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stetmt op de zogenaamde onmogelijkheid 
om andere redenen te verwezenlijken 
(uitvoering van een herverkavelingsplan, 
met beplanting en het Iaten grazen van 
yee), op een verwarring tussen de onder 
1 o en 3° van artikel 177 5 van het Burger-

- lijk Wetboek vermelde redenen berust 
(schending van deze wetsbepalingen), en 
in aile geval niet passend met redenen 
is omkleed (scheniing van artikel 97 van 
de Grondwet); 

Jerde ondenleel, aangezien het vonnis 
niet heeft vastgesteld- dat de pachters 
van de percelen gelegen tussen die welke 
verweerder gebrnikt precies diegene zou
den zijn wier pacht tegelijkertijd met die 
van verweerder moest eindigen (volgens 
de brief, waarnaar het vonnis -verwijst, 
die eiseres op ll april 1964 aan haar 
raadsman heeft gezonden), te weten de 
pachters Style en Tack - hetgeen in 
elk geval uit geen enkel door partijen 
overgelegd stuk volgt -, en aangezien 
de pacht van deze " tussenliggende » per
celen trouwens op een andere wijze dan 
door de kennisbeving van een opzegging 
kan eindigen (overlijden van de pachter, 
of ontbinding gehomologeerd door de 
vrederechter), de vaststelling aileen dat 
het· niet is bewezen dat aan de andere 
in de brief van ll april 1964 bedoelde 
pachters (dus de pachters St~'le en Tack) 
een soortgelijke opzegging als aan ver
weerder zou worden gedaan, niet kan 
rechtvaardigen da,t het vonnis de nit
veering van het herverkavelingspla,n als 
onmogelijk heeft beschonwd, zoda,t deze 
beslissing niet pa,ssend met redenen is 
omkleed (schending va,n artikel 97 van 
de Grondwet) en bovendien de gerech
telijke overeenkomst (schending van 
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek) 
en de bewijskracht va,n procesakten mis
kent (schending va,n de artike.len 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek), 
daar verweerder een dergelijke onmoge
lijkheid niet heeft a,a,ngevoerd en de 
rechter tussen pa,rtijen geen betwistingen 
vernmg op te werpen die hem niet zijn 
voorgelegd : 

Overwegende dat eiseres in de brief 
van 1 juni 1964 verklaarde dat de opzeg
ging a,an ·verweerder was geda,an << om 
de gemeente in staat te stellen zelf het 
goed in bedrijf te nemen » ; dat eiseres 
in haar conclnsie voor de vrederechter 
evenmin haar voornemen preciseerde ; 
dat zij er zich toe beperkte te beweren 
dat de gemeente zelf het genot kan heb
ben van de gronden, " bijvoorbeeld, door 
er bomen op te planten, ofwel door ze 
te exploiteren als weiland per stuk vee '' ; 

Overwegende dat het vonnis erop wijst 
dat het niet is bewezen dat twee land
bouwers, aan wie eiseres opzegging moest 
doen, deze kennisgeving zonden hebben 
ontvangen en vermeldt " ten slotte dat 
het onderzoek van het door eiseres over
gelegd herverkavelingsplan van cie eigen
dommen van de gemeente aantoont dat 
de vordering weinig gegrond en weinig 
ernstig is, aangezien de percelen waarvan 
de pacht aan verweerder werd toegestaan 
uit vier kavels bestaan die van elkaar 
gescheiden zijn door andere pachters 
wier voortgezette exploitatie voor het 
ogenblik de verwezenlijking van het 
voornmnen van het gemeentebestnnr on
mogelijk maakt » ; dat het vonnis hiernit 
afleidt « dat er grand bestaat om de 
aangevoerde redenen als weinig ernstig 
en weinig gegrond te verwerpen » ; . 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat nit de contekst van 
het vonnis volgt dat, door te verklaren 
dat de redenen die eiseres heeft aange
voerd om de opzegging te rechtvaardigen 
als " weinig ernstig en weinig gegrond " 
moeten worden beschonwd, · de rechter 
ondnbbelzinnig vaststelt dat deze redenen 
_noch gegrond noch ernstig zijn ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, aangezien de con
clu,sie van eiseres met betrekking tot 
de litigienze percelen slechts twee exploi
.tatiewijzen in aanmerking heeft geno
men, het vonnis niet moest onderzoeken 
of andere exploitatiewijzen mogelijk wa
ren; 

Overwegende dat de rechter, krachtens 
zijn beoordelingsmacht, nit de door hem 
vermelde feitelijke vaststellingen wet.te
lijk heeft knnnen afleiden dat de door 
eiseres aangevoerde reden niet ernstig 
was in de zin van artikel 1775, lid 6 en 7, 
van het Bnrgerlijk vVetboek ; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwe~;ende, enerzijds, dat, in strijd 

met de verklaring van het middel, de 
overwegingen van het vonnis die door het 
woord " ten slotte » worden ingeleid niet 
het gevolg zijn van de voorafgaande 
vaststelling dat het twijfelachtig is dat 
aan twee andere pachters kennis zou 
gegeven zijn van een opzegging ; 

Dat in dit opzicht het middel op een 
onjuiste nitlegging van de bestreden 
beslissirig bernst ; 

Overwegende, anderzijds, dat, door 
erop te wijzen dat het bestaan van andere 
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percelen de onmiddellijke verwezenlijking 
van het voornemen van het gemeente
bestuur oumogelijk maakte, de rechter 
geen betwisting heeft opgeworpen waar
van de conclusie het bestaan uitsloot, 
dat hij er zich toe beperkt heeft op de 
conclusie van eiseres te antwoorden en, 
op grand van regelmatig aan zijn beoor
deling onderworpen feiten, ambtshalve 
de door verweerder aangevoerde redenen 
aan te vullen, zonder het voorwerp of 
de oorzaak van de vordering te wijzigen; 

Dat geen enkel onderdeel van het mid
del kan worden aangenomen; 

Over bet derde middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1134, 1319, 1320, 1322 en 
1775 van het Bu:rgerlijk Wetboek (welk 
laatste artikel gewijzigd is bij de wetten 
van 7 juli 1951 en 15 jmti 1955), 75, 76, 
77, 81. 90 en 148 van de gemeentewet 
(wet van 30 maart 1836, gewijzigd, wat 
onder meer artikel 81 betreft, bij de wet 
van 19 juli 1947), 

rloordat het vonnis schijnt to stellen 
dat een machtiging van de gemeenteraad 
noodzakelijk was opdat hot schepen
college van eiseres aan verweerder opzeg
ging kon doen, en dat een goedkeu:ring 
van de bestendige deputatie noodzaKelijk 
was voor eiseres om hetzij de pacht met 
verweerder af te sluiten, hetzij de be
stemming of de wijze van genot van de 
aan hem verpachte percelen te veran
deren, en de weigering om de opzegging 
geldig te verklaren eveneens op deze over
wegingen blijkt te steunen, 

terwijl : 1° het feit opzegging te do en 
bij het eindigen van een pacht normaal 
tot de bevoegdheid van het schepen
college behoort, zonder dat een machti
ging van de gemeenteraad nodig is, en 
ten deze de gemeenteraad in aile geval 
- zoals het vonnis zelf vaststelt - het 
initiatief van het schepencollege heeft 
bekrachtigd bij beslissing van 17 decem
ber 1964, zodat, zelfs indien er een onre
gelmatigheid is geweest, zij werd gedekt 
met het akkoord van verweerder, dat 
eveneens door het vorulis wordt vast
gesteld (schending van artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek en van de arti
kelen 148 en 90, inzonderheid go en 10°, 
van de gemeentewet); 

2° het afsluiten van een pacht voor 
een normale duur tussen een gemeente
bestuur en een pachter niet de goedkeu
ring van de bestendige deputatie vergt, 
aangezien het vonnis niet heeft vastge
steld dat eiseres onder de bevoegdheid 

van een arrondissementscommissaris 
staat of dat de akte van verhuring of 
aanbesteding een hogere waarde heeft 
dan die welke de gemeentewet vermeldt 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet en artikel 81 van de gemeentewet); 

3° de opzegging door eiseres aan ver
weerder gedaan geenszins- in strijd met 
hetgeen het vonnis zegt - een veranda
ring van de bestemming of van de wijze 
van genot van de verpachte goederen 
insloot, vermits de persoonlijke exploi
tatie op een andere wijze kan geschieden 
dan door een herverkavelingsplan uit te 
voeren, en de bestemmingen welke het 
vonnis onderzoekt slechts als voorbeeld 
door eiseres in haar conclusie (maar niet 
in de opzegging) waren opgegeven, zodat 
een goedkeuring door de bestendige depu
tatie - welke trouwens nog kan worden 
verleend vooraleer de exploitatie door 
eiseres zelf begint - niet noodzakelijk 
was (schending van artikel 97 van de 
Grondwet, van artikel 1775 van het 
Burgerlijk W etboek, en van de artike
len 75, 76, 77 en 81 van de gemeentewet); 

4° verweerder geen enkele van deze 
middelen heeft aangevoerd, welke, daar 
ze de openbare orde niet raken, derha.Ive 
niet ambtshalve door de rechter konden 
worden opgeworpen (schending van de 
artikelen 1134, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het tweede middel volgt dat de in dit 
antwoord vermelde redenen het bestreden 
beschikkende gedeelte wettelijk verant
woorden; 

Dat derhalve het middel wegons het 
ontbreken van belang niet ontvankelijk 
is; 

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

7 maart 1968. - 1e kamer. - Voo7'
zitter, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. VeTslagget•er, 
H. Polet. - Geli.fkltr.iclende conclusie, 
H. Duman, advocaat-generaal. - Plei
te7', H. Dassesse. 
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1e KAMER.- 8 maart 1968. 

1° HUUR VAN WERK.- HuuR vAN 
ARBEID. ARBEIDSOVEREENKOJYIST 

VOOR BEDIENDEN. - 0VEREENKOMST 
VOOR EEN BEPAALDE DUUR GESLOTEN, 
l\IET REDING VAN HERNIEUWING VOOR 

EENZELFDE DUUR, IN GEVAL VAN 
LATERE STILZWIJGENDE OF UITDRUK
KELIJKE WILSOVEREENSTEMJYIING TOT 
STAND GEKOJYIEN IN EEN BEPAALDE 
PERIODE. - WETTELIJKHEID. 

2° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -

BURGERLIJKE ZAKEN. - 0VEREEN
KOMST. - !NTERPRETATIE DOOR DE 
FEITENRECHTER. !NTERPRETATIE 
VERENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN 
VAN DE OVEREENKOJYIST.- GEEN MIS

KENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN 
DEZE OVEREENKOMST. 

3° OVEREENKOMST.- VERBINDENDE 
KRACHT TUSSEN PARTIJEN. - RECHTER 
DIE AAN DE OVEREENKOMST DE UIT
WERKING TOEKENT DIE ZIJ, VOLGENS DE 
INTERPRETATIE DIE HIJ ERVAN GEEFT, 

WETTELIJK TUSSEN PARTIJEN HEEFT. 
- GEEN SCHENDING VAN ARTIKEL 1134 
VAN HET BURGERLIJK WETBOEK. 

1° Geen bepaling van de gecoi:h·dineeTde 
wetten betTefjende het bediendencontmct 
noch enige ande1•e wetsbepaling ve1·biedt 
de we1·lcgeve1' en de weTkneme1' een ove?'
eenkomst voo1• een bepaalde duu1· te 
slv.iten, en teve1ts te bedingen dat de 
ove1·eenkomst voo1· eenzelfde duu1' zal 
he1·nieuwd W01'den, in geval van lateTe 
stilzwijgende of uitd1·ulckelijke wilsove1'
eenstemming van de paTtijen tot stand 
gelcomen in een bepaalde peTiode ( 1). 
(Gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract.) 

2° De bewijslcTacht van cle akten woTdt niet 
miskend dooT de Techte1' die va1~ een 

(1) Raadpl. cass., 8 juni 1961 (Bull, en 
PAsrc., 1961, I, 1096), en de conclusie van 
advocaat-generaal Delange, inzonderheid 
blz. 1097, kol. 2, en blz. 1098, kol. 1; zie te
vens cass., 17 januari en 14 juni 1963 (ibid., 
1963, I, 573 en 1083); 19 november 1964 
(ibid., 1965, I, 277) en 16 december 1965 
(ibid., 1966, I, 511) en de noot get. W. G. 

Omtrent de vraag of het voor een bepaalde 
. duur gesloten bediendencontract de vermel
ding in dit contract onderstelt van· een be
paald feit of van een gebeurtenis die zich op 

oveTeenlcomst een met de bewo01·dingen 
eTvan ve1·enigba1'e inte1'p1'etatie geeft (2), 
(Burg. Wetb., art. 1319, 1320 en 1322.) 

3° De ve1·bindende k1·acht van een ove1'
eenlcomst WoTdt niet miskencl cloo1· cle 
1'echte1' clie aan cle ove1·eenkomst cle uit
we1·7cing geeft clie zij, volgens cle inte1'
p1'etatie clie hij e1·van geejt ove?'eenkom
stig de gemeenschappelijke bedoeling van 
de pa1·tijen, wettelijk . t1tssen pm·tijen 
heeft (3). (Burg. vVetb., art. 1134 en 
1156.) 

(FRANCIS, T. PERSONENVENNOOTSCHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
«GRIFFITH DANIEL C. & co BELGIUM».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestr.eden 
sententie, op 27 juni 1966 gewezen door 
de Werkrechtersraad van beroep te Ant
werpen, kamer voor bedienden ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6, ll08, ll26, 
1134, ll68, 1185, 1186, 1319, 1320, 1322, 
1780 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 
4, 5, 14, 15, 2°, 20, 21, 22 van de wetten 
betreffende het bediendencontract, geco
ordineerd bij koninklijk besluit van 20 juli 
1955, en 97 van de Grondwet, 

dooTdat de bestreden sententie, navast
gesteld te hebben dat tussen verweerster 
en eiser brieven waren gewisseld op 5 en 
14 oktober 1964, laatstgenoemde het 
recht op een vergoeding wegens voor
tijdige beeindiging, zonder ernstige re
den, van zijn bediendencontract ontzegt 
en, bij bevestiging van de beroepen be
slissing, de te dien einde door eiser tegen 
verweerster ingestelde vordering onge
grond verklaart, om de reden dat uit 
artikel 5 van bedoeld contract, luidens 
hetwelk : " Onderhavig contract wordt 
gesloten voor een periode die begint op 
6 januari 1964 en eindigt op 31 december 

een bepaalde datum moet voordoen, na welke 
de partijen bevrijd zijn van hun wederkerige 
verplichtingen, behoudens een stilzwijgende 
of uitdrukkelijke hernieuwing, raadpl. cass., 
22 november 1957 (Bull. en PASIC., 1958, 
I, 303); 12 juni 1964 (ibid., 1964, I, 1094) 
en 3 juni 1965 (ibid., 1965, I, 1074). 

(2) Cass., 18 januari 1968, sttpra, blz. 680 . 
(3) Raadpl. cass., 2 september 1966 (A1'1', 

cass., 1967, blz. 1) en 21 december 1967, supra, 
blz, 596. 
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1964 » (lid 1) en « In de loop van de eerste 
veertien dagen van de tiende contract
maand (oktober 1964) zullen beide par
tijen zich moeten uitspreken over het 
eventueel beeindigen van onderhavig con
tract bij aftoop van de contractuele ter
mijn. Bij gebreke hiervan, wordt het 
contract van rechtswege hernieuwd voor 
een periode van een jaar onder dezelfde 
voorwaarden » (lid 2), valt af te leiden 
dat de overeenkomst slechts tot 31 de
cember 1964 « bepaald » is, in die zin 
dat bedoeld artikel iedere voortijdige 
beeindiging uitsluit, en dat het contract 
vatbaar is voor een louter voorwaarde
lijke hernieuwing voor een jaar (( afhan
kelijk van het uitblijven van een negatief 
initiatief der partijen tijdens de eerste 
veertien dagen van de maand okto ber 
1964 » of nog « afhankelijk van een 
nieuwe stilzwijgende of uitdrukkelijke 
wilsovereenstemming van beide partijen, 
met dien verstande dat de negatieve be
slissing ter zake binnen de eerste veertien 
dagen van oktober 1964 aan de andere 
partij diende m.edegedeeld te worden », 
dat « bedoelde wilsovereenstemming niet 
tot stand kwam ingevolge de binnen de 
contractueel bepaalde periode door be
roepene (thans verweerster) aan beroeper 
(thans eiser) betekende brief van 5 okto
ber 1964 », en dat, bijgevolg, «de over
eenkomst op 31 december 1964 op regel
matige wijze een einde nam », en de 
sententie die uitlegging van artikel 5 
stetmt hierop : 1° dat de bcwoordingen 
« beeindigen van onderhavig contract » 
als zinloos dienen te worden beschouwd 
daar zij gevolgd worden door de woorden 
« contractuele termijn " die enkel kunnen 
slaan op de in het eerste lid van gemeld 
artikel bedoelde periode, en dat indien 
deze termijn « contractueel " geacht 
wordt verstreken te zijn, iedere eenzijdige 
of contractuele wilsuiting tot beeindiging 
van de overeenkomst « bij de aftoop van 
'de contractuele termijn >> slechts een 
bevestiging inhoudt van een reeds ver
worven rechtstoestand, 2° dat het woord 
« both '' (beide partijen) betekende dat 
een wilsuiting diende uit te gaan van 
de twee partijen, Tnaar dat de rechts
handeling zelf («to pronmmce on the 
eventual termination », dit is : zich moe
ten uitspreken over het eventueel beein
digen) zich zowel in positieve als in nega
tieve zin kan uiten, en dat bedoelde 
termen aldus geen eensluidendheid van 
beider wilsuitingen opleggen, 

terwijl, ee1·ste onclerdeel, de tijdsbepaling 
een toekomstige gebeurtenis onderstelt 
waarvan de vervaltijd vaststaande of 

niet vaststaande kan zijn, de overeen
komst, die partijen verzocht zich in de 
loop van de maand oktober uit te spreken 
over het « eventueel » beeindigen van hun 
betrekkingen op de vastgestelde datum 
van 31 december 1964, derhalve niet 
kan worden begrepen als van voorwerp 
ontbloot om de reden dat de contractuele 
termijn « verstreken » was, zonder schen
ding van het wettelijk begrip van de 
tijdsbepaling (schending van de arti
kelen 1185 en 1186 van het Burgerlijk 
Wetboek), zonder miskenning van de 
bewijskracht van de overeenkomst 
(schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van dit wetboek) en van haar ver
bindende kracht (schending van arti
kel1134 van gezegd wetboek), het boven
dien tegenstrijdig is te beslissen dat de 
bewoordingen " zich moeten uitspreken 
over het eventueel beeindigen van onder
havig contract », enerzijds, als zinloos 
dicnen te worden beschouwd en, ander
zijds, niettemin de kwalificering uit
maken van de rechtshandeling die door 
beide partijen tijdens de eerste veertien 
dagen van oktober 1964 kon gesteld 
worden (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) ; 

tweecle onclenleel, de hernieuwing van 
het contract plaatshad van rechtswege 
« bij gebreke hiervan », dit wil zeggen bij 
gebreke van een vaststaand karakter 
door partijen gegeven in de loop van 
de tiende maand aan de aanvankelijk 
o:vereengek01nen vervaltijd, zodat de 
sententie, door de hernieuwing afhan
kelijk te stollen van « het uitblijven van 
een negatief initiatief » en van « een 
nieuwe stilzwijgende of uitdrukkelijke 
wilsovereenstemming van beide par
tijen >>, het voorwerp van de in het con
tract uitgedrukte voonvaarde wijzigt 
(schending van de artikelen 1108, 1126 
en 1168 van het Burgerlijk Wetboek), 
de bewijskracht van dit contract miskent 
(schending van de artilmlen 1319, 1320 
en 1322 van dit wetboek), alsmecle de 
verbindende kracht van de overeenkomst 
(schending van artikel 1134 van gezegd 
wetboek), bovendien deze gronden, in~mn
derheid doordat zij het « negatief ini
tiatief » dat zij bedoelen niet nader om
schrijven, duister zijn en gelijkstaan met 
het ontbreken van motivering (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

clenle oncle1·cleel, de betekenis door de 
sententie gegeven aan het woord «both" 
(beide partijen) wanneer het gaat om het 
« negatief initiatief "• waarvoor geen eens
luidendheid van beider wilsuitingen wordt 
opgelegd, in strijd is met de betekenis 
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die de sententie toekent aan hetzelfde 
woord wanneer het een positieve inhoud 
krijgt, namelijk de wil tot hernieuwing 
van het contract, waarvoor « een wils
overeenstemming van beide partijen » 
wordt vereist, hetgeen tot gevolg heeft 
dat in de beslissi:ng onzekerheid en tegen
strijdigheid heersen (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); 

vie1·de onderdeel, de ontbinding van het 
bediendencontract door het enkel ver
schijnen van de vervaltijd onderstelt dat 
de duur daarvan in het geschrift op vast
staande wijze werd bepaald, dit wil zeg
gen dat het tijdstip van verstrijking, 
onafhankelijk van de wil van partijen, 
htm bekend is en door hen op het ogen
blik van het sluiten van het contract kan 
worden beoordeeld, de modaliteiten, be
paald in artikel 5, lid 2, van het contract, 
tot gevolg hebben de tijdsbepaling, in 
beginsel overeengekomen in artikel 5, 
lid 1, noodzakelijk niet vaststaand te 
maken, zodat het contract tussen par
tijen bijgevolg met onbepaalde duur was 
zoals eiser bij conclusie betoogde, en, 
bij afwezigheid van een gm:neenschappe
lijke wil om het te beeindigen, bij gebreke 
van een ernstige reden en van een regel
matige voorafgaande opzegging, de wet, 
krachtens haar karakter van openbare 
orde, eiser het recht verleende op de 
vergoedingen waarvan hij de betaling 
vorderde (schending van de artikelen 6, 
H34 en 1780 van het Burgerlijk Wet
hoek, van de in het middel aangeduide 
bepalingen van de gecoordineerde wetten 
betreffende het bediendencon tract en van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat uit de sententie blijkt 
dat, luidens een bediendencontract op 
3 januari 1964 in de Engelse taal gesteld, 
eiser op 6 januari 1964 in dienst van ver
weerster trad als directeur en als hoofd
monstertrekker en dat artikel 5 ervan 
onder meer bepaalt : << Onderhavig con
tract wordt gesloten voor een periode 
die begint op 6 januari 1964 en eindigt 
op 31 december 1964. In de loop van de 
eerste veertien dagen van de tiende 
contractmaand (oktober 1964) zullen 
beide partijen zich moeten uitspreken 
over het eventueel beeindigen van onder
havig contract bij afloop van de contrac
tuele termijn. Bij gebreke hiervan, wordt 
het contract van rechtswege hernieuwd 
voor een periode van een jaar onder 
dezelfde voorwaarden >> ; 

Overwegende dat de sententie voor
meld artikel interpreteert als volgt : 
1° dat, lui dens het eerste lid, de over-

eenkomst in principe gesloten is voor 
een periode die begint op 6 januari 1964 
en eindigt op 31 december 1964 zodat 
zij bepaald is in die zin dat zij iedere 
voortijdige eenzijdige beeindiging uit
sluit; 2° dat, luidens het tweede lid, 
een hernieuwing van de overeenkomst 
voor een nieuwe periode van een jaar 
slechts plaatsvindt wanneer, in de loop 
van de eerste veertien dagen van oktober 
1964, beide partijen zich niet uitgespro
ken hebben over het eventueel beeindigen 
van het contract bij het verstrijken van 
de contractuele termijn, zodat de her
nieuwing afhankelijk is van het uitblijven 
van een negatief initiatief van partijen 
ofwel van een nieuwe stilzwijgende of 
uitdrukkelijke wilsovereenstemmi:ng van 
beide partijen; dat zij daaruit afteidt 
dat door de negatieve beslissing van een 
partij, onder bepaalde voorwaarden aan 
de andere partij rnedegedeeld, de bedoelde 
wilsovereenstemming niet tot stand 
kwam en dat de overeenkomst op 31 de
cember 1964 een einde nam; 

Overwegende dat, volgens die inter
pretatie, het bedoelde bediendencontract 
in twee afzonderlijke delen kan ontleed 
worden, waarvan het eerste verbintenis
sen van bepaalde duur behelst, verval
lende op 31 december 1964, terwijl het 
tweede enkel de mogelijkheid van een 
hernieuwing voor een jaar tot voorwerp 
heeft, dus ook voor een bepaalde duur, 
doch waarvan de verwezenlijking afhan
kelijk is van een latere stilzwijgende of 
uitdruldmlijke wilsovereenstemming van 
partijen, in een bepaalde periode; 

Overwegende dat tussen beide delen 
van dergelijk contract geen tegenstelling 
bestaat; dat het contract integendeel de 
mogelijkheid laat dat hun verwezenlij
king achtereenvolgens intreedt; 

Overwegende dat de sententie, door 
te beslissen, met betrekking tot de eerste 
periode, dat het contract met bepaalde 
duur was en op 31 december 1964 een 
einde nam, het begrip « tijdsbepaling >> 

niet misken t ; 
Overwegende dat voormelde interpre

tatie van het contract niet onverenigbaar 
is met de bewoordingen ervan en dat, 
verre van de verbindende kracht van de 
overeenkomst te miskennen, zij haar de 
uitwerking geeft die overeenstemt met 
de gemeenschappelijke bedoeling van de 
contracterende partijen; 

Overwegende, ten slotte, dat het noch 
tegenstrijdig, noch duister, noch dubbel
zinnig is te beslissen, eensdeels, dat het 
contract een bepaalde duur had, daar 
het op 31 december 1964 eeil einde nam, 
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en anderdeels, dat het voor een jaar zou 
hernieuwd worden tenzij, onder bepaalde 
voorwaarden, partijen of een van hen 
een strijdige wil zouden bekend maken ; 

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

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

8 maart 1968. - 1e kamer. - Voo1·
zitte1·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Neveu.
Gel~jkl1<idende conclusie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. - Pleite1·s, 
HH. Dassesse en Bayart. 

1 e KAMER. - 8 maart 1968. 

1° ARBEIDSONGEVAL. - AAN ZEE
LIEDEN OVERKOMEN ARBEIDSONGEVAL. 
- BEGRIP. 

2° ARBEIDSONGEVAL, - AAN ZEE
LIEDEN OVERKOll'IEN ARBEIDSONGEVAL. 
-IN ZEE VALLEN EN VERDRINKING.
ZWAARTEKRAOHT EN WEERSTAND VAN 
HET WATER AAN DE ADEll'IHALING. -
0MSTANDIGHEDEN DIE OP ZICHZELF 
GEEN OORZAAK ZIJN DIE BUITEN HET 
ORGANISME VAN HET SLAOHTOFFER LIG· 
GEN. 

3° ARBEIDSONGEV AL. - AAN ZEE
LIEDEN OVERKOMEN ARBEIDSONGEVAL. 
- IN ZEE V ALLEN EN VERDRINKING. -
00RZAAK VAN DE VAL EN VAN DEVER· 
DRINKING ONBEKEND GEBLEVEN. -
GEEN ARBEIDSONGEVAL. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. -DOOR DE EERSTE REOHTER 

(1) Raadpl. cass., 26 mei 1967, twee arres
ten, en de conciusie van de beer Procureur
generaai Ganshof van der Mem·sch, toen 
eerste advocaat-generaai, en 30 juni 1967 
(A1'1', cass., 1967, biz. 1179 en 1319); 7 sep
tember en 3 november 1967 en 29 februari 
1968, snp1·a, biz. 25, 337 en 868, 

Het iichamelijk Ietsei, dat vereist wordt 
opdat er van een arbeidsongevai sprake kan 
zijn, brengt zeer vaak een arbeidsongeschikt
heid of de dood van de werknemer teweeg, 
doch het arbeidsongevai, bedoeid in de wetten 
tot regeling van de vergoeding, geeft niettemin 
recht op een vergoeding, zeifs ai heeft het 
Iichamelijk Ietsei dit niet ten gevoige gehad 
(gecoordineerde wetten van 28 september 

BEVOLEN ONDERZOEKSMAATREGELEN, 
- p ARTIJEN DIE DEZE MAATREGELEN 
ALS NUTTELOOS OF ONGEPAST BESOHOU
WEN. - REOHTER IN HOGER BEROEP 
NIET ERTOE GEHOUDEN DE VERWER
PING VAN DEZE l\1AAT:EpEGELEN BIJZON
DER TE ll'IOTIVEREN. 

5° GERECHTSKOSTEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - 0ASSATIEGEDING. -
AAN ZEELIEDEN OVERKOMEN ARBEIDS
ONGEVAL. - ToEPASSING VAN HET 
ENIG ARTIKEL VAN DE WET VA.."< 
20 MAART 1948. 

l 0 Het arbeidsongeval, in de zin van de 
wet van 30 decembm· 1929 betreffende 
de ve1·goeding der schade voortsp1'1titende 
uit de a1·beidsongevallen overkomen aan 
zeelieden, is een plotselinge gebeurtenis 
die een lichamelijk letsel doet ontstaan 
en .waarvan de oorzaak of Mn van de 
oo1·zaken buiten het o1·ganisme va11 het 
slachtofjer ligt (1). 

2° Doet een tot de zeelieden beho1·ende pe?'
soon een val in zee en venlrinkt hij, dan 
zijn de zwaartekmcht (2) en de weerstand 
van het water aan de ademhaling (3) 
op zichzelj geen oo?"zaak, die buiten het 
o1·ganisme van het slachtofje1· ligt, wa.t 
vereist wordt opdat m· van een a?·beids
ongeval sprake zij in de betekenis van 
de wet van 30 decembe1· 1929 bet1·efjende 
de vm·goeding der schade voortspruitende 
uit de arbeidsongevallen overkomen aan 
zeelieclen. 

3° De 1·echter die vaststelt dat de val en de 
venl1·inking te wijten zijn aai1 een onbe
ke?w gebleven om·zaak, beslist wettelijk 
dat de val in zee en de ve1·drinking van 
een tot de zeelieden behorende persoon 
geen m·beidsongeval is in de zin van 
de wet van 30 december 1929 bet?·etfende 
de vm·goeding der schade voo1·tsp1'1titende 
uit de arbeiclsongevallen overkomen aan 
zeelieden (4). 

1931, art. 3 ; wet van 30 december 1929, 
art. 4 ; besiuitwet van 20 september 1945, 
art. 1; besiuitwet van 13 december 1945, 
art. 1). 

(2) Raadpl. cass., 2 december 1966 en 
30 juni 1967 (A1·1·. cass., 1967, biz. 437 en 1319); 
verg. cass., 6 november 1964, redenen (Bnll. 
en PASIC., 1965, I, 232). 

(3) Raadpl. cass., 17 september 1965 (B1tll, 
en PASIO., 1966, I, 82). 

(4) Raadpl. cass., 22 december 1955 (B11ll. 
en PASIC., 1956, I, 402); 30 juni 1967 (A?'?', 
cass., 1967, biz. 1319); 8 december 1967, supm, 
biz. 507. 



-907-

40 T'Vanneer de partijen het eens Z~Jn om 
de door de ee1·ste Techter bevolen onde?'· 
zoeksmaatregelen als nutteloos en onge
past te beschmtwen is de rechter in hoge1· 
beroep niet ei·toe gehouden zijn beslissing 
van veTwerping van bedoelrle maat1·egelen 
bijzonder te motiveTen (1). 

50 Het enig artikel van de wet van 20 maart 
1948 tot aanvulling, wat betreft de kosten 
van, de 1·echtspleging, van de wetten be
tTefjende de vergoeding de1· schade vom·t
spruitende uit de arbeidsongevallen is 
toepasselijk op de rechtsvorde1·ingen, ge
grond op de wet van 30 december 1929 
betTefjende de ve1·goeding van de schade 
voortsp1·uitende 1tit de arbeidsongevallen 
overkomen aan zeelieden, inzonde1·heic( 
op de kosten van het cassatiegeding (2). 

(VAN BAVEL, T. DE GEMEENSOHAPPELIJKE 
KAS VOOR DE KOOPV AARDIJ.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 november 1966 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Antwerpen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 1 van de wet 
van 30 december 1929 betreffende de ver
goeding der schade voortspruitende uit 
de arbeidsongevallen overkmnen aan zee-
lieden, · 

doo1·dat, nu eiseres in haar conclusie 
in hoger beroep liet gelden dat haar echt
genoot op 7 oktober 1965 in zee was ver
dwenen, en dat zulks geschiedde tijdens 
de wacht welke hij verzekerde, het be
streden vonnis, enerzijds, deze feiten 
aanneemt of althans niet tegenspreekt, 
doch, anderzijds, het middel verwerpt 
waarbij eiseres in gezegde conclusie liet 
gelden dat het ging om een ongeval 
waaromtrent een wettelijk vermoeden 
bestond daar het plaats had gevonden 
naar aanleiding van de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst, en het vonnis 
dienvolgens de vordering van eiseres, 
strekkende tot het bekomen van de 
vergoedingen bepaald bij voormelde 

(1) Verg. cass., 24 januari 1967 (Arr. cass., 
1967, blz. 634) en 20 juni 1966 (Bull. en PA
src., 1966, I, 1346). 

(2) Cass., 18 december 1964, beschikkend 
gedeelte (Bull. en PAsrc., 1965, I, 400) en 
14 mei 1966 (ibid., 1966, I, 1163); raadpl. 
HoRION, Accidents du travail, nr 1226. 

wet van 30 december 1929, ongegrond 
verklaart, zulks om de reden dat de ver
dwijning in zee op zichzelf het ongeval 
niet bewijst en dat, hoewel in de gegevens 
der zaak geen bewijs van zelfmoord kan 
gevonden worden, de zelfmoord niet 
ondenkbaar is en het ongeval voort
vloeiende uit een accidentele val m zee 
onwaarschijnlijk voorkomt, 

terwijl, wanneer iemand in zee valt 
en verdrinkt, men te doen heeft met een 
ongeval in de zin van artikel 1 van de 
wet van 30 december 1929, daar mente 
doen heeft met een dubbele abnormale 
en plotse gebeurtenis, namelijk het in 
zee vallen enerzijds en het verdrinken 
anderzijds, en daar deze gebeurtenissen 
veroorzaakt zijn door de plotse werking 
van een uitwendige kracht, namelijk de 
zwaartekracht enerzijds, en de weerstand 
welke het water aan de ademhaling biedt 
anderzijds; nu men dienvolgens ten deze 
te do en heeft met een ongeval overkomen 
tijdens de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst, voormeld artikel 1 een wette
lijk vermoeden schept dat het ongeval 
plaats heeft gevonden naar aanleiding 
van deze uitvoering, en dienvolgens, 
overeenkomstig gezegde wetsbepaling, de 
vordering van eiseres dan slechts afge
wezen mocht worden indien verweerster 
bewees dat het ongeval niet was gebeurd 
naar aanleiding van gezegde uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst maar ten 
gevolge van een daad van zelfmoord : 

Overwegende dat het arbeidsongeval, 
in de zin van de wet van 30 december 
1929 betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit de arbeidsongevallen 
overkomen aan zeelieden, de plotselinge 
gebeurtenis is die een lichamelijk letsel 
doet ontstaan en waarvan de oorzaak 
of een van de oorzaken buiten het orga
nisme van het slachtoffer ligt ; 

Overwegende dat zo het vallen in zee 
en het verdrinken plotse gebeurtenissen 
uitmaken, zij nochtans niet noodzakelijk 
aan een oorzaak te wijten zijn die buiten 
het organisme van het slachtoffer ligt ; 

Dat de zwaartekracht en de weerstand 
van het water aan de ademhaling niet 
op zichzelf dergelijke oorzaak uitmaken ; 

Overwegende desbetreffend dat, vol
gens de vaststellingen van het vonnis, 
het overlijden van het slachtoffer in zee 
plaatsvond tussen 4.30 en 8 uur doch 
geen enkele aanduiding gegeven werd 
aangaande de mogelijkheid of de waar
schijnlijkheid van een ongeval noch over 
de feitelijke omstandigheden ingevolge 
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welke het slachtoffer buiten zijn wil m 
zee zou gevallen zijn ; 

Dat de rechtbank er op wijst dat, zo 
er geen bewijs van zelfmoord kan gevon
den worden, het voortvloeien van het 
ongeval uit een accidentele val in zee 
even onwaarschijnlijk voorkomt, dat 
de zee kahn was volgens het verslag van 
de kapitein, dat het werk van het slacht
offer niet eens aan dek was maar in de 
machinekan"ler en dat het even aan dek 
lopen om lucht te scheppen niet gevaar
lijk was; 

Overwegende dat aldus, volgens de 
vaststellingen van het vonnis, de val 
en de verdrinking van het slachtoffer aan 
een onbekend gebleven oorzaak te wijten 
zijn; 

Dat het middel dienvolgens niet kan 
aangenon"len >vorden ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk vVetboek en 1 van de wet 
van 30 december 1929 betreffende de 
vergoeding der sehade voortspruitende 
nit de arbeidsongevallen overkomen aan 
zeelieden, 

doonlat het bestreden vonnis de beslis
sing van de eerste rechter, waarbij zekere 
onderzoeksmaatregelen werden bevolen 
om het bewijs toe te laten door eiseres 
van het bestaan van een arbeidsongeval, 
te niet doet en de vordering van ei8eres, 
strekkende tot het bekomen va.n de 
vergoed:ingen bepaald bij voormelde wet 
van 30 december 1929, ongegrond ver
klaart, om de reden dat eiseres het haar 
ten laste gelegde bew:ijs n:iet leverde en 
dat zij weigerde of althans niet wenste 
tot de bevolen onderzoeksmaatregelen 
over te gaan, 

tenvijl, eeTste ondenleel, nit de door 
eiseres in hoger beroep genomen con
clusie blijkt dat zij niet heeft geweigerd 
tot de bevolen onderzoeksmaatregelen 
over te gaan, doch zich ertoe heeft be
perkt, op grond van beschouwingen in 
rechte en in feite, te stellen dat er geen 
aanleid:ing toe bestond tot die onder
zoeksmaatregelen over te gaan, zodat 
het vonnis de be>vijskracht heeft miskend 
welke door de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Bmgerlijk Wetboek aan 
gezegde conclusie is gehecht ; 

tweede onde1·deel, daar de bepalingen 
van de voormelde wet van 30 december 
1929 van openbare orde zijn, de rechter 
de plicht had de onderzoeksmaatregelen 
te bevelen welke naar zijn oordeel objec
tief nodig waren om de vraag te beslech-

ten of men te doen had met een arbeids
ongeval in de zin van artikel 1 van ge
zegde wet, zodat de beschouwingen van 
het vonnis, betreffende de wensen van 
e:iseres, niet de afdoende motivering uit
maken, vereist bij artikel 97 van de 
Grondwet, om de beslissing van de eerste 
rechter, die zekere onderzoeksmaatrege
len had bevolen, te niet te doen : 

vVat het eerste onderdeel betreft 
Overwegende dat eiseres in haar con

clusie voor de rechtbank opwierp " dat 
1nen zich afvraagt welk nut de voorge
schreven bewijsvoer:ing kon hebben ... ; 
dat eiseres moeilijk en:ige uitleg kon 
verschaffen betreffende de verdwijning 
van haar echtgenoot ; dat het horen 
van de kapitein van het schip en de 
werkgezellen van de overledene even
Inin verdere gegevens kon verschaffen ; 
dat al deze personen reeds voldoende 
duidelijke en revelerende verklaringen 
hadden afgelegd in handen van de ge
rechtelijke diensten, ... waarvan de foto
copie wordt voorgelegd ; ... dat verder 
in overweging client genmnen te worden 
dat het materieel onmogelijk is deze 
personen te laten horen " ; 

Overwegende dat de rechtbank, in die 
voorwaarden, geenszins de bewijskracht 
van de conclus:ie miskend heeft door te 
verklaren · dat eiseres niet wenste tot de 
bevolen onderzoeksmaatregelen over te 
gaan; 

Dat het eorste onderdeel feitelijke 
grondslag mist ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de door eiseres aan

genomen handing ten aanzien van de 
door de eerste rechter bevolen onder
zoeksmaatregelen, weliswaar de recht
bank niet kon beletten dergelijke maat
regelen te bevelen indien zij nuttig voor
kwamen, doch dat de feitenrechter op 
soevereine wijze de vraag van de gepast
heid of het nut ervan beoordeelt en dat 
hij niet gehouden was zijn beslissing 
dienaangaande bijzonder te motiveren, 
vermits de partijen het eens waren om 
die maatregelen als ongepast en zonder 
nut te beschouwen; 

Dat het tweede onderdeel niet kan 
aangenomen worden ; 

Om die redenen, verwerpt de voo,rzie
ning ; en, gelet op de wet van 20 maart 
1948, veroordeelt verweerster in de kos
ten. 

8 maart 1968. - 1e kamer. - VooT
zitteT, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
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voorzitter. ~ Verslaggeve1·, H. Rutsaert. 
~ Gelijkluiclende conclusie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. Pleitcrs, 
HH. Dayart en Van Ryn. 

1 e KAMER. ~ 8 maart 1968. 

1° WETTEN EN BESLUITEN. 
TERUGWERKENDE KRACHT. ~ 0MZET
TING VAN DE SOHEIDING VAN TAFEL 
EN BED IN EOHTSOHEIDING. ~ WET 
VAN 20 JULI 1962, ARTIKEL 23, TER 
VERVANGING VAN ARTIKEL 310 VAN 
RET BURGERLIJK WETBOEK. ~ VVET 
TOEPASSELIJK OP EEN SOHEIDING VAN 
TAFEL EN BED, UITGESPROKEN ONDER 
RET REGIME VAN DE VOORGAANDE 
WETGEVING. 

2° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
vAN TAFEL EN BED.~ 0MZETTING 
VAN DE SOHEIDING VAN TAFEL EN· BED 
IN EOHTSOHEIDING. WET VAN 
20 JULI 1962, ARTIKEL 23, TER VER
VANGING VAN ARTIKEL 310 VAN RET 
BURGERLIJK WETBOEK. ~ WET TOE
PASSELIJK OP EEN SOHEIDING VAN 
TAFEL EN BED, UITGESPROKEN ONDER 
RET REGIME VAN DE VOORGAANDE 
WETGEVING. 

3° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
vAN TAFEL EN,DED. ~ 0MZETTING 
VAN DE SOHEIDING VAN TAFEL EN BED 
IN EOHTSOHEIDING. ~ AATIKEL 310 
VAN RET BURGERLIJK WETBOEK, VER
y ANGEN BIJ ARTIKEL 23 VAN DE WET 
VAN 20 JULI 1962. ~ TERMIJN OM 
DE EIS IN TE STELLEN. ~ UITGANGS
PUNT VAN DEZE TERiviiJN. 

4° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED.~ 0MZETTING 
VAN DE SOHEIDING VAN. TAFEL EN BED 
IN EOHTSOHEIDING. ~ SOHEIDING VAN 
TAFEL EN BED, UITGESPROKEN ONDER 
RET REGIME VAN DE WETGEVING VAN 
VOOR ARTIKEL 23 VAN DE WET VAN 
20 JULI 1963, TER VERVANGING VAN 
ARTIKEL 310 VAN RET BURGERLIJK 
WETBOEK. ~ UITGANGSPUNT VAN DE 
TERl\HJN OM DE EIS IN TE STELLEN. 

5° HOGER BEROEP. ~ BURGERLIJKE 
ZAKEN. ~ VoNNIS OP TEGENSPRAAK 
DAT DE STAAT VAN DE PARTIJEN 

(1) Raadpl. het verslag van de Oommissie 
voor Justitie bij de Senaat (Parl. St., Sen., 
1961-1962, nr 244, blz. 3); DE PAGE, d. I, 
n r 231 ; Repm·toire pratique du d1·oit belge, 
Complement, d. I, v 0 Divo1·ce et separation 

OF VAN EEN VAN HEN WIJZIGT. -
BETEKENING AAN PARTIJ. ~ TERiviiJN 
VAN HOGER BEROEP LOOPT NIET ALLEEN 
TEN AANZIEN VAN RET HOGER BEROEP 
VAN DE PARTIJ AAN WIE DE BETEKE
NING IS GESOHIED, DOOR OOK TEN 
AANZIEN VAN RET HOGER BEROEP VAN 
DE PARTIJ DIE DE BETEKENING DOET. 

6° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
vAN TAFEL EN BED. ~ O:rviZETTING 
VAN DE SOHEIDING VAN TAFEL EN BED 
IN EOHTSOHEIDING. ~ VONNIS OP 
TEGENSPRAAK WAARBIJ DE SOHEIDING 
VAN TAFEL EN BED UITGESPROKEN 
WORDT ONDER HET REGIIviE VAN DE 
WETGEVING VAN VOOR ARTIKEL 23 VAN 
DE WET VAN 20 JULI l 962 TOT WIJZI
GIN'G VAN ARTIKEL 310 VAN HET BuR
GERLIJK VVETBOEK. ~ BETEKENING 
VAN RET VONNIS DOOR DE P ARTIJ TEGEN 
WIE DE SOHEIDING TOEGESTAAN IS. ~ 
UITGANGSPUNT VAN DE TERMIJN OiVI 
DE EIS TOT OMZETTING IN TE STELLEN. 

1° en 2° A1·tikel 23 van de wet van 20 jttli 
1962, teT ve1·vanging van m·tilcel 310 
van het BtwgeTlijlc W etboek, dat aan 
iede1· van de echtgenoten het 1'echt veTleent 
om de echtscheiding te 1.)1'agen, wannee1· 
de scheiding van tajel en bed op g1·ond 
van bepaalde jeiten drie jam· heejt ge
duttnl sedeTt de oveTsch1·ijving van het 
beschiklcend gedeelte van de beslissing 
waa1·bij de scheiding is toegestaan; is 
toepasselijlc op e,en scheicling van tajel 
en bed, uitgesp1·olcen ondeT het stelsel 
van de voo1·gaande wetgeving (1). 

3° Kmchte1is a1·tikel 310 van het BttTgerlijlc 
W etboek, ve1·va.ngen bij a1·tilcel 23 van 
de wet van 20 juli 1962, heejt ieder van 
de echtgenoten het 1'echt de omzetting 
van de scheiding in echtscheiding te 
v1·agen, wanneeT de scheiding van tafel 
en bed op g1·ond van bepaalde jeiten 
d1'ie jaaT heeft geduunl sedeTt cle ove1"
schn:jving van de beslissing wam·bij de 
scheiding is toegestaan. 

4° TVanneeT de scheiding van tajel en bed 
'•P gTond van bepaalde jeiten uitgesp1'0-
lcen is onde1· het 1·egime van de wetgeving 
van v66r aTtilcel 23 van de wet van 20 jttli 

de c01·ps, nr 455; VIEUJEAN, "Examen cle 
jurisprudence : Personnes et biens ,, Rev. 
crit. ju1·. belge, 1966, blz. 194 en 195; Gent, 
22 oktober 1962, Rechtslc. W eelcbl., 1962-1963, 
kol. 898; Brussel, 4 juni 1963 (PAsiC., 1963, 
II, 238} en 5 maart 1964 (Journ. des t?·ib., 
1964, blz. 687). 



-910-

1962, te1· ve1·vanging van attilcel 310 
van het Butge1'lijlc W etboelc, begint de 
tetmijn van drie jaa1·, na het ve1·strijlcen 
waarvan iede1• van de echtgenoten de 
omzetting van de scheiding in echtschei
ding mag v1·agen, te lopen, bij ontsten
tenis ~·an de ovetsch1·ijving bepaald door 
clit laatste aldus gewijzigcl attilcel, vanaf 
de dag waa1·op de beslissing, waatbij 
de scheiding is toegestaan, in lc1·acht 
van gewijsde is gegaan (I). 

(1) .Artikel310 van het Burgerlijk Wetboek, 
zoals het oorspronkelijk gesteld was en zoals 
het nadien gewijzigd werd door het enig 
artikel van de wet van 20 maart 1927, ver
leende het recht om, in de mate waarin dit 
hierin werd vastgesteld, een eis in te stellen 
tot omzetting van de scheiding van tafel 
en bed in echtscheiding, « wanneer de schei
ding van tafel en bed drie jaar geduurd 
heeft ». 

De rechtsleer en de rechtspraak in Belgie 
legden deze bewoordingen in 't algemeen zo 
uit, dat de termijn van drie jaar begon te !open 
vanaf de dag van de betekening van het 
vonnis waarbij de scheiding werd uitgespro
ken (PIERARD, Traite d~t diVO?'Ce et de la sepa-
1'ation de corps, nr 193, en P1·ecis dtt divo1·ce 
et de la sepw·ation de C01'ps, nr 41; PASQUIER, 
Divo?'CC et sepanttion de CO?'ps, nr 1302, in 
Novelles, Droit civil, d. II, en Precis du d·i
vm·ce et de la sepm·ation de co?'JJS, nr 400 ; VAN 
DIEVOET, La separation de cm•ps et la loi du 
20 ma1•s 1927, blz. 47; DE PAGE, d. II, 3e uitg., 
nr 1011 ; Repm·toi1·e pmtique du d1·oit belge, 
V 0 DiVO?'Ce et separation de CO?'JJS, nr 455 ; 
Brussel, 13 januari 1918, Belg. jtul., 1919, 
kol. 266 en volg.). 

LAURENT (Supplement, d. I, nr 652) en 
het Hof van beroep te Brussel, in zijn laatste 
rechtspraak (4 januari 1921, Belg. jud., 1925, 
kol. 120), hebben evenwel geoordeeld dat 
deze termijn slechts begon te !open wanneer 
het vonnis in kracht van gewijsde was ge
gaan. 

De Franse rechtsleer (PLANIOL en RiPERT, 
d. II, nr 700 en noot 3 ; .AuBRY en Esli'IEIN, 
§ 486, blz. 416 en noot 3; BAUDRY-LAOAN· 
TINERIE, OHAuvAux en OHENAux, d. IV, 
nr 329; BEUDANT en BRETON, d. III, nr 932 
en de not.en 1 en 2 ; GARSONNET en 0EZAR· 
BRu, d. VII, nr 216) en het Hof van cassatie 
van Frankrijk (28 november 1887, Dall. pe1·., 
1888, I, 433, en Si1·ey, 1890, I, 113 ; 5 februari 
1929, Si1·ey, 1930, I, 81 ; 15 december 1931, 
Gaz dn pal., 1932, I, 345 ; 23 april 1936, Dall. 
hebd., 1936, blz. 363) beschouwden unaniem 
dat de termijn om de eis tot omzetting in 
te stellen pas begon te !open wanneer de 
beslissing waarbij de scheiding werd toege
staan in kracht van gewijsde was gegaan. 

5o Zo 'in gewone bu1·ge1·lijlce zalcen de 
betelcening aan partij van een op tegen
spraalc gewezen vqnnis de termijn van 
hager be1•oep enlcel doet lopen wat bettejt 
het beroep van de pm·tij aan wie deze 
betelcening gedaan weTd (2), geldt zullcs 
niet steeds inzalce. staat van de personen, 

Deze interpretatie was ten dele gegrond op 
de bewoo.cdingen van de wetten waardoor 
artikel 310 van het Frans Burgerlijk Wetboek 
werd gewijzigd. 

.Artikel 310 van het Belgisch Burgerlijk 
Wetboek, zoals het gewijzigd werd bij arti
kel 23 van de wet van 20 juli 1962, bepaalt 
dat de eis tot echtscheiding kan worden inge
steld " wanneer de scheiding van tafel en bed 
drie jaar heeft geduurd sedm·t de ove?'sch?-ijving 
van het beschikkend gedeelte van het vonnis of 
van het an·est waa1·bij de scheiding is toege
staan ». 

De rechtsleer en de rechtsrraak zijn het 
eens om aan te nemen dat deze bepaling 
van toepassing is op de huidige gevolgen van 
de scheiding van tafel en bed, die onder het 
regime van de voorgaande wetgeving uit
gesproken werd (zie de in de vorige noot 
aangehaalde verwijzingen). 

Nu het vroeger artikel 310 geen gewag 
maakt van overschrijving van de beslissing 
waarbij de scheiding wordt toegestaan en 
nu de wet van 20 juli 1962 geen overgangs
bepaling bevat, zijn de rechtsleer en recht
spraak het eens (zelfde verwijzingen) om te 
verklaren dat de in de nieuwe bepaling be
doelde overschrijving, als uitgangspunt voor 
de termijn van de eis tot omzetting, client 
te worden vervangen door een ermee gelijk 
te stellen rechtstoestand, hetzij het verstrij
ken van de termijnen van beroep, die kracht 
van gewijsde doen verkrijgen aan de beslis
sing waarbij de scheiding wordt toegestaan, 
of nog door de inschrijving in de rand van 
het vonnis, in de uitzonderlijke gevallen, 
waarop artikel 311quate1' van toepassing is, 
hetwelk artikel in het Burgerlijk W etboek 
door het enig artikel van de wet van 14 fe
bruari 1957 werd ingevoegd en bij artikel 25 
van de wet van 20 juli 1962 werd opgeheven. 

Deze interpretatie wordt in het onderhavig 
arrest gehulcligd. 

P.M. 

(2) Oass., 18 november 1960 en de conclusie 
van de H. Procureur-generaal Hayoit de 
Termicourt (Bull. en FABIO., 1961, I, 299); 
19 oktober 1967, sttpm, blz. 251. 

Krachtens artikel 1051, lid 2, van het Ge
rechtelijk W etboek, zal de termijn van hoger 
beroep !open vanaf de betekening, zelfs ten 
opzichte van de partij die het vonnis zal heb
ben doen betekenen. 
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om r·eden van de ondeelbaatheid van 
die staat; de betekening van een op 
tegenspmak gewezen beslissing tot wijzi
ging van de staat van de partijen of van 
een hunneT doet oak de tennijn van hogeT 
ber·oep lopen wat betTejt het hager· ber·oep 
van de paTtij die de betekening gedaan 
heeft (I) (2). 

6° T'Vanneet een op tegenspr·aak gewezen 
vonnis, dat de scheiding van tafel en 
bed op gr·ond van bepactlcle jeiten heeft 
uitgespr·oken onder· het r·egime van de 
wetgeving van v66r· ar·tikel 23 van cle 
wet van 20 juli 1962, tot wijziging van 
aTtikel .'HOvan het Bur·ger·lijk Wetboek, 
aan paTtij is betekencl, tv01'dt de eis tot 
omzetting van de scheicling in echtschei
di'l),g ingestelcl binnen de wettelijke ter·
mijn, wanneer· cle scheiding dtie jaar· 
heeft gecluwrd secler·t het vonnis in lcTacht 
van gewijscle is gegaan, zoncler· dat hager· 
ber·oep wer·cl ingestelcl, al wer·cl de bete
kening gedaan dooT de paTtij tegen wie 
de scheiding uitgespTolcen is (3). 

(VERVOE, T. BAEB.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 februari I967 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 2 en 6 van het Burgerlijk 
Wetboek, I, 2, 3, 2I, 22 en 23 van de 
wet van 20 juli 1962 betreffende de echt
scheiding en de scheiding van tafel en 
bed, welke de artikelen 264, 265, 266, 
306, 307 en 310 van gezegd wetboek door 
nieuwe bepalingen hebben vervangen, 
443 van het W etboek van burgerlijke 

(1) Raadpl. DE PAGE, d. I, nrs 258, A, 
en 271; PLANIOL en RIPERT, d. I, 11''8 29, 37 
tot 39 ; COLIN en 0APITANT, d. I, nr 568 ; 
RIPERT en BOULANGER, d, I, nr 466; AUBRY, 
RAU en BARTIN, d. VII, § 459 en de noot 
2quater ; DALLOZ, Repertoi1·e de if1·oit civil, 
V 0 Etat et capacite des pm·sonnes, nrs 106, 149, 
152 en 163). 

(2) Omtrent het punt dat de berusting in 
een beslissing, waarbij de scheiding van tafel 
en bed wordt toegestaan niet geldig is, raadpl. 
cass., 24 maart 1927 (Bull. en PAsro., 1927, 
I, 186) ; 12 januari 1956 en de conclusie van 
de H. Procureur-generaal R. Hayoit de Ter
micourt (ibid., 1956, I, 454); 12 juni 1959 
(ibid., 1959, I, 1043). 

(3) Raadpl. PrERARD, T1·aite du divorce et 

rechtsvordering en, voor zoveel als nodig, 
van de oorspronkelijke artikelen 306 en 
307 van het Burgerlijk W etboek en van 
artikel 310 van dit wetboek, zoals gewij
zigd bij de wet van 20 maart 1927, 

dootdat het bestreden arrest, na hetzij 
uitdrukkelijk, hetzij impliciet geconsta
teerd te hebben, of althans zonder tegen
gesproken te hebben dat, zoals eiseres 
in haar conclu~ie voor het hof van beroep 
had laten gelden, bij vonnis van I oktober 
1948 de Rechtbank van eerste aanleg 
te Leuven de scheiding van tafel en bed 
had uitgesproken uitsluitend in het voor
d.eel van eiseres, dat dit VDnnis te haren 
verzoeke nooit betekend werd, en dat 
zij dit vonnis niet had laten inschrijven 
of overschrijven door de ambtenaar van 
de burgerlijke stand, de omzetting in 
echtscheiding heeft toegestaan van de 
door voormeld vonnis tussen partijen 
uitgesproken scheiding van tafel en bed, 
om de redenen dat dit vonnis ten ver
zoeke van verweerder op I7 maart 1956 
aan eiseres, sprekend met haarzelf, werd 
betekend, dat eiseres ter griffie van voor
melde rechtbank op 29 mei I956 ver
klaard had de gemeenschap te aanvaar
den die tussen haar en verweerder had 
bestaan en die ontbonden werd ingevolge 
het vonnis van I oktober 1948, dat de 
termijn van drie jaar, bepaald bij arti
kel 3IO van het Burgerlijk Wetboek, op 
6 mei I965, datum waarop verweerder 
zijn onderhavige vordering tot omzetting 
had ingeleid, ten einde was gekomen, dat 
de betekening van het vonnis de termijn 
van hoger beroep had doen lopen ten 
aanzien van eiseres derwijze dat het 
vonnis van 1 oktober I948 op I8 mei 1956 
in kracht van gewijsde was gegaan, dat 
het niet van de wil van de oorspronke
lijke eiseres kon afhangen de aanvang 

cle la separation de C01'pS, d. I, nr 193 ; Reper
toi?:e pmtiqtte du d1·oit belge, V 0 Di.vo1•ce et 
sepa1·ation de corps, n"' 455 en 493 ; Brussel, 
29 apri11964 (PABIC., 1964, II, 237, en Jou1·n. 
des t1·ib., 1964, blz. 635). 

De door het onderhavig arrest gehuldigde 
interpretatie wordt bevestigd door de bepa
lingen van artikel 264 van het Burgerlijk 
Wetboek en van het vroeger artikel 311qttatm· 
van ditzelfde wetboek (wet van 14 februari 
1957), waarin de bewoorclingen « in kracht 
van gewijsde gegaan" voorzeker bedoelen 
het vonnis of het arrest dat definitief is ge
worden niet enkel ten aanzien van de par
tij aan wie de betekening van de beslissing 
werd gedaan, doch tevens ten aanzien van de 
partij die de betekening gedaan heeft. 
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van de termijn van drie jaar onbepaald 
op te schorten, en verweerder aldus te 
beroven van het recht dat hem bij arti
kel 310 van het Burgerlijk Wetboek werd 
toegekend, en mn de reden dat de wet 
van 20 juli 1962, die geen overgangs
bepalingen inhoudt en van openbare orde 
is, als dusdanig toepasselijk is op de 
huidige gevolgen van de toestanden die 
onder het stelsel van de voorgaande wet
ten tot stand kwamen, 

terwijl, overeenkmnstig artikel 2 van 
het Burgerlijk Wetboek, de hoger inge
roepen bepalingen van de wet van 20 juli 
1962 toepasselijk zijn op de gevolgen 
van de scheiding van tafel en bed welke 
tussen partijen op 1 oktober 1948 was 
uitgesproken, en de hoger aangeduide 
artikelen 306, 307 en 310 van het Bm·ger
lijk W etboek, zoals ze golden v66r de 
wet van 20 jqli 1962, niet meer van toe
passing waren op de vordering tot om
zetting door verweerder in 1965 inge
steld; 

dienvolgens verweerder, op grond van 
voormelde bepalingen van de wet van 
20 juli 1962, zijn vordering tot omzetting 
in echtscheiding slechts kon instellen 
wanneer de scheiding van tafel en bed 
drie jaar had geduurd, hetzij sedert de 
overschrijving van het beschikkende ge
deelte van het vonnis waarbij de schei
ding was toegestaan, hetzij sedert de 
datum waarop een rechtstoestand was 
ontstaan die met dergelijke overschrij
ving gelijk te stollen is, namelijk de da
tum waarop het vonnis dat de scheiding 
had toegestaan in kracht van gewijsde 
was gegaan, 

en ten deze het vonnis van 1 oktober 
1948 niet in kracht van gewijsde vvas 
gegaan, gezien, overeenkomstig arti
kel 443 van het W etboek van bnrgerlijke 
rechtsvordering, de betokening van voor
n1eld vonnis aan eiseres ten verzoeke van 
verweerder de termijn voor het instellen 
van hoger beroep niet had doen lopen 
ten opzichte van verweerder, en gezien 
artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek 
zich er tegen verzet dat de hoger opge
somde en door het arrest aangehaalde 
rechtshandelingen van partijen een be
rusting zouden uitmaken in het vonnis 
dat de scheiding van tafel en bed had 
uitgesproken : 

Overwegende dat nit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan blijkt : 
1° dat de Recht bank van eerste aanleg te 
Leuven, bij vonnis op tegenspraak van 
1 oktober 1948, tussen partijen de schei
ding van tafel en bed ten nadele van 

verweerder uitgesproken heeft, op grond 
van beledigingen van erge aard ; 2° dat 
bedoeld vonnis op 17 maart 1956 ten 
verzoeke van verweerder aan eiseres in 
persoon betekend werd ; 3° dat deze op 
29 mei 1956 ter griffie van voormelde 
rechtbank verklaard heeft de ontbonden 
gemeenschap te aanvaarden en 4o dat 
verweerder, bij dagvaarding van 6 mei 
1965, gevorderd heeft dat de scheiding 
van tafel en bed in echtscheiding zou 
omgezet worden op grond van artikel 310 
van het Burgerlijk W etboek ; 

Overwegende dat, luidens die wets
bepaling zoals ze door artikel 23 van de 
wet van 20 juli 1962 vervangen werd, 
wanneer de scheiding van tafel en bed 
op grond van bepaalde feiten drie jaar 
heeft geduurd sedert de overschrijving 
van het beschikkend gedeelte van het 
vonnis of van het arrest, waarbij de 
scheiding is toegestaan, ieder van de 
echtgenoten het recht heeft een eis tot 
echtscheiding in te stellen bij de recht
bank, die, alle omstandigheden in acht 
nemend, de echtscheiding kan toestaan ; 

Overwegende dat het arrest beslist, 
zonder daaromtrent bestreden te worden, 
dat die wetsbepaling toepasselijk is op 
de huidige gevolgen van de scheiding 
van tafel en bed die onder het regime 
van de voorgaande wet uitgesproken 
werd; 

Overwegende dat, wijl geen oversclu·ij
ving voorzien was bij artikel 310, zoals 
dit bij de wet van 20 maart 1927 bepaald 
was, het arrest erop wijst dat het von
nis van 1 oktober 1948 aan eiseres op 
17 maart 1956 ten verzoeke van ver
weerder betekend werd en beslist dat 
die betokening, welke de termijn van 
hoger beroep deed lopen, haar volle uit
werking diende te hebben, derwijze dat 
het vonnis van 1 oktober 1948 op 18 mei 
1956 in kracht van gewijsde gegaan was; 

Dat het arrest die beslissing verder 
hierop steunt dat het vonnis dat de 
scheiding van tafel en bed uitspreekt 
een toestand doet ontstaan waaruit voor 
ieder van de echtgenoten wederzijdse en 
overeenstemmende rechten voortvloeien, 
die zij respectievelijk tegen elkaar kunnen 
inroepen, dat de in het ongelijk gestelde 
echtgenoot het recht heeft om, na drie 
jaar scheiding, de omzetting in echtschei
ding aan te vragen, dat het onbepaald 
opschorten van de aanvangstermijn van 
drie jaar niet mag afhankelijk zijn van 
de wil of de willekeur van de oorspron
kelijke eiser, door het vonnis niet te 
betekenen, en zulks tot gevolg zou hebben 
de verwerende echtgenoot in de procedure 
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van scheiding van tafel en bed te beroven 
van het recht dat hem bij artikel 310 
van het Burgerlijk W etboek toegekend 
wordt; 

Overwegende dat die redenen het dis
positief van het arrest wettelijk recht
vaardigen; 

Overwegende dat eiseres vergeefs op
werpt dat, wijl zij het vonnis waarbij 
de scheiding van tafel en bed werd uitge
sproken aan verweerder niet heeft doen 
betekenen, deze laatste nu nog het recht 
zou hebben hager beroep tegen dat von
nis in te stellen, daar de te zijnen ver
zoeke gedane betekening in een zaak 
welke de openbare orde raakt, niet als 
berusting in het vonnis kan gelden ; 

Overwegende da.t zo in gewone zaken 
de betekening aan partij van een op 
tegenspraak gewezen beslissing, de ter
Inijn van hager beroep enkel doet lopen 
wat betreft het beroep van de partij aan 
welke deze betekening gedaan werd, 
zulks niet steeds geldt inzake staat van 
de personen, om reden van de ondeel
baarheid van die staat ; 

Overwegende dat, nude scheiding van 
tafel en bed ingevolge de betekening van 
bedoeld vonnis ten verzoeke van ver
weerder, voor eiseres effectief en defini
tief geworden is, na verloop van de ter
mijn van hager beroep, die scheiding, 
wegens de ondeelbaarheid van de staat 
van de echtgenoten, terzelfdertijd ook 
voor verweerder effectief en definitief ge
worden is, hoewel het vonnis hem door 
eiseres niet betekend werd ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

clooTdat het bestreden arrest, zonder 
enige uitgebreider motivering, beslist 
dat, gelet op de bestanddelen van de 
zaak, het gepast voorkomt het onder
houdsgeld op 4.000 frank per maand te 
bepalen, 

tMwijl deze beschouwing geen passend 
antwoord uitmaakt op het mid del waarbij 
eiseres, in haar aanvullende conclusie 
voor het hof van beroep, liet gelden dat, 
bij vonnis geveld op 20 december 1954, 
de Rechtbank van eerste aanleg te Leu
ven het maandelijks bedrag van het aan 
eiseres toekomend onderhoudsgeld op 
4.000 frank had vastgesteld, dat op dat 
ogenblik de maandelijkse wedde van 
verweerder 12.073 frank bedroeg wijl 
hij nu een netto-pensioen van meer dan 
17.500 frank geniet, dat verweerder een 

onroerend goed had verkocht tegen de 
prijs van 440.000 frank, dat hij op naam 
van zijn bijzit een onroerend goed had 
laten bouwen ter waarde van 800.000 fr., 
dat sedert 1954 de levensduurte gestegen 
was en dat dienvolgens .het bedrag van 
het onderhoudsgeld toegekend aan eiseres 
op 6.000 frank diende gebracht te wor
den : 

Overwegende dat het arrest zich ertoe 
beperkt te beslissen « dat, gelet op de 
bestanddelen van de zaak, het gepast 
voorkomt het onderhoudsgeld op 4.000 fr. 
per maand te bepalen " ; 

Overwegende dat die grand geen pas
send antwoord op de in het middel be
doelde conclusie uitmaakt, waarbij eiseres 
gewag maakte van een hogere welstand 
van verweerder tegenover zijn toestand 
op 20 december 1954, datum waarop de 
Rechtbank van eerste aanleg te Leuven 
de aan eiseres verschuldigde uitkering 
tot levensonderhoud reeds op 4.000 frank 
per maand bepaald had ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het, bij bevestiging 
van het beroepen vonnis, de door ver
weerder aan eiseres verschuldigde uitke
ring tot levensonderhoud op 4.000 frank 
per maand bepaalt; verwerpt de voor
ziening voor het overige ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; veroordeelt iedere 
partij in de helft van de kosten ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

8 maart 1968. - 1e kamer. - Voo1'
zitte1', H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1', H. Neven. 
- Gelijkluidende conclttsie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. ~ Pleite1·s, 
HH. Bayart en Fally. 

2e KAl\lER. - 11 maart 1968. 

JACHT.- !NSEKTENETENDE VOGELS EN 
VOGELV ANGST. - KoNINKLIJK BESLUIT 
VAN 15 SEPTEMBER 1964, ARTIKEL 4. 
- VERHANDELING OP DE OPENBARE 
MARKTEN. - 0PENBARE MARKTEN. -
BEG RIP. 

Voo1' de toepassing van aTtilcel 4, §§ 2 en 3, 
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van het koninklijk besluit van 15 sep
tembe~· 1964 betretfende de insektenetencle 
vogels en de vogelvangst, kan een vooT 
het pttbliek toegankelijke plaats die no1'
maal niet voor een mMkt bestemd is, 
doch die op geregelde tijden dient tot 
handelsve1'1'ichtingen alleen dan als open
bare markt beschouwd wo1·den inclien 
het op ge1·egelcle tijden te koop bieclen 
van vogels, waartoe het lokaal gebruikt 
w01·dt, cloo1· verschillende hanclelaa1·s 
wo1'dt ingericht en het verkoopaanbocl 
aan het pttbliek in het algemeen wonlt 
gedaan. 

(STEUX, T. VERENIGING ZONDER WINST
GEVEND DOEL "MAATSOHAPPIJ TEGEN 
WREEDHEID JEGENS DIEREN ll.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 mei 1967 door de Correc
tionele Rechtbank te Brussel in hoger 
beroep gewezen ; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 4, § 2, van het 
koninklijk besluit van 15 september 1964, 

doordat het vonnis eiser veroordeelt 
om op een openbare markt andere vogels 
te hebben verhandeld dan die welke in 
de artikelen 2 en 3 van dat koninklijk 
besluit zijn opgesomd (telastlegging A), 

te~·wijl het vonnis vaststelt dat het 
verhandelen in een cafe heeft plaats
gehad en terwijl een cafe geen openbare 
markt is : 

Overwegende dat artikel 4, § 2, lid 3, 
van het koninldijk besluit van 15 septem
ber 1964 betreffende de insektenetende 
vogels en de vogelvangst verbiedt op 
openbare madden en plaatsen andere 
vogels te verhandelen dan die welke in 
de artikelen 2 en 3 zijn opgesomd ; 

Overwegende dat het vonnis, om te 
beslissen dat het cafe, plaats die voor 
het publiek toegankelijk is en waar, vol
gens de tela.stlegging A, eiser zulk een 
verhandeling gedaan heeft, als een open
bare markt moet worden beschouwd, 
zich beperkt erop te wijzen dat dit cafe 
regelmatig tot handelsverrichtingen 
client; 

Overwegende dat het vaststellen van 
het algemeen bekend karakter van de 
bestemming, die aldus aan het bedoelde 
cafe is gegeven, niet afdoende is ; 

Overwegende weliswaar dat, wanneer 
het vonnis erop wijst dat het cafe regel
matig tot handelsverrichtingen client, het 
daarmee bedoelt dat het op geregelde 
tijden tot zulke verrichtingen client; 

Overwegende echter dat een openbare 
plaats die op geregelde tijden tot handels
verrichtingen dient, maar die normaal 
niet voor markt bestemd is, aileen dan 
als een openbare markt in de zin van 
artikel 4, § 2, lid 3, van het voormeld 
koninklijk besluit kan worden beschouwd, 
indien het op geregelde tijden te lmop 
bieden van vogels, waartoe het lokaal 
gebruikt wordt, door verschillende han
delaars wordt ingericht en het verkoop
aanbod aan het publiek in het algemeen 
wordt gedaan ; 

Overwegende dat het vonnis niet vast
stelt dat deze twee voorwaarden in het 
onderhavige geval vervuld zijn, zodat het 
zijn beslissing niet wettelijk gerechtvaar
digd heeft; dat het middel gegrond is ; 

Overwegende, in zover de voorziening 
gericht is tegen de veroordeling wegens 
de telastlegging B uitgesproken, dat de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvonnen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

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

Overwegende dat de ten gunste van 
verweerster uitgesproken veroordeling 
tot een frank schadevergoeding wettelijk 
gerechtvaardigd is door de telastleg
ging B, waartegen geen enkel middel is 
voorgedragen; dat het hierboven onder
zochte middel, wat die veroordeling 
betreft, derhalve niet ontvankelijk is 
wegens het ontbreken van belang; 

Om die redenen, zonder dat er reden 
is om het tweede middel te onderzoeken, 
dat tot geen ruimere cassatie of tot geen 
cassatie zonder verwijzing zou kunnen 
leiden, en zonder acht te slaan op de bij 
de voorziening gevoegde stulcken die niet 
aan de feitenrechter werden voorgelegd, 
vernietigt het bestreden vonnis; doch 
slechts in zover het eiser tot een straf 
wegens de telastlegging A en in de kosten 
van de strafvordering veroordeelt ; ver
werpt de voorziening voor het overige ; 
veroordeelt eiser in de kosten van de 
betekeningen van de voorziening die door 
hem aan het openbaar ministerie en aan 
de burgerlijke partij werden gedaan ; ver
oordeelt hem in de helft van de overige 
kosten en J.aat de overige helft ten laste 
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van de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Nijvel, zitting houdende in hoger be
roep. 

ll maa.rt 1968.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeveT, H. de Waersegger. - GeliJk
luidende conclusie, H. Depelchin, advo
caat-generaal. - Pleite1·, H. Philips. 

2" KAMER. - 11 maart 1968. 

1 o SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENREOHTER. -
STRAFZAKEN.- 0VERMAORT.- FEI
TELIJKE VASTSTELLING.- SOEVEREINE 

VASTSTELLING. 

2° WEGVERKEER.- VooRRANG.
BESTUURDER DIE KOJI1T GEREDEN UIT 

EEN WEG VOORZIEN VAN EEN TEKEN 
Nr 1a DAT NIET ZIORTBAAR IS.- 0PGE
REDEN WEG NIET VOORZIEN VAN EEN 
TEKEN N' 2. - ARREST DAT BESLIST 
DAT DE BESTUURDER, DIE OP DE 
EERSTE WEG REED, NIET VERPLIORT 
WAS RET TEKEN Nr 1a IN AORT TE 

NEMEN EN DAT RLT DIE VAN LINKS 
KWAJ\'1: OP DE TWEEDE \VEG GEEN FOUT 
BEGAAN REEFT, OMDAT RIJ, WEGENS 
OJI'i:STANDIGREDEN VAN OVERJI'i:AORT, 
NIET WIST DAT RET TEKEN Nr 1a NIET 

ZIORTBAAR WAS. - WETTELIJKREID 
VAL'\f DEZE TWEEDE BESLISSING. 

1° De jeitenrechter beoordeelt soeve1·ein het 
bestaan van de oveTmacht ( 1). 

2o 1¥annee1' het teken nr 1a, dat stand op 
de openba?'e weg waaTuit een bestUU1'dCJ· 
komt geTeden, niet zichtbaar was en de 
opgm·eden weg, waa1•op een ande?'e be
stutM·de1' 1·ijdt die van links kwam ten 
opzichte van de ee1·ste, niet van een 
teken n' 2 was voorzien, lean de jeiten
rechter na de eeTste bestuurde1· van alle 
aanspmlceliJkheid te hebben ontheven om 
de ?'eden dat hij niet ve1·plicht was Teke
ning te houden met het telcen n' 1a, doo?' 
een soevm·eine beo01·deling in jeite wette
lijk beslissen dat de tweede bestuu1·der 
evenmin een jo·ut begaan heejt omdat 

(1) Cass., 6 december 1965 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 460). Verg. cass., 23 februari 1967 
(A1'1'. cass., 1967, blz. 797). 

hij, wegens omstandigheden van oveT
macht, ni.et wist dat het teken n' 1a 
niet zichtbaar was (2). 

(PAIRE, T. DEWITTE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 juri 1967 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 7-2, 15, 16, 95, 1°, en 122 van het 
koninklijk besluit van 8 april 1954 hou
dende algemeen reglement op de politic 
van het wegverkeer, zoals de tekst 
krachtens artikel 6 van het koninklijk 
besluit van 10 december 1958 bijgewerkt 
en bij de koninklijke besluiten van 6 sep
tember 1961 en 28 september 1962 ge
wijzigd is, 1382, 1383, 1384 van het Bur
gerlijk W etboek, 3 en 4 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het W etboek van strafvorde
ring, 

doo1·dat het arrest, na er te hebben op 
gewezen enerzijds dat het teken 1a, op 
de door Lucette Paire gevolgde rijbaan, 
's nachts voor de weggebruikers niet 
zichtbaar was en, anderzijds, dat op de 
door verweerder gevolgde weg geen teken 
nummer 2 stond, beslist oat zo verweer
der links van Lucette Paire gereden 
kwam op het kruispunt waar het ongeval 
zich voordeed, het feit dat hij de van 
rechts komende weggebruiker niet heeft 
laten voorgaan gerechtvaardigd was 
door de omstandigheid dat verweerder, 
die in een naburige gemeente woont, 
geregeld de weg opreed die hij op het 
ogenblik van de feiten volgde, dat hij 
altijd slechts de achterkant van de om
gekeerde driehoek had gezien en dat hij 
niet kon onderstellen dat dit teken 
's nachts niet zichtbaar was, 

terwijl, nu volgens de soevereine vast
stellingen van het bestreden arrest het 
teken 1a op het ogenblik van de feiten 
niet zichtbaar was, omdat het niet ver
licht was, alleen de regel van de voorrang 
van rechts in het onderhavig geval toe
passelijk was daar de voorafgaande ken
nis van de plaats, die trouwens volkomen 
subjectief is, niet ter zake dient, waaruit 

(2) Raadpl. cass., 17 februari 1967 (Ar1•, 
cass., 1967, blz. 764); 19 februari 1968, supra, 
blz. 807. 
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volgt dat het bestreden arrest de regels 
betreffende de voorrang van rechts ge
schonden heeft en op zijn minst niet 
regelmatig lTtet redenen is mnkleed : 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat het teken 1a, op de openbare weg 
waaruit Lucette Paire gereden kwam, 
niet zichtbaar en derhalve niet verplicht 
was en daaruit afleidt « dat bijgevolg, 
rekening gehouden met de richting ge
volgd door Dewitte op de openbare weg 
die Lucette Paire opreed, laatstgenoemde 
voorrang van rechts genoot ten opzichte 
van Dewitte " ; . 

Overwegende dat het arrest, om De
witte, die nochtans tot het geven van 
voorrang verplicht was, van aile aan
sprakelijkheid te ontheffen, overweegt 
dat de door hem gegeven uitleg « vol
strekt geloofwaardig is en door over
macht het feit rechtvaardigt dat hij 
Lucette Paire niet heeft laten voorgaan, 
daar hij meende dat hij voorrang ge
noot "; 

Overwegende dat de feitenrechter soe
verein in feite oordeelt of de door de 
beklaagde aangevoerde omstandigheden 
een geval van overmacht hebben uitge
maakt, waardoor elke schuld uitgesloten 
is; 

Dat de beslissing aldus wettelijk ge
rechtvaardigd en regelmatig met redenen 
omkleed is ; dat het middel niet kan 
worden aangenonwn ; 

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

ll maart 1968. - 2e kamer.- Voo1·
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·
slaggever, H. Trousse. - Gelijlcl1~idencle 
conclusie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. - Pleite1·s, HH. Ansiaux en Van 
Ryn. 

2e KAMER. - 11 maart 1968. 

ARBEIDSONGEVAL.- VERHAAI;,VAN 
HET ONDERNEl\'IINGSHOOFD TEGEN DE 

(1) Het Hof had in de onderhavige zaak 
niet te beslissen of, en eventueel in welke 
mate, de l'echten van de getroffene overgaan 
op het ondernemingshoofd dat niet verzekerd 
is overeenkomstig artikel 9 van de gecoiir
dineerde wetten betreffende de vergoeding 
der sehade voortspruitende uit de arbeids-

VOOR HET ONGEV AL AANSPRAKELIJKE 
DERDE. - EIS TOT GEDEELTELIJKE 
TERUGBETALING VAN H:ElT KAPITAAL 
DAT DE RENTE VERTEGENWOORDIGT.
VooRWAARDEN. 

Het niet verzekm·de ondernemingshoojd dat 
van cte voor een a1·beiclsongeval aanspm
kelijke de~·de de te1·ugbetaling vonle?"t 
van het kap~taal dat de Tente ve1·tegen
woonligt, die aan de getro tfene krachtens 
cle gecoonlineenle wetten van 28 septem
ber 1931 ve1·sclntlcligcl is wegens cle clam· 
hem opgelopen blijvencle a1·beiclsonge
schiktheid, wonlt, wegens het feit 
alleen dat hij die terugbetaling slechts 
vonle1·t tot een beclmg, lage1· clan dat 
van het kapitaal waamp hi.f volgens het 
gemene 1·echt de beweeTclelijk 1tit clien 
hoojde cloo1· de getm tfene geleclen nw
te1"iiile schacle ex mquo et bono wil m
men, niet · ontslagen vcbn het bewijs clat 
hij het becloelcle kapitaal heejt vastge
zet (1). 

(NATIONALE J\IAATSCHAPPIJ DER BEL
GISCHE SPOORWEGEN, T. VAN KAJ\'IPEN 
EN WINTERSWIJK.)· 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 juni 1967 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Marche-en-Famenne, rechtdoende over 
de burgerlijke belangen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk W etboek, 19 vari de bij 
koninklijk besluit van 28 september 1931 
gecoordineerde wetten betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit de arbeidsongevallen, zoals ze bij 
de wetten van 10 juli 1951, 16 maart 
1954 en ll juni 1964 gewijzigd zijn, en 
97 van de Grondwet, 

cloonlat het bestreden vonnis geweigerd 
heeft de verweerders te veroordelen om 
aan eiseres de vergoedingen te betalen 

ongevallen · doch die de kapitaalvestiging 
of de uitkering van de rente verzekerd heeft, 
zoals dit voorgeschreven wordt bij artikel 14, 
lid 3 en volgende, van deze wetten, en of 
hij dientengevolge de terugbetaling van het 
kapitaal van de voor het ongeval aanspra
kelijke derde kan vorderen volgens de regelen 
van het gemene recht. 
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die ze van hen vorderde tot herstel van 
de schade · geleden door haar beambte 
en verzekerde Fery ten gevolge van 
de blijvende arbeidsongeschiktheid van 
8 t. h. waardoor deze aangetast blijft 
tengevolge van het ongeval waarvoor ver
vveerder aileen aansprakelijk is geoor
deeld, op gTond dat het slachtoffer wegens 
zijn ongeschiktheid van 8 t. h. geen mate
l'iele schade heeft geleden en eiseres 
trouwens, indien het tegenovergestelde 
vaststond, zou moeten bewijzen dat ze 
het door haar teruggevorderde kapitaal 
vastgezet heeft, welk bewijs noch aan
geboden noch geleverd is, 

te1·wijl een blijvende arbeidson
geschiktheid van 8 t. h. ongetwijfeld 
een aantasting is van de fysische gaaf
heid van degene die erdoor getroffen blijft 
en dus ook een schade die moet vergoed 
worden ; de derde, die aansprakelijk 
is voor het ongeval dat deze onge
schiktheid veroorzaakt heeft, deze schade 
op basis van het gemene recht 1noet ver
goeden, hetzij aan het slachtoffer zelf, 
hetzij a.an diens verzekeraar, in het geval 
waarin, zoals bier, het bedoelde ongeval 
voor het slachtoffer een arbeidsongeval 
is ; het voor de beoordeling van de schade 
onverschillig is of het slachtoffer geen 
loon heeft moeten derven en, 'tenslotte, 
zo de huidige eiseres in de eerste plaats 
een bedrag van 103.351 frank vorderde 
als vergoeding voor de voormelde schade, 
welk bedrag het te dien einde vastgezet.te 
kapitaal van de rente vertegenwoordigt, 
zij subsidiair concludeerde tot het toe
kennen van een vergoeding van 40.000 fr. 
tot herstel voor de eigenlijke materiele 
schade die het gevolg was van de blij
vende ongeschiktheid van 8 t. h. : 

Overwegende dat het vonnis, na te 
hebben beslist dat " de invaliditeit van 
8 t. h. '' waardoor het slachtoffer aange
tast blijft, geen materiele schade voor 
hem meebrengt, overweegt dat, ook in
dien het tegenovergestelde vaststond, 
eiseres tach zou moeten bewijzen dat 
ze « het teruggevorderde kapitaal vast
gezet heeft n, wat ze doet noch aanbiedt 
te doen; 

Overwegende dat, blijkens de ont
wikkeling van het middel, eiseres, verre 
van deze overweging als zodanig te be
strijden, integendeel aanneemt dat ze 
een voldoende rechtvaardiging is van 
de beschikking van het vonnis waarbij 
geweigerd wordt de verweerders tot de 
te:i'ugbetaling van het kapitaal ten be
drage van 103.351 frank te veroordelen, 
en dat eiseres de bedoelde overweging 
in haar middel slechts overneemt om aan 

het vonnis te verwijten daardoor niet 
te hebben geantwoord op haar sub
sidiaire eis die ertoe strekte de verweer
ders te doen veroordelen om haar een 
bedrag van 40.000 frank te betalen " dat 
de eigenlijke materiele schade wegens de 
blijvende ongeschiktheid van 8 t. h. ver
tegenwoordigt ''; 

Overwegende enerzijds dat het middel 
derhalve geen belang oplevert in zover 
het aanvoert dat de rechter verplicht 
was te beslissen dat het slachtoffer een 
materiele schade had geleden; 

Overwegende anderzijds dat de voor
melde overweging passend antwoordt 
niet alleen op de hoofdeis tot volledige 
terugbetaling van het zogenaamd vast~ 
gezet kapitaal, maar ook op de subsidiaire 
eis die, ongeacht in welke bewoordingen 
hij gesteld is, strekt tot de gedeeltelijke 
terugbetaling van dit kapitaal, ten be
drage van de som waarop eiseres voor
stelde de materiele schade die het slacht
offer, volgens haar, geleden had, ex cequo 
et bono te ramen ; 

Dat immers het feit aileen dat het 
ondernemingshoofd van de voor het 
ongeval aansprakelijke derde de terug
betaling van het kapitaal dat de rente 
vertegenwoordigt die aan het slachtoffer 
krachtens de op 28 september 1931 geco
ordineerde wetten verschuldigd is wegens 
blijvende arbeidsongeschiktheid, slechts 
vordert tot een bedrag, lager dan het 
bedrag van dit kapitaal, waarop de onder
nemer volgens het gemene recht de door 
het slachtoffer• geleden materiele schade 
raamt, hem niet ontslaat van het bewijs 
dat hij het bedoelde kapitaal heeft vast-
gezet; · 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

11 maart 1968. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Ve?'
slaggever, H. de Waersegger. - Gelijk
luidende conclttsie, H. Depelchin, advo
caat-generaal. - Pleite1·, H. Van Ryn. 

2e KAMER. - 11 maart 1968. 

BEWIJS.- BEWIJS DOOR GETUIGEN.
STRAFZAKEN. DRAAGWIJDTE EN 
JUISTHEID VA'N DE GETUIGENISSEN.
SOEVEREINE BEOORDELING. - GREN
ZEN. 
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De jeitem·echter beoo1·deelt soeverein de 
(haagwijdte en de juistheid van de VM'· 

klaringen van de getuigen, mits hij hun 
geen ande1·e ve1·klaringen toeschrijjt dan 
die welke ze afgelegd hebben (1). 

(OROMBEZ, T. QUIEVY.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 oktober 1967 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Doornik, 
zetelende in graad van beroep ; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat de correctionele rechtbank uit
spraak heeft gedaan zonder rekening 
te houden met de verhlaringen van twee 
getuigen, volgens welke het door ver
weerder bestuurde voertuig in beweging 
was op het ogenblik van het ongeval en 
van terzijde tegen het achterdeel van 
eisers wagen is komen aanbotsen : 

Overwegende dat de feitenrechter soe
verein oordeelt over de draagwijdte en 
de juistheid van de verklaringen der 
getuigen, mits hij hun geen andere ver
klaringen toeschrijft dan die welke ze 
afgelegcl hebben, wat hier niet beweerd 
is en ook niet blijkt uit de stukken waarop 
het Hof acht vermag te slaan ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 
En overwegende, in zover de voorzie

ning gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering, dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

11 maart 1968.- 2e kamer.- Voo?'· 
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve?·· 
slaggeve~·, Baron Richard. - Gelijkl~ti
dende conclusie, H. Depelchin, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 11 maart 1968. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERJ\HJN. - STRAFZAKEN. - VooR-

(1) Cass., 30 oktober 1967 en 19 februari 
1968, supm, biz. 316 en 799. 

ZIENING TEGEN EEN OP TEGENSPRAAK 
GEWEZEN EINDARREST. 

Buiten het geval, vom·zien in artilcel 1 van 
de wet van 8 maaTt 1948, wm·dt in straj
zalcen te laat ingesteld een voorziening 
tegen een op tegenspTaak gewezen eind
arrest ingesteld, na het vm·st1·ijken van 
de bij artikel 373 van het Wetboek van 
strajvordering gestelde termijn (2). 

(SCHENK.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 oktober 1967 door het Hof 
van beroep van Luik gewezen ; 

Overwegeride dat het bestreden arrest 
op tegenspraak is gewezen en dat het 
een eindbeslissing is in de zin van arti
kel 416 van het Wetboek van strafvorde
ring; 

Overwegende dat de voorziening pas 
op 18 oktober 1967 is ingesteld, dit is na 
het verstrijken van de bij artikel 373 van 
hetzelfde wetboek bepaalde termijn en 
buiten het geval, bepaald bij artikel 1 
van de wet van 8 maart 1948 ; 

Dat het derhalve niet ontvankelijk is ; 

01n deze redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiseres tot de kosten. 

11 maart 1968.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve?'· 
slaggeve~·, Baron Richard. - Gelijklui
dende conclusie, H. Depelchin, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 11 maart 1968. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. - BESOHIKKING VAN DE 
RAADKAMER W AARBIJ EEN WANBEDRIJF 
GEOONTRAVENTIONALISEERD WORDT.
VoNNIS VAN ONBEVOEGDHEID GEGROND 
OP RET BESTAAN VAN EEN OMSTANDIG· 
REID, GEBLEKEN NA DE BESOHIKKING 
VAN VERWIJZING, EN WAARUIT VOLGT 
DAT RET FEIT MET EEN ZWAARDERE 
OORREOTIONELE STRAF GESTRAFT 
WORDT. - REGELING VAN REOHTS· 

(2) Cass., 23 oktober 1967, supm., biz. 284. 
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GEBIED. - VERNIETIGING VAN DE 
BESCHIKKING. - VERWIJZING VAN 
DE ZAAK NAAR DEZELFDE RAADKAMER, 

ANDERS SAMENGESTELD. 

TVanneet· de raacllcame1", bij aanneming 
van vet·zachtende omstancligheclen, de cla
clet· van een tvanbed1"ijj naat· de politie
rechtbanlc verwezen heeft en deze t•echt
banlc een vonnis van onbevoegdheicl uit
spt•eelct op gt·ond dat, na de beschiklcing 
van vet'Wijzing, een omstandigheicl geble
lcen is wellce tot gevolg heejt dat het jeit 
met een zwaanlere COTt'ectionele stt·aj 
wot·dt gestt·ajt, ondeTzoelct het Hoj, bij 
hetwellc een vet·zoelc tot 1·egeling van 
t·echtsgebiecl aanhangig is, of de twee 
beslissingen in lcmcht van gewijscle zijn 
gegaan en of de vaststelling van de 
feitemechtet· juist schijnt; zo ja vet·nie
tigt het Hoj de beschilclcing en veTwijst 
het de zaalc naat• dezelfde t•aacllcamet·, 
anders sarnengestelcl (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE NAMEN, 
IN ZAKE CAPELLE, HENRARD, PIETTE 

EN HOORELBEKE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, op 
14 december 1967 ingediend door de 
Procureur des Konings bij de Rechtbank 
van eerste aanleg te N amen ; 

Overwegende dat, bij beschikking van 
17 september 1965, de raadkamer van 
de Recht bank van eerste aanleg te N a
men, onder aanneming van verzachtende 
omstandigheden, Thierry Capelle, Marie 
Henrard, Alexandre Piette en Elza Hoo
relbeke naar de bevoegde politierecht
bank verwezen heeft wegens het opzet
telijk toebrengen, op 9 mei 1965 te Na
men, van slagen of verwondingen die 
een ziekte of ongeschiktheid tot het ver
richten van persoonlijke arbeid ten ge
volge hebben gehad, de eerste en de 
tweede aan de derde en de vierde, de 
derde en de vierde aan de eerste en de 
tweede; 

Overwegende dat de beklaagden voor 
de Politierechtbank te N smen werden 
gedagvaard en dat Alexandre Piette en 

(1) Cass., 17 juni 1963 (Bull. en PAsrc., 
1963, I, 1093); 5 december 1966 (Arr. cass., 
1967, biz. 446) ; 29 januari 1968, sttpm, 
biz. 719 ; raadpl. cass., 21 maart 1966 (Bull. 
en PAsiC., 1966, I, 937). 

Elza Hoorelbeke zich op de terechtzitting 
van die rechtbank burgerlijke partij heb
ben gesteld tegen Thierry Capelle en 
Marie Henrard ; 

Overwegende dat de Correctionele 
Recht bank te N amen, rechtdoende op de 
hogere beroepen, ingesteld door Thierry 
Capelle en Marie Henrard tegen de straf
rechtelijke en burgerlijke beschikkingen 
van het vonnis, en door het openbaar 
ministerie tegen de vier beklaagden, bij 
vonnis van 29 april 1967 beslist heeft dat 
de politierechtbank onbevoegd was om 
kennis te nemen van de zaak, op grand 
dat, blijkens de besluiten van de des
kcmdige door de rechter ir~ hager beroep 
aangesteld, Elza Hoorelbeke tengevolge 
van de toegebrachte slagen een blijvende 
arbeidsongeschiktheid zal ondergaan, zo
dat de ten laste van de eerste twee be
klaagden gelegde feiten het misdrijf van 
artikel 400 van het Strafwetboek uit
maken; 

Overwegende dat de beschikking van 
de raadkamer van de Rechtbank van 
eerste aanleg te N amen van 17 september 
1965 en het vonnis van de Correctionele 
Rechtbank te Namen van 29 april 1967 
beide in kracht van gewijsde zijn gegaan ; 
dat uit hun tegenstrijdigheid een geschil 
over rechtsmacht is ontstaan, dat de 
gang van het gerecht belemmert, en er 
derhalve grand is tot regeling van rechts
gebied; 

Overwegende dat uit de processtukken 
schijnt te volgen enerzijds dat de aan 
Elza Hoorelbeke toegebrachte slagen bij 
deze een blijvende ongeschiktheid tot het 
verrichten van persoonlijke arbeid ver
oorzaakt hebben, welke omstandigheid 
niet bekend was aan de raadkamer, en 
d11t deze ongeschiktheid door Capelle en 
Henrard veroorzaakt kan zijn, anderzijds 
dat de ten laste van Piette en Hoorelbeke 
gelegde misdrijven samenhangen met die 
welke ten laste van Capelle en Henrard 
zijn gelegd ; 

Overwegende dat het misdrijf van op
zettelijke slagen of verwondingen die 
een blijvende ongeschiktheid tot het ver
richten van persoonlijke arbeid ten ge
volge hebben, met zwaardere straffen 
gestraft wordt dan het misrlrijf van op
zettelijke slagen of verwondingen die 
slechts een tijdelijke ziekte of ongeschikt
heid tot het verrichten van persoonlijke 
arbeid ten gevolge hebben; 

Om die redenen, het rechtsgebied rege
lend, vernietigt de beschikking van de 
raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Namen van 17 september 1965; 
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beveelt dat van het thans gewezen arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; verwijst 
de zaak naar de raadkamer van dezelfde 
rechtbank, uit andere leden samenge
_steld. 

ll maart 1968.- 2 8 kamer.- Voor
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, H. Busin. - Gelijkhtidende 
conclusie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. 

26 KAMER. - 11 maart 1968. 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
SAl\iENSTELLING VAN DE ZETEL. 
STRAFZAKEN. - VERNIETIGING VAN 

EEN ARREST VAN VEROORDELING EN 
VERWI.TZING NAAR DE KAMER VAN 
INBESOHULDIOINGSTELLING. - VER
WI.TZING VAN DE VERDAOHTE DOOR DE 
KAMER VAN INBESOHULDIGINGSTELLING 

NAAR DE OORREOTIONELE REOHTBANK. 
- HOGER BEROEP TEGEN RET VONNIS 

GEWEZEN DOOR DEZE REOHTBANK. -
DEELNEMING AAN RET OP DIT HOGER 
BEROEP GEWEZEN ARREST VAN EEN 
RAADSHEER DIE AAN RET VERNIETIGD 
ARREST HEEFT DEELGENOMEN.- NIE

TIGHEID. 

T'Vannee1· in st1·ajzaken een ar1·est van ve~·
oonleling ve1•nietigd is en de zaak ver
wezen wonlt naa1· de lcamer van inbe
schuldigingstelling t>an hetzeljde hoj van 
be1•oep en wanneer deze kame1· de ve1'
dachte naa1· de corTectionele Techtbanlc 
heejt vm·wezen en hogeT be1·oep wenl 
ingesteld tegen het doo1' deze 1'echtbanlc 
gewezen vonnis, is het op dit hoge1· 
be1·oep tLitgesp1·oken aTTest nietig, indien 
het gewezen is do01· een zetel waa1·van 
deel tLitmaakt een 1·aadshee~· die aan het 
v1·oege1• ven~ietigd an·est heeft deelge
nomen (1). 

(KREPER, T. FRAITURE EN ANDEREN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. cass., 16 januari 1961 (Bull. en 
PAsrc., 1961, I, 525). 

arrest, op 30 november 1967 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 427, 428 en 429 
van het W etboek van strafvordering, 

dooTdat het bestreden arrest gewezen 
is door een zetel, waarvan twee n'a
gistraten reeds hadden deelgenomen aan 
de uitspraak van het arrest van veroor
deling dat in die zaak vroeger werd ge
wezen en vernietigd werd : 

Overwegende dat bij arrest van 6 fe
bruari 1967 (2) het Hof het arrest van 
het Hof van beroep te Luik van 25 okto
ber 1966, waarbij eiser onder meer wegens 
een niet-gecorrectionaliseerde misdaad 
was veroordeeld, vernietigd heeft en de 
zaak naar hetzelfde hof van beroep, ka
mer van inbeschuldigingstelling, heeft 
verwezen; 

Overwegende dat de kamer van inbe
schuldigingstelling eiser op regelmatige 
wijze naar de correctionele rechtbank 
heeft verwezen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
uitspraak doet op de hogere beroepen 
tegen het vonnis dat ten gevolge van die 
verwijzing is uitgesproken door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik, en op de 
hogere beroepen tegen twee vom,issen, 
respectievelijk door de Correctionele 
Rechtbanken te Verviers en te N amen 
gewezen in zaken die het hof van beroep 
wegens hun samenhang bij de eerste 
heeft gevoegd ; dat het eiser zowel op 
de strafvordering a.ls op de burgerlijke 
rechtsvorderingen veroordeelt ; 

Overwegende dat twee van de ma
gistraten die het arrest gewezen hebhen, 
reeds hadden deelgenomen aan de uit
spraak van het arrest van 25 oktober 
1966; 

Overwegende dat, krachtens het begin
sel gehuldigd in de artikelen, in het mid
del vermeld, alsook in art.ikel 17 van 
de wet van 4 augustus 1832, de magistraat 
die hceft deelgenomen aan de uitspraak 
van een vernietigd arrest, niet mag deel 
uitmaken van het rechtscollege dat op
nieuw uitspraak doet na cassatie ; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder dat er grond 
is tot onderzoek van de andere micldelen, 
die geen cassatie zonder venvijzing kcm
nen meebrengen., vernietigt het bestreden 
arrest, behalve in zover hot eiser vrij-

(2) Btdl. en PAsrc., 1967, I, 690. 
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spreekt met betrekking tot een van de 
feiten der telastlegging in de zaak nnm
mer 10.167/N65 en tot een van de fei
ten der telastlegging in de zaak num
mer 22.420/N65; 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; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

11 maart 1968.- 2e kamer.- Voo1'
zittrw, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Trousse. - Gelij'lcluidende 
conclusie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. 

2e KAMER. - 11 maart 1968. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - VERGOEDING 
VAN DE JYIATERIELE SCHADE VOORT
SPRUITENDE UIT DE BLIJVENDE AR

BEIDSONGESOHIKTHEID VEROORZAAKT 
DOOR EEN ONGEVAL. - SLAOHTOFFER 
DAT WEGENS DIT ONGEVAL EEN VER
GOEDINGSPENSIOEN GENIET. - 0JYI
STANDIGHEID DIE DE VERGOEDING AAN 
RET SLAOHTOFFER VERSOHULDIGD DOOR 
DE DADER VAN RET ONGEVAL, DIE GEEN 
STAATSORGAAN IS, NOOH DOET VER
VALLEN NOOH BEPERKT. 

De ve1·goeding welke aan het slachtotfer 
ve1·sch~tldigd is doo1· de dade1· vcm een 
ongeval, die geen staatsorgaan is, ve1·valt 
n·iet en wordt ook niet bepe1·kt door de 
omstandigheid dat het slachto tfe1' van clit 
ongeval ten gevolge hiervan en bij toe
passing van de gecoiJ1·dineerde wetten 
van 5 oktobe1· 194.8 en de artilcelen 1 en 4 
van de wet van 9 maart 1953, wegens 
de blijvende m·beidsongeschilctheid waar
dom· het aangetast blijjt, een ve1·goedings
pensioen geniet ( 1). 

(FLUZIN.} 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 april 1967 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen, rechtdoende 
over de burgerlijke belangen ; 

(1) Raadpl. cass., 18 maart 1954 (Bull. en 
PAsra., 1954, I, 631) en 16 januari 1967 (Ar1·. 
cass., 1967, blz. 597). 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 3 en 
4 van de wet van 17 april1878 houdende 
de voorafgaande titel van het W etboek 
van strafvordering, 1 en 4 van de wet 
van 9 maart 1953, houdende sommige 
aanpassingen inzake militaire pensioenen 
en verlenging van kosteloze genees- en 
artsenijkundige verzorging voor de mili
taire invaliden in vredestijd, zoals zij 
is gewijzigd bij de wet van 29 maart 1956, 
1, 2, 3 en 52 van de wetten op de vergoe
dingspensioenen, op 5 oktober 1948 geco
ordineerd en bij artikel 3, §§ 1 en 2, van 
de wet van 26 juli 1952 gewijzigd, en 97 
van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, de beslis
sing van de eerste rechter wijzigend, de 
raming van de materiele schade van 
1.973.444 frank op 400.000 frank ver
minderd heeft, schade door eiser geleden 
wegens de blijvende arbeidsongeschikt
heid tengevolge van het betwiste ongeval 
en inzonderheid bestaande in het verlies 
van de inkomsten die het uitoefenen van 
zijn beroepsactiviteit hem in de toekomst 
moest bezorgen, en aldus heeft beslist 
op grand dat eiser krachtens de artike
len 1 en 4 van de wet van 9 maart 1953 
een vergoedingspensioen geniet, dat het 
onverschillig is of zijn recht op vergoe
ding jegens de beklaagde een andere 
rechtsoorzaak heeft dan zijn recht op 
het bedoelde pensioen ten laste van 
de Staat ... , dat de beklaagde krachtens 
de artikelen 1382 ·en 1383 van het Bur
gerlijk W etboek slechts kan gehouden 
zijn tot vergoeding van de schade die 
hij werkelijk veroorzaakt heeft, dat de 
feitelijke elen·1enten die deze schade be
palen en er niet vreemd aan zijn, dus niet 
stelselmatig kcmnen ontkend wcrden, dat, 
rekening gehouden met de schadeloos
stelling voortspruitende uit de !evens
lange betaling van een vergoedingspen
sioen, de beklaagde geen vrijstelling van 
aansprakelijkheid zal genieten, n::taar in 
feite slechts datgene zal vergoeden ""aar
toe hij werkelijk verplicht is, dit is wat 
overeenstemt met het materiele verlies 
dat eiser, in de omstandigheden van de 
zaak, nog kan lijden, dat een algehele 
cumulatie van beide vergoedingen een 
dubbele geldelijke schadeloosstelling voor 
dezelfde schade tot gevolg zou hebben ... , 
dat de rechter, om de omvang van een 
schade te beoordelen en die schade juist 
te schatten, onder meer rekening moet 
houden met het feit dat, zoals hier, de 
geleden schade reeds geheel of gedeelte
lijk is vergoed door een schuldenaar die 
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daartoe wettelijk verplicht was, dat de 
burgerlijke partij niet gerechtigd is om 
van de beklaagde een vergoeding voor 
een verlies van inkomsten te eisen noch 
voor de tijd van de tijdelijke ongeschikt
heden noch voor de toekomst, dat im
mers bewezen is dat het vergoedings
pensioen dat ze gekregen heeft en !evens
lang zal blijven genieten, deze schade 
geheel vergoed heeft en zal vergoeden __ . 
en dat de enige schade waarvoor ze van 
de beklaagde nog een vergoeding kan 
vorderen, de morele schade is en de 
materiele schade voortspruitende uit de 
aantasting van zijn arbeidsongeschikt
heid in het algemeen, 

terwijl het. door eiser genoten vergoe
dingspensioen vreemd is aan de verplich
ting van verweerder om de door zijn 
schuld veroorzaakte schade geheel te 
vergoeden, dit pensioen deze schade niet 
vergoedt en niet als voorwerp noch als 
oorzaak heeft de verplichting tot vergoe
ding die op verweerder rust, zodat de 
betaling van het pensioen geen invloed 
kan hebben op het bedrag van de door 
deze laatste verschuldigde schadevergoe
ding : 

Overwegende dat, behalve wanneer de 
materiele dader van het ongeval ten 
gevolge waarvan een invaliditeitspensioen 
met toepassing van de gecoiirdineerde 
wetten van 5 oktober 1948 en van de 
artikelen 1 en 4 van de wet van 9 maart 
1953 wordt toegekend, een staatsorgaan 
is, dergelijk pensioen vreemd is aan de 
verplichting van de dader van het onge
oorloofde feit tot algehele vergoeding van 
de schade, voortspruitende uit de aan
tasting, door zijn schuld, van de arbeids
geschiktheid van het slachtoffer ; 

Waaruit volgt dat het arrest, door de 
door eiser geleden en door verweerder 
te vergoeden schade te ramen met inacht
neming van de in het middel aangehaalde 
gronden, het bestreden beschikkend ge
deelte niet wettelijk heeft. gerechtvaar
digd; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 27 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel 
van het W etboek van strafvordering, 
zoals gewijzigd bij artikel 1 van de wet 
van 30 mei 1961, 

aoordat, nu eiser voor het hof van be
roep bij conclusie gevraagd had hem 
akte te verlenen " van het voorbehoud 
dat hij voor de toekomst maakt ingeval 
zijn toestand nog zou verergeren "• het 

bestreden arrest daarop antwoordt dat 
er geen grond is om aan eiser alde van 
zijn voorbehoud te verlenen, zonder die 
beslissing op enigerlei wijze te motive
ron, 

te·rwijl de eis van een burgerlijke partij 
strekkende tot akte te doen verlenen van 
het door haar gemaakte voorbehoud om
trent een toekomstige schade de erken
ning van een recht bedoelt, daar krach
tens artikel 27, lid 2, van de wet van 
17 april 1878, zoals gewijzigd bij de wet 
van 30 mei 1961, de dertigjarige verjaring 
pas begint te lopen vanaf de uitspraak 
van de beslissing die dit voorbehoud 
aanneemt, zodat de rechter verplicht is 
de verwerping van zulke eis te motive
ren : 

Overwegende dat het arrest, door zich 
ertoe te beperken te zeggen dat er geen 
grond is om aan eiser een voorbehoud 
te verlenen, niet antwoordt op de in het 
middel bedoelde conclusie; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat de voorziening niet 

tegen het openbaar ministerie is gericht ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het rechtdoet op eisers 
vordering, behoudens in de mate waarin 
het die vordering ontvankelijk verklaart ; 
beveelt dat van het thans gewezen arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder in de kosten, 
behalve die van de betokening van de 
voorziening aan het openbaar ministerie, 
welke ten laste van eiser zullen blijven ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

11 maart 1968.- 2e kamer.- Vo01'
zitte?', H. van Beirs, voorzitter. - VM·
slaggeve?·, H. de Waersegger. - Gelijlc
luidende conclusie, H. Depelchin, advo
caat-generaal. - Pleiters, HH. DeBruyn 
en Fally. 

2e KAMER. - 11 maart 1968. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM.- MILITIE.- VERZOEKSCHRIFT 
TOT VRIJSTELLING VAN DIENSTPLICHT. 
- Is GEEN CASSATIEBEROEP. 

Is geen cassatieberoep het verzoelcscht-ijt 
waa?·in ae aienstplichtige, ingevolge een 
beslissing van de he?'lceu?'ingsmaa, die 
hem voo1· de dienst geschilct vM·lclaart, 
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aan het Hoj vmagt hem van deze dienst 
m·ij te stellen ( l). 

(FAUCON.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de beslissing 
op 1 december 1967 gewezen door de 
Hoge Militieraad ; 

Overwegende dat eiser, na de beteke
ning van de bedoelde beslissing te hebben 
ontvangen, een aangetekende brief aan 
de griffie van het Hof gericht heeft waarin 
hij zich ertoe beperkt om vrijstelling van 
dienstplicht te verzoeken ; 

Dat een dergelijk verzoek geen cas
satieberoep is ; 

Om die redenen, verwerpt het verzoek. 

u-maart 1968.- 2• kamer.- Voor
zitter en V e1·slaggeve1·, H. van Beirs, voor
zitter.- Gelijkluidende conclusie, H. De
pelchin, advocaat-generaal. 

2• KAMER, - 12 maart 1968. 

10 CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE 
BELASTINGEN - GESORIL NOPENS DE 
REGELMATIGREID VAN DE NEERLEGGING 
VAN EEN STUK VOOR RET ROF VAN 
BEROEP. - GESCRIL NIET OVERGELEGD 
AAN DE FEITENRECRTER. - NIET 
ONTV ANKELIJK MID DEL. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR RET ROF VAN BEROEP. 

\ - STUK WAARV AN GEWAG GEMAAKT 
WORDT DOOR DE ADMINISTRATIE IN 
DE RECRTSPLEGING VOOR RET ROF 
VAN BEROEP. - ARTIKEL 9 EN l 0 VAN 
DE WET VAN 6 SEPTEMBER 1895, GE· 
WIJZIGD BIJ ARTIKEL 1 VAN DE WET 
VAN 23 JULI 1953. - STUK DOOR DE 
DIREOTEUR DER BELASTINGEN NIET 
NEERGELEGD DOOR WAARNAAR DEZE 
IN ZIJN BESLISSING NAUWKEURIG REEFT 
VERWEZEN. - GEEN BETWISTING DOOR 
DE BELASTINGPLIORTIGE BETREFFENDE 
RET BESTAAN VAN RET STUK OF DE 
INROUD ERVAN. - BELASTINGPLIOR· 
TIGE DIE BOVENDIEN GEEN BETWISTING 
REEFT OPGEWORPEN VOOR RET ROF 
VAN BEROEP NOPENS RET FElT DAT 

(1) Cass., 20 december 1967, supra, biz. 586. 
(2) Raadpi. cass., 3 juni 1964 (Bull. en 

PAsiC., 1964, I, 1046). 

DIT STUK NIET OVERGELEGD WAS. 
ARREST GEGROND OP DIT STUK. 
WETTELIJKREID. 

3° CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE 
BELASTINGEN. - MIDDEL UITGAANDE 
VAN EEN ONJUISTE UITLEGGING VAN 
RET BESTREDEN ARREST. - MIDDEL 
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

4° CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE 
BELASTINGEN.- MIDDEL DAT SLECRTS 
AAN DE AANGEVOERDE GRIEF VREEMDE 
WETSBEPALINGEN AANDUIDT. - NIET 
ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1° Een pm·tij is niet ontvankelijk om voo1· 
het hoj van cassatie te beweren dat een 
stuk niet 1·egelmatig aan het hoj van 
beroep werd overgelegd, wanneer zij 
hieromt1·ent geen betwisting voor de 
jeitem-echter heejt opgewm·pen (2). 

2° Het hof van be1·oep, waarbij aanhangig 
is een be1·oep van de belastingplichtige, 
kan wettelijk gewag maken van een stuk 
dat doo1' de directetw niet is neergelegd 
ove1·eenkomstig de m·tikelen 9 en 10 van 
de wet van 6 september 1895, ve1·vangen 
bij m·tikel1 van de wet van 13 J'ttli 1953, 
wanneer de di1•ectetw in zijn beslissing 
nauwkeu1·ig nam· dit stuk ve1·wezen heeft 
en de belastingplichtige noch in zijn 
beroep noch in zijn conclusie voor het 
hof van beroep het bestaan van dit stuk 
of de inhoud e1·van die in de beslissing 
van de di1·ecteur weergegeven wm·dt, heejt 
betwist noch gewag heeft gemaakt van 
het feit dat het niet werd ove1·gelegd (3). 

3° Feitelijke g1·ondslag mist het middel 
dat berust op een onjttiste uitlegging 
van het bestreden arrest. 

4° Is niet ontvankelijk inzake di1·ecte belas
tingen, het middel dat als geschonden be
palingen enkel aan de aangevoerde g1•iej 
v1·eemde wetsbepalingen aanhaalt ( 4). 

(SONCK, T. BELGISCRE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

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

(3) Raadpl. cass., 10 januari 1968, supm, 
biz. 643. 

(4) Cass., 20 december 1966 (Arr. cass., 
1967, biz. 513). 
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Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 9 en 10 
van de wet van 6 september 1895, zoals 
ze gewijzigd zijn bij artikel 1 van de wet 
van 23 juli 1953, 1315 van het Burgerlijk 
W etboek en 26, § 2, van de gecoordi
neerde wetten betreffende de inkon1.sten
belastingen, 

doordat het bestreden arrest verklaart 
dat niet als prijs maar als interest van 
de prijs van zijn notarieel protocol 1noet 
worden aangezien 87.068 frank van het 
bedrag van 154.500 frank dat eiser in 
1959 van zijn zoon had ontvangen in 
uitvoering van de overeenkomst van 
30 april1958 wearbij hij hem dit protocol 
had overgedragen " tegen betaling van 
15 annu1teiten van 154.500 frank » en 
zulks hoewel de afschrijving van dit 
protocol ten opzichte van de overne
Iner berekend is op een waarde van 
2.317.500 frank, dit is 15 maal154.500 fr., 
op grond dat de akte van overdracht 
van 30 april 1958 in overeenstemming 
moet worden gebracht met die van no
vember 1959 waarin duidelijk wordt ge
preciseerd dat de waarde van het pro to col 
van het notariskantoor op 1.500.000 frank 
geschat is en het aldus blijkt dat alle 
bedragen, gestort · boven de annu1teiten 
die dienen tot de vorming van dit kapi
taal van 1.500.000 frank, wel interesten 
zijn, 

tenvijl, ee?·ste ondenleel, " de akte van 
november 1959 » waarvan de beslissing 
gewag maakte. en die, volgens deze, " een 
tweede rond 30 november 1959 onder
tekende overeenkomst zou geweest zijn », 
welke alrte derhalve een stuk met betrek
king tot de betwisting was, niet ter 
griffie van het hof van beroep werd neer
gelegd overeenkomstig de in het middel 
inger'oepen artikelen 9 en 10 van de wet 
van 6 september 1895 en overigens ook 
hiet op enige andere wijze aan dit hof 
werd overgelegd (schending van die bepa
lingen); 

tweede onclenleel, nu volgens de con
clusie van eiser de overdracht 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, 
alleen op de bewering van de bestreden 
beslissing kon steunen om te oordelen 
dat de waarde van het overgedragen 
protocol bij een overeenkomst van einde 
november 1959 op 1.500.000 frank was 
geschat; 

clercle onderdeel, nit de bij het arrest 
vastgestelde omstandigheid dat de af-

schrijving van het overgedragen protocol 
ten opzichte van de overnemer berekend 
is op basis van 2.317.500 frank volgt dat 
dit bedrag de prijs ervan geweest was ; 
dat immers " de . afschrijvingen op het 
bedrag van de belegde gelden of op de 
kostprijs gegrond zijn » (artikel 26, § 2, 
van de gecoordineerde wetten betre:ffende 
de inkomstenbelastingon) en het arrest 
dus niet, zonder schending van deze bepa
ling, heeft kunnen beslissen dat dit bedrag 
van 2.317.500 frank de interest vertegen
woordigde ten belope van 817.500 frank : 

vVat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, zo weliswaar de 
overeenkomst van 30 november 1959 
niet bij de processtukken is gevoegd, het 
bestreden arrest vaststelt dat de direc
teur van de belastingen er in zijn beslis
sing van 6 februari 1964 op wijst dat 
de alde van overdracht van 30 april 1958 
in overeenstmnming moet worden ge
bracht met die van november 1959 waarin 
vvordt gepreciseerd dat de waarde van 
het protocol van het door eiser aan zijn 
zoon overgedragen notariskantoor op 
1.500.000 frank is geschat; 

Overwegendo dat eiser noch in zijn 
beroep, noch in zijn conclusie voor het 
hof van beroep het bestaan van genoemde 
overeenkomst van november 1959 of de 
inhoud ervan heeft betwist zoals deze 
door de directe'LU' der belastingen is ver
meld, en het niet overleggen van die 
overeenkomst niet heeft ingeroepen ; 

Overwegende dst eiser dienvolgens niet 
ontvankelijk is om voor de eerste m~al 
voor het Hof te doen golden dat voor
noemde ove'reenkomst aan het hof van 
beroep niet overgelegd werd ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del niet ontvankelijk is ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat, in strijd met wat 

dit onderdeel van het middel voorhoudt, 
het arrest zijn beslissing niet grondt op 
de enkele bewering van de directeur der 
belastingen om te oordelen dat de waarde 
van het overgedragen protocol op 
1.500.000 frank was geschat, maar op 
de overeenkomst van 30 november 1959 
waarvan het de modaliteiten aangeeft en 
waarop de directeur zelf zijn beslissing 
had gegrond ; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist ; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat bet arrest niet vast

stelt, zoals het middel bet beweert, dat 
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de afschrijving van het overgeili'agen 
protocol op basis van 2.317.500 frank 
werd berekend ; dat het arrest er alleen op 
wijst dat zulks de stelling van eiser was 
en deze weerlegt door daartegen de bepa
lingen van de overeenkomst van novenl
ber 1959 tegen te werpen, welke het 
overneemt; 

Dat het derde onderdeel van het middel 
uitgaat van een onjuiste uitlegging van 
het bestreden arrest en derhalve feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 14, § 1, 
3°, littera b, en 41, § 1, van de gecoiirdi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, 5, § 1, 2° en 4°, van de wet 
van 20 november 1962 houdende her
vorming van de inkomstenbeTastingen 
en 11, 3°, littera b, en 6°, van het Wet
hoek van de inkomstenbelastingen, 

dooTdat het bestreden arrest verklaart 
dat de inkomsten, begrepen in de tijde
lijke rente die onder bezwarende titel ten 
laste van de zoon van eiser werd aange
legd bij de overeenkomst van overdracht 
van protocol van 30 april 1958, inkomsten 
zijn uit schuldvorderingen en leningen, 
als bedoeld in artikel 14, § 1, 3°, littera b, 
van de gecoiirdineerde wetten, en als 
zodanig aan de aanvullende personele 
belasting onderworpen zijn ingevolge 
artikel 41 van dezelfde wetten, 

te?'W'ijl artikel 5 van de wet van 20 no
vember 1962, dat bepaalt welke roerende 
inkomsten onderworpen zijn aan de per
sonenbelasting, insluit, wam<eer het be
paalt dat deze inkomsten die zijn welke 
bedoeld worden in artikel 14 van de 
gecoiirdineerde wetten en bovendien de 
inkomsten welke begrepen zijn in de 
tijdelijke renten onder bezwarende titel 
aangelegd, dat de inkomsten die in zo
danige renten begrepen zijn niet onder 
de in artikel 14 bedoelde inkomsten vie
len, en eveneens artikel 11 van het Wet
boek van de inkomstenbelastingen, wan
neer het in de opsomming van de aan 
de personenbelasting onderworpen in
komsten nit kapitalen enerzijds onder 3°, 
littera b, de " inkomsten van alle schuld
vorderingen en leningen ,, dit wil zeggen 
woordelijk die welke onder artikel 14, 
§ 1, 3°, van de gecoiirdineerde wetten 
zijn vermeld, en anderzijds onder 6° 
de " inkomsten begrepen in tijdelijke 
renten aangelegd onder bezwarende ti
tel " overneemt, insluit dat de eerste de 
tweede niet omvatten : 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat de bedragen, gestort hoven de an-

nultei~en die dienen tot de vorming van 
het kapitaal van 1.500.000 frank hetwelk 
de waarde van het door eiser aan zijn 
zoon overgedragen notarieel protocol ver
tegenwoordigt, interesten van de over
drachtprijs zijn en aan de aanvullende 
personele belasting onderworpen inkom
sten uitmaken ; 

Overwegende dat, zo het arrest be
schouwt dat de inkomsten begrepen in 
de renten die onder bezwarende titel ten 
laste van een natuurlijke persoorr zijn 
gevestigd reeds bij de tekst van artikel14, 
§ 1, 3°, littera b, van de gecoiirdineerde 
wetten werden bedoeld, dit alleen ge
schiedt om te antwoorden op bet verweer 
van eiser waarbij bij bij conclusie deed 
gelden dat dergelijke inkomsten niet bij 
deze bepaling worden bedoeld, omdat 
artikel 5 van de wet van 20 november 
1962 houdende bervorming van de in
komstenbelastingen en zulke interesten 
« benevens deze, zoals bedoeld in arti
kel 14 van de gecoiirdineerde wetten, ten 
laste van natuurlijke personen en recbts
personen " aan de belasting onderwerpt ; 

Dat het arrest alzo, welke ook de 
waarde van deze overweging zij, zicb 
beperkt tot de verwerping in rechte van 
de uitlegging van de door eiser opgegeven 
wettekst; en niet beslist dat de annui'tei
ten waarin de bedragen begrepen zijn 
die werden betaald hoven het bedrag dat 
een deel van bet niet-terugbetaalde kapi
taal vertegenwoordigt, tijdelijke renten 
zouden zijn; 

Dat het middel, dat van een onjuiste 
uitlegging van bet bestreden arrest uit
gaat, feitelijke grondslag mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 5, § i, 4°, van 
de wet van 20 november 1962, 

doo1•dat, om te beslissen dat de in het 
middel bedoelde bepaling impliciet heeft 
bevestigd dat de inkomsten begrepen in 
de renten ten laste van natuurlijke per
sonen reeds bij de tekst van artikel 14, 
§ 1, 3°, littera b, van de gecoiirdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen werden bedoeld, het bestreden 
arrest hierop steunt dat deze bepaling 
tot doel heeft voortaan de inkomsten van 
alle rechtspersonen en niet alleen meer 
die van « andere vennootschappen dan 
bp aandelen" (artikel 14) alsmede die 
van de na 1 januari 1962 in Belgie of 
in het buitenland gevestigde onderne
mingen, aan de belasting te onderwer
pen, 

teTwijl de bij genoemd artikel 5, § 1, 
4°, bedoelde rechtspersonen en onder-
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nemingen die zijn ten laste waarvan de 
in de tekst bedoelde renten zijn aange
legd, en niet de rechthebbenden van die 
renten en van de inkomsten die ze om
vatten; 1 januari 1962 de datum is vanaf 
welke renten moeten aangelegd zijn 
opdat de erin begrepen inkomsten belast
baar zouden zijn, en niet de datum vanaf 
welke de ondernemingen die genoemde 
inkomsten genieten zich in Belgie of in 
het buitenland moeten gevestigd hebben 
opdat die inkomsten aan de belasting 
zouden onderworpen zijn : 

Overwegende dat bedoelde aanslag on
der de wetten valt die bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948 geco
ordineerd zijn, en niet onder de wet van 
20 november 1962, die hier niet van toe
passing is ; . 

Dat bet middel niet ontvankelijk is ; 

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

12 maart 1968.- 28 kamer.- Voor
zitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve?·slaggever, 
H. de Waersegger. - Gelijkluidende 
concl1tsie, H. Ganshof van der Meersch, 
eerste advocaat-generaal. - Pleite?·s, 
HH. G. Gothot (van de halie bij het Hof 
van beroep te Luik) en Van Leynseele. 

28 KAMER.- 12 maart 1968. 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN. 
INTERN AT ION ALE OVEREENKOMSTEN. 
- BELGISOH-LUXEMBURGSE OVEREEN
KOMST, ARTIKEL 4, §§ 1 EN 3. - NIJ
VERHEIDS- OF HANDELSEXPLOITATIE.
EXPLOITATIE BELASTBAAR IN ELK VAN 
BEIDE STATEN, NAAR RATO VAN DE 
DOOR VASTE INRIOHTINGEN VOORTGE
BRAOHTE INKOMSTEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
INTERN ATION ALE OVEREENKOMSTEN. 
- BELGISOH-LUXElVIBURGSE OVEREEN
KOMST, ARTIKEL 4, §§ 1 EN 4. - NIJ
VERHEIDS- OF HANDELSEXPLOITATIE.
EXPLOITATIE BELASTBAAR IN ELK VAN 
BEIDE STATEN, :NAAR RATO VAN DE 
DOOR VASTE INRIOHTINGEN VOORTGE
BRAOHTE INKOlVISTEN. - 0PSOMMING 
TER VERDUIDELIJKING. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN. 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN. 
- BELGISOH-LUXEJ\'I:BURGSE OVEREEN
KOMST, ARTIKEL '4, §§ 1 EN 3. - NIJ
VERHEIDS- OF HANDELSEXPLOITATIE.
BELASTING VAN DE BEDRIJFSINKOl\'1:
STEN. - BELASTING GEBONDEN AAN 
DE PLAATS WAAR DE BELASTBARE IN
KOMSTEN VOORTGEBRAOHT ZIJN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
INTERN ATION ALE OVEREENKOMSTEN. 
- BELGISOH-LUXEMBURGSE OVEREEN
KOMST, ARTIKEL 4, §§ 1 EN 3. - NIJ
VERHEIDS- OF HANDEI.SEXPLOITATIE.
EXPLOITATIE BELASTBAAR IN ELK VAN 
BEIDE STATEN, NAAR RATO VAN DE 
DOOR VASTE INRIOHTINGEN VOORTGE
BRAOHTE INKOMSTEN. - !NRIOHTING 
DIE GEEN AANWEZIGHEID VEREIST VAN 
EEN LASTHEBBER OF VAN EEN AANGE
STELDE VAN DE BELASTINGSOHULDIGE. 

5° WETGEVENDE MACHT. - UIT
LEGGING VAN DE ·wET VAN OVERHEIDS
WEGE. - lNTERNATIONALE OVEREEN
KOMST. - 0VEREENKOMST DIE DE 
INSTEMMING VA:N DEMMER VERWOR
VEN HEEFT. - 0VEREENKOMST DIE 
VOOR GEEN UITLEGGING VAN OVER
HEIDSWEGE VATBAAR IS. 

5o INTERNATIONALE OVEREEN
KOMSTEN. - AKTE VAN INSTElliMING 
VAN DE Vi'ETGEVENDE MACHT MET EEN 
INTERNATIONALE OVEREENKOl\iST. -
AKTE VAN INSTEMlVIING DIE GEEN 
REOHTSNORM BEVAT. - AKTE VAN 
INSTEMMING DIE NIET TOT GEVOLG 
KAN HEBBEN DE UITLEGGING VAN DEZE 
OVEREENKOMST VAL.,- OVERHEIDSWEGE 

MOGELIJK TE l\fAKEN. 

1° Krachtens artikel 4-, §§ 1 en 3, van de 
op 9 maart 1931 gesloten en bij de wet 
van 28 december 1931 goedgekeurde 
overeenkomst tussen Belgie en het G?·oot
he?'togdom Lttxembu?·g met het doel dub
bele belasting op het stuk van ?"echt
st?·eekse belastingen te voorkomen, zijn 
de nijve?·heicls- of handelsexploitaties be
lastbaa?" in elk van beide Staten naar 
?"ato van de inkomsten voortgeb?·acht door 
vaste, niet werkelijk zeljstandige imich
tingen, die M' gelegen zijn (1). 

2o De opsomming van de als vast be
schouwde inrichtingen, in de zin van 
artikel 4, §§ 1 en 3, van de op 9 maart 
1931 gesloten en bij de wet van 28 decem
ber 1931 goedgekeu?·de ove?·eenkomst 

(1) Cass., 16 januari 1968, twee arresten, 
supra, biz. 670 en 676 
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tussen Belgie en het G1·oothertogdorn 
Luxembw·g rnet het doel du,bbele belas
ting op het st~tk van 1'echtst1·eekse belas
tingen te voorkornen, wonlt gegeven ter 
ve1·d~ddelijking en is niet bepe1·kend (1). 

3o De belasting van de bedrijjsinlcornsten 
die het voo1·we1•p zijn van a·rtilcel 4 van 
de op 9 rnaart 1931 gesloten en bij de 
wet van 28 december 1931 goedgelceurde 
ove1·eenlcomst tussen Belgie en het G1·oot
hertogclorn Lttxernburg met het doel clu.b
bele belasting op het stulc van 1'echt
streelcse belastingen te voorlcornen, is ge
bonden aan de plaats waar de belastbare 
ihlcornsten voo1·tgebmcht zijn, ongeacht 
de plaats waar de belastingschuldige zijn 
activiteit uitoefent (2). 

4o De vaste inrichting, ii• de zin van arti
kel 4. van de op 9 rnaart 1931 gesloten 
en bij de wet van 28 decembe1· 1931 
goedgelcMwde ove1·eenlcornst tttssen Belgie 
en het Groothe1·togdom Luxernbtwg met 
het doel clubbele belasting op het stttlc 
van 1'echtst1·eelcse belastingen te voor
lcornen, ve1·eist geen aanwezigheid ter 
plaatse van een lasthebbe1· of van een 
aangestelde van de belastingschuldige (3). 

5o Aangezien een internationale ove1·een
lcomst, die de insternming van de Ka
rne1'8 heeft verwo1•ven, ititeraard uit de 
gerneenschappelijke wil van de Hoge 
contmcterende pa1·tijen is ontstaan, is 
zij niet vatbaa1· voor uitlegging van 
ove1·heidswege (4). (Grondwet, art. 28.) 

5o De alcte waa1·bij de insternrning van 
de wetgevende macht gegeven w01·dt rnet 
een intm·nationale overeenlcomst, die 
itite1•aa1·d geen 1'echtsno1'rn bevat, zou 
niet tot gevolg lcunnen hebben de uit
legging van deze oveTeenlcornst van ove1'
heidswege mogelijlc te malcen ( 5). (Grand
wet, art. 28.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP NAAR LUXEM
BURGS RECHT « IMMOBILIARA >>, T. BEL
GISOHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
OIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 februari 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, 4 van de overeenkomst op 9 maart 
1931 tussen Belgie en het Groothertogdom 

(1) (2) (3) (4) en (5) Oass., 16 januari 1968, 
twee arresten, supm, blz. 670 en 676. 

Luxemburg gesloten en bij de wet van 
28 decembe£ 1931 goedgekeurd, en 27 
van de gecoi:irdineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, 

do01·dat : 1° het bestreden arrest ver
klaart dat artikel 4 van de Belgisch
Luxemburgse overeenkomst van 9 maart 
1931 op een !outer als voorbeeld gegeven 
wijze de gevallen opsomt waarin een 
vennootschap naar Belgisch recht en een 
vennootschap naar Luxemburgs recht 
respectievelijk in het Groothertogdom 
Luxemburg en in Belgie een vaste inrich
ting bezitten, 

2° het bestreden arrest artikel 4 van 
voornoemde overeenkomst wil toepassen 
overeenkomstig artikel 27, § 4, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, naar luid waarvan 
onder meer als Belgische inrichtingen 
moe ten worden beschouwd ... « aile vaste 
inrichtingen van produktieve aard >>, 

3° het hof van beroep, dat slechts het 
economisch criterium in aanmerking 
neemt met uitsluiting van het juridisch 
criterium bestaEJ,nde in een vertegen
woordiging bekwaam om de vreemdeling 
te verbinden die in Belgie zaken doet, 
de vaste inrichting in de zin van artikel 4 
van de overeenkomst van 9 n'laart 1931 
omschrijft als « een vaste plaats voor 
zaken, door middel waarvan de activiteit 
wordt uitgeoefend >>, 

tm·wijl, eerste onclenleel, artikel 4 van 
de Belgisch-Luxemburgse overeenkomst 
van 9 maart 1931 niet bepaalt wat onder 
« vaste inrichting n client te worden ver
staan en de opsomming die het bevat 
moet worden geacht een beperkend ka
rakter te hebben; 

tweede onderdeel, arbikel 27 van de 
gecoi:irdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen een bepaling van 
nationaal recht is, welke als dusdanig 
niet kan dienen tot aanvulling van een 
bepaling van internationaal recht zoals 
artikel 4 van de Belgisch-Luxemburgse 
overeenkomst dit is, 

dm·de onde1•deel, de buitenlandse onder
nemingen, onder het stels.el van v66r 
de wet van 28 juli 1938, slechts aan de 
bedrijfsbelasting in Belgie waren onder
worpen indien ze er een inrichting hadden 
die hen in rechte kon vertegenwoordigen 
en artikel 4 van de Belgisch-Luxemburgse 
overeenkomst van 9 maart 1931 in 
zin moet worden uitgelegd : 

Overwegende dat het middel, in zover 
het de schending van artikel 97 van de 
Grondwet inroept, niet ontvankelijk is 
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daar het desaangaande geen grief aan
voert; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de bij de wet van 
28 december 1931 goedgekeurde Belgisch
Luxemburgse overeenkomst van 9 maart 
1931, die tot doel heeft dubbele belasting 
inzake rechtstreekse belastingen te ver
mijden en de wederzijdse bijstand van 
beide landen voor de hefting van deze 
belasting te waarborgen, in artikel 4, 
§ I, bepaalt dat " de nijverheids-, mijn-, 
handels- of landbonwexploitaties belast
baar zijn in elk der Staten, naar rato 
van de inkomsten voortgebracht door de 
aldaar gelegen vaste' inrichtingen " ; dat 
ze in hetzelfde artikel 4, § 3, vermeldt 
dat : " worden beschouwd als vaste in
richtingen de werkelijke zetels van be
stuur, de bijhnizen, fabrieken, werk
plaatsen, agentschappen, magazijnen, bu
relen, kantoren en depots » ; 

Overwegende dat uit de econon1ie van 
deze bepalingen en onder meer nit het 
onderscheid tussen de vermelding van 
hot taxatiebeginsel en de opsomming 
van de inrichtingen die als vaste inrioh
tingen worden beschouwd, alsmede uit 
de termen " worden beschouwd als '' 
waarmee deze opsmming begint, volgt 
dat deze opsomming als voorbeeld is 
gegeven; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt ; 

Wat het tweede en het derde onderdeel 
samen betreft : 

Overweg·ende, weliswaar, dat hot arrest 
niet naar artikel 27, § 4, lid 2, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, dat aangevnld is 
bij artikel 5, § 2, van de wet van 28 juli 
I938, kon verwijzen om artikel 4, § 3, 
van de Belgisch-Luxemhurgse overeen
komst van 9 maart I93I, goedgekeurd 
bij de wet van 28 december I93l, nit 
te leggen; 

Dat irmners een internationale over
eenkomst niet voor een eenzijdige uitleg
ging 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 de 
andere partij niet eenzijdig zon km~":n 
verb:inden door de overeenkomst eenziJdig 
nit te leggen door middel van een wet ; 

Overwegende dat de goedkeuringswet, 
welke geen rechtsnorm bevat, niet tot 
gevolg zou kunnen hebben de uitlegging 

van de overeenkomst mogelijk te rna
ken; 

Maar overwegende, enerzijds,' dat 
krachtens §§ I en 3 van artikel 4 van 
de tussen het Groothertogdom Luxem
burg en Belgie gesloten overeenkomst, 
de nijverheids- of handelsexploitaties in 
elke Staat belastbaar zijn naar mto van 
de inkomsten voortgebracht door de 
aldaar gelegen vaste inrichtingen welke 
niet werkelijk zelfstandig zijn ; 

Dat, anderzijds, uit de als verduide
lijking gegeven opsmming van de in
richtingen die, volgens § 3 van artikel 4, 
als vast moeten worden beschouwd, blijkt 
dat een inrichting, zoals een onroerend 
goed in Belgie gelegen en van produktieve 
aard, dat door een in het Groothertogdom 
Luxemburg gelegen handelsexploitatie 
wordt beheerd of bestnurd, dit vast ka
rakter vertoont ; dat, voor de toepassing 
van artikel 4, de aanslag van de beclrijfs
inkomsten gebonden is aan de plaats 
waar de belastbare inkomsten voortge
bracht zijn, ongeacht de plaats waar de 
belastingplichtige zijn activiteit uitoe
fent, zonder dat het nodig is dat een last
hebber of een amigestelde van de belas
tingplichtige permanent ter plaatse weze ; 

Ovenvegende dat het arrest erop wijst 
dat, " aangezien verzoekster (thans eise
res) in Belgie het bedoeld onroerend goed 
bezit en het winst doet opleveren op 
grand van hnurverrichtingen die uit
gevoerd zijn in Belgie, waar zij zelfs een 
aangestelde, dit is de huisbewaarder, 
heeft, zij er een vaste inrichting bezit 
en de hnurgelden welke voortkomen uit 
de huurcontracten die zij heeft afgesloten 
aldus het resultaat zijn van de winst
gevende activiteit die zij aldaar uitoe
fent '' ; dat het aldns zijn beslissing heeft 
verantwoord en dat deze onderdelen van 
het middel niet kunnen worden aangeno
Inen; 

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

I2 maart I968.- 2e kamer.- Voo·r
zittM', H. Lonveaux, raadsheer waar-' 
nemend voorzitter. Ve1'slaggeve1·, 
H. Tronsse. - Gel~jkluiclencle conclusie, 
H. Ganshof van der Meersch, eerste 
advocaat-generaal. - Plef,te1', H. Van 
Leynseele. 
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1e KAMER.- 14 maart 1968. 

VERJARING.- BURGERLIJKE ZAKEN. 
- LANDVERZEKERINGEN. - VERZE
KERINGSPOLIS WAARBIJ BEDONGEN 
WORDT DE BETALING' DOOR DE VER
ZEKERDE VAN DE MINIMUM JAARLIJKSE 
PREMIE, ALS VOORSOHOT, EN VAN MAAN
DELIJKSE PREJ\HES, HET AANLEGGEN 
VAN EEN REKENING OP HET EINDE VAN 
HET JAAR EN DE EVENTUELE TERUG
GAVE VAN HET DOOR DE VERZEKERAAR 
TE VEEL BETAALDE.- REOHTSVORDE
RING TOT TERUGBETALIN G VAN HET 
TE VEEL BETAALDE. - DRIEJARIGE 
VERJARING GESTELD BIJ ARTIKEL 32 
VAN DE WET VAN ll JUNI 1874. 

W annem· een polis inzake lanrlveTzekeTin
gen de betaling doo?' de veTzeke1·de van 
de minimum }aa?'li}kse p1·emie, als 
vooTschot, en van maandelijlcse p1·emies 
bepaalt, alsmede het aanleggen van een 
1·ekening op het einde van elk }aa?' en 
de eventuele te1·uggave doo1' de vm·zeke
ma?' van het te veel betaalde, vindt de 
TechtsvoTdeTing van de ve?'zelce?'de tot 
te1·ug betaling van de te veel betaalde 
bedTagen haa1· gTonrl in het tussen paT
tijen gesloten ve?'ZekeTingscontmct en is 
de1·halve ondeTwO?'pen aan de rl1·iejm·ige 
verjm·ing gesteld bij a?'tilcel 32 van de 
wet van 11 }uni 1874. 

(NAAMLOZE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ 
« WESTERLING INSURANCE COMPANY », 
T, GUILLOT.) 

ARREST. 

. RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 april 1966 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1 en 32, lid 1, van 
de wet van 11 juni 1874 op de verzeke
ringen in het algemeen, 

doordat, op de rechtsvordering welke 
verweerder heeft ingesteld om de terug
betaling te bekomen van 87.232 frank 
bijkomende premie van een bij eiseres 
gesloten verzekeringspolis waarbij een 
jaarlijkse minimumpremie van 15.000 fr. 
die als voorschot op afrekening was be
schouwd, maandelijkse premies in ver
houding tot de waarde van de verzekerde 
horloges en een regula.risatie op het einde 
van het jaarlijks dienstjaar met terug
betaling van het eventueel batig saldo 

0ASSATIE, 1968. - 30 

werden vastgesteld, het bestreden arrest 
de in verzekeringszaken bepaalde ver
jaring door verloop van drie jaren weigert 
toe te passen ; dat, volgens · de overwe
gende redenen ervan, de oorzaak van de 
verplichting tot terugbetaling ten deze 
niet ligt in de bedingen en voorwaarden 
van de verzekeringspolis, maar wel in de 
verarming van de verzekerde en de ver
rijking van de verzekeraar buiten de 
rechtsbetrekkingen die tussen hen bij het 
verzekeringscontract zijn geregeld en, 
derhalve, het recht van terugvordering 
van het onverschuldigde betaalde en de 
hieruit voortkomende rechtsvordering 
geenszins uit de door partijen onderte
kende polis voortvloeien, 

teTwijl de bepaling van artikel 32 van 
de wet van 11 juni 1874 absoluut is en 
zonder onderscheid op << elke rechtsvor. 
dering die uit een verzekeringspolis voort
vloeit » wordt toegepast ; de litigieuze 
rechtsvordering wel degelijk van die 
aard is; zij zodanig uit de door partijen 
gesloten verzekeringspolis voortvloeit dat 
de te veel gedane betalingen niet zouden 
gestort zijn zonder het uitvoeren van 
deze verzekeringspolis en dat verweerder 
zijn vordering niet zou kunnen opstellen 
of rechtvaardigen zonder er zich op te 
beroepen : 

Overwegende dat nit de vaststellingen 
van het beroepen vonnis, welke het be
streden arrest overneemt, blijkt dat ver
weerder met eiseres ten voordele van 
derden-kopers een verzekeringscontract 
had gesloten tegen diefstal, verlies, ver
dwijning of brand van door hem ver
kochte horloges, dat hij er zich bij ge
noemd contract toe verbond een jaarlijkse 
premie te betalen die niet lager mocht zijn 
dan 15.000 frank, welk bedrag hij elk 
jaar stortte als "voorschot op afreke
ning », eiseres hem elke maand een 
,preiniekwitantie zond en de premies inde 
tot dekking van de verzekering van de 
maandelijkse verkochte horloges, en de 
regularisatie op het einde van elk dienst
jaar moest worden gedaan; 

Overwegende dat de rechtsvordering 
van verweerder ertoe strekt terugbetaling 
te bekomen van 87.232 frank, premie
overschot voor de periode van 1952 tot 
1963, aangezien verweerder aan eiseres, 
benevens de voorschotten van 15.000 fr., 
een bedrag van 134.592 frank heeft be
taald waarop hem slechts 47.360 frank 
werd terugbetaald, terwijl, daar het to
taal van de definitief verschuldigde pre
mies nooit hoger is geweest dan het mini
mum van 15.000 frank per jaar, hem 
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134.592 frank had moeten terugbetaald 
worden; 

Overwegende dat het arrest er welis
waar op wijst dat de bedragen, waarvan 
verweerder de terugbetaling vordert, 
werden betaald hoewel ze krachtens het 
verzekeringscontract niet verschuldigd 
waren, dat de oorzaak van de verplich
ting tot terugbetaling dus niet in de 
bedingen en voorwaarden van de ver
zekeringspolis kan worden gevonden, 
maar voortvloeit uit het recht op terug
vordering van de onverschuldigde beta
lingen gedaan buiten de bij het verzeke
ringscontract tussen partijen geregelde 
rechtsbetrekkingen; 

Maar overwegende dat, in strijd met 
de bewering van verweerder, deze rede
nen door het middel worden bekritiseerd 
en dat nit hem vergelijking met de hier
boven overgenmnen vaststellingen volgt 
dat het arrest in rechte verkeerdelijk als 
onverschuldigde betalingen heeft be
schouwd die welke verweerder had gedaan 
en welke eiseres had ontvangen in uit
voering en binnen de welbepaalde perken 
van de bedingen van het verzekerings
contract, welke, overeenkomstig deze be
dingen, op het einde van elk dienstjaar 
moesten worden afgerekend en waarvan 
het teveel ontvangen bedrag in voorko
mend geval door eiseres mcest worden 
terugbetaald; 

Overwegende dat de rechtsvordering 
van verweerder tot terugbetaling van die 
teveel ontva11gen bedragen dus haar 
rechtsgrond v:i:ndt in het tussen partijen 
bestaande verzekeringscontract en der
halve onderworpen is aan de bij artikel 32 
van de wet van 11 juni 1874 bepaalde 
verjaring door verloop van drie jaren; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het eiseres tot beta
ling aan verweerder van het bedrag van 
66.342 frank verhoogd met de gerechte
lijke interest en in de kosten van beide 
instanties veroordeelt ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing ; veroordeelt verweerder 
in de kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

14 lTtaart 1968. - 1e kamer.- Voo1'
zitte1', H. De Bersaques, raadsheer, waar
nemend vdorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. Busin. - Gelijkluiclende conchtsie, 
H. Delange, advocaat-generaal. ·- .Plei
te1'S, HH. Philips en De Bruyn. 

1 e KAMER, - 14 maart 1968. 

BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BEVOEGDREID. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - UIT DE ECRT GESCREIDEN 
ECRTGENOTEN.- MOEDER DIE NADIEN 
VAN DE VADER VAN RET MINDERJARIG 
KIND, WAARVAN ZIJ DE BEWARING 
REEFT, DE TERUGBETALING VORDERT 
VAN DE KOSTEN VOOR RET ONDERROUD 
VAN DIT KIND, NIET OP GROND VAN DE 
ARTIKELEN 203 EN 303 VAN RET BUR
GERLIJK WETBOEK, DOOR OP GROND 
VAN EEN VERBIN'TENIS VAN DE VADER 
DEZE KOSTEN VOOR ZIJN REKEN'ING TE 
NEMEN, - GESCHIL DAT NIET ONDER 
DE BIJZONDERE BEVOEGDHEID V ALT 
VAN DE VREDERECHTER, WELKE HEM 
VERLEEND WORDT DOOR ARTIKEL 3, 11°, 
VAN DE WET VAN 25 MAART 1876. 

Is geen geschil betrefjencle een uitke1·ing 
tot levensoncle1·hmtd in de zi1'b van a1·ti
lcel 3, 11°, van de wet van 25 maa1·t 
1876 en valt niet oncle1' de bijzoncle1·e 
bevoegdheicl van cle m·ederechte1', welke 
he'Jn door cleze bepaling ve1·leencl wonlt, 
de rechtsvorde1•i11g t~tssen ~tit de echt 
gescheiden echtgenoten, waa1·bij de mae
de?' van het mincle1jaTig lcind, waaTvan 
zij de bewaring heejt, van de vade?' de 
tentgbetaling vonlm·t van de kosten voor 
het onde1'lw~tcl van dit kind, niet op 
g1'0ncl van de w·tikelen 203 en 303 van 
het B~wgeTlijk W etboelc ( 1 ), cloch op 
g1•oncl alleen van een verbintenis van
wege de vader cleze lcosten voo1· zijn 
relcening te nemen. 

(BURGUET, T. DOYEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 januari 1967 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Luik; 

(1) Omtrent de bijzondere bevoegdheid van 
de vrederechter om kennis te nemen van de 
vorderingen tot levensonderhoud ten voor
dele van minderjarige kinderen, die gegrond 
zij~ op de artikelen 203 en 303 van het Bur
gerlijk Wetboek en geen verband houden 
met een geding tot echtscheiding of tot schei
ding van tafel en bed, raadpl. cass., 29 maart 
1957 (Bull. en PAsrc., 1957, I, 929); 25 mei 
1961 (ibid., 1961, I, 1023) en de noot 2 onder 
cass., 24 september 1965 (ibid,, 1966, I, 114). 
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Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1, 2, inzon
derheid lid 1, welk lid gewijzigd is bij 
artikel 1 van het koninklijk besluit num
mer 63 van 13 januari 1935 en bij arti
kel 2, a, van de wet van 20 maart 1948, 
3, ll 0 , zoals het gewijzigd is bij artikel 2 
van de wet van 10 februari 1953, 8, in
zonderheid lid 1, welk lid gewijzigd is 
bij artikel 1 van de wet van 15 maart 
1932, 9, 16, gewijzigd bij artikel 5 van 
het koninklijk besluit nummer 63 van 
13 januari 1935 en bij artikel 2, d, van 
de wet van 20 maart 1948, 17, 21 en 24 
van de wet van 25 maart 1876 op de 
bevoegdheid houdende titel I van het 
inleidend boek van het W etboek van 
burgerlijke rechtsvordering, 473, inzon
derheid lid 3, van het Wetboek van bur
gerlijke rechtsvordering, aangevuld bij 
artikel 13 van de wet van 15 maart 1932, 
1317, 1318, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk W etboek, betreffende de be
wijsluacht van de akten (ten deze, de 
inleidende dagvaarding ten verzoeke van 
verweerster betekend, alsmede de voor 
haar voor de rechtbank genom.en con
clusie), 97 van de Grondwet, 

doonlat, kennis nemend van de vraag 
of de Vrederechter te Grivegnee bevoegd 
was om uitspraak te doen, zoals hij het 
had gedaan door ze gegrond te verklaren, 
over de vordering welke eiseres, uit de 
echt gescheiden echtgenote van eiser, 
voor hmn had ingesteld om. ten laste van 
eiser betaling te bekomen van het bedmg 
van 10.000 frank als terugbetaling voor 
de door haar gemaakte kosten voor het 
onderhoud van het gemeenschappelijk 
kind waarover zij de bewaring heeft, op 
grond dat eiser zich ertoe had verbonden 
aile kosten van onderhoud, opvoeding 
en verzorging van het kind te betalen, 
eiseres in haar conclusie haar voornmnen 
te kennen gevend bij latere rechtsvor
deringen de terugbetaling van nog an
dere kosten te eisen, de rechtbank van 
eerste aanleg, die verklaart recht te 
doen in hoger beroep, het hoger beroep 
ontvangt en de beslissing van de eerste 
rechter bevestigt, onder verklari:ng dat 
deze laatste bevoegd was om kennis 
te nemen van de vorderin.g, en zulks op 
grond dat « het geschil .. . moet worden 
geregeld volgens de algemene tekst op 
de toewijzing van bevoegdheid van arti
kel3, ll 0 , van de wet van 25 maart 1876, 
die zonder beperking wat betreft het 
bedrag in beginsel aan de kantonrechter 
de kennisneming toekent van de geschil
len inzake uitkering tot levensonderhoud, 
uitgezonderd wanneer die geschillen ver-

band houden met een geding tot echt
scheiding of tot scheiding van tafel en 
bed; ... dat de na de echtscheiding ge
vorderde onderhoudskosten van een kind 
gegrond zijn op de gecombineerde bepa
lingen van de artikelen 203 en 303 van 
het Burgerlijk W etboek ; dat, volgens de 
rechtspraak, dergelijke kosten '' geen ver
band meer houden " met een geding tot 
echtscheiding ... ; dat zulks ten deze wei 
het geval is, 

te1'wijl, ee1·ste onde1'deel, uit de dagvaar
ding ten verzoeke van verweerster hete
kend, alsrnede uit de in haar naam voor 
de feiten:rechter genomen conclusie volgt 
dat de vordering niet was gegrond op de 
wettelijke verplichting van eiser om tot 
het onderhoud van zijn kind bij te dra
gen, maar op een door hem aangegane 
verbintenis om aile kosten voor zijn reke
ning te nemen, zodat de voornoemde ver
meldingen van het vonnis, in zover ze 
de vordering doen steunen op de bepa
lingen van de artikelen 203 en 303 van 
het Burgerlijk Wetboek, strijdig zijn met 
genoemde dagvaarding en conclusie en, 
bijgevolg, de bewijskracht ervan rnisken
nen (schending van de artikelen 1317, 
1318, 1319, 1320 en 1322 van het B-urger
lijk W etboek, en 97 van de Grondwet) ; 

tweede oncle1·deel, aangezien eiser be
twistte dat hij de verbintenis had aan
gegaan waarop verweerster steunde, de 
waarde van het geschi:l, in het onder
havige bijzondere geval, moest worden 
bepaald door de waarde van de grotere 
schuldvordering, die hoger was dan het 
bedrag (10.000 frank) door verweerster 
in dit geding gevorderd, zodat het geschil 
niet binnen de bijzondere bevoegdheid 
van de eerste rechter viel en, derhalve, 
het beclrag van zijn algemene bevoegd
heid te hoven ging, waaruit volgt dat 
de rechtbank zich, zo nodig ambtshalve, 
onbevoegd moest verklaren mn als 
rechter in hoger beroep kennis te ne1nen 
van het voor haar gebrachte geschil en 
slechts over de zaak ten gronde uitspraak 
kon doen bij een beslissing welke aan 
de gewone regels van de aanleg was onder
worpen (schending van aile in het middel 
aangecluide bepalingen, met uitzondering 
van de artikelen 1317, 1318, 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat uit de regelma.tig aan 
het Hof voorgelegde stul~ken blijkt dat, 
daar in 1961 tussen partijen de scheiding 
van tafel en bed was uitgesproken, een 
arrest van 15 juni 1965 van het Hof van 
beroep te Luik onder meer over « de aan 
de echtgenote (thans verweerster) ver. 
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schuldigde uitkering tot levensonder
houd " en << over de voor het onderhoud 
van het gemeenschappelijk kind vereiste 
kosten )) uitspraak heeft gedaan ; 

Dat in verband met deze beide punten 
het arrest, enerzijds, eiser heeft veroor
deeld om aan verweerster zelf een maan
delijkse uitkering tot levensonderhoud 
van 4.250 frank te betalen ; dat, ander
zijds, met betrekking tot de " voor het 
onderhoud van het gemeenschappelijk 
kind vereiste kosten "• het arrest, na aan 
eiser akte te hebben verleend " van zijn 
verbli1.tenis om de kosten van onderhoud 
en opvoeding van het gemeenschappelijk 
kind . . . tot het einde van diens studies 
te zijnen laste te nemen ll, hem nit dien 
hoofde slechts heeft veroordeeld om aan 
verweerster een maandelijkse u.itkering 
tot levensonderhoud van 750 frank te 
betalen gedurende de maanden j1.mi, juli 
en augustus, dit is alleen gedurende de 
schoolvakantie in de zomer ; 

Dat verweerster, na de bij vonnis van 
30 j1.mi I965 uitgesproken omzetting van 
scheiding van tafel en bed in echtschei
ding, eiser bij dagvaarding van 8 maart 
I966 voor de Vrederechter te Grivegnee 
heeft gedaagd om hem ertoe te laten ver
oordelen haar een bedrag van IO.OOO fr. 
te betalen; 

Overwegende dat uit de bewoordingen 
van genoemde dagvaarding vergeleken 
met de uiteenzetting van de vordering 
in het beroepen vonnis alsmede uit de 
bewoordingen van de door verweerster 
in hoger beroep genomen conclusie blijkt 
dat de rechtsvordering van deze laatste 
er enkel toe strekt, op grond aileen 
van de in het arrest van I5 juni I965 
opgetekende verbintenis van eiser om de 
kosten van het onderhoud van het ge
meenschappelijk kind voor zijn rekening 
te nemen, de terugbetaling ten belope 
van IO.OOO frank te bekomen van onder
houdskosten, namelijk kosten van kle
ding, die zij voor dit kind heeft gemaakt, 
welk bedrag dee I uitmaakt van een gro
tere schuldvordering die door eiser wordt 
betwist; 

Overwegende dat hieruit client te wor
den afgeleid, enerzijds, dat de rechts
vordering geen betrekking heeft op de 
uitkeringen tot levensonderhoud waartoe 
eiser bij het arrest van I5 juni I965 werd 
veroordeeld, en, anderzijds, dat ver
weerster haar rechtsvordering niet op de 
artikelen 203 en 303 van het Burgerlijk 
Wetboek heeft gegrond; 

Overwegende dat het vonnis dus niet, 
zonder de draagwijdte van de in het 
middel ingeroepen dagvaarding en con-

clusie te miskennen, de bijzondere be
voegdheid van de vrederechter en, in 
hoger beroep, van de rechtbank van 
eerste aanleg heeft kunnen verantwoor
den op grond van artikel 3, ll 0 , van de 
wet van 25 maart I876, waarbij aan de 
vrederechter de bevoegdheid wordt toe
gekend om kennis te nemen van de ge
schillen omtrent de uitkeringen tot le
vensonderhoud, met inbegrip van die 
welke op de artikelen 203 en 303 van het 
Burgerlijk Wetboek zijn gegrond, en die 
geen verband houden met een geding 
tot echtscheiding of tot scheiding van 
tafel en bed ; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

I4 maart I968.- Ie kamer. - Voor
zitte1·, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1·, 
H. Perrichon.- Gelijkluiclende conclusie, 
H. Delange, advocaat-generaal. - Plei
tm·, H. Faures. 

I e KAMER. - 14 maart 1968. 

I 0 ARBEIDSONGEVAL. - 0NGEVAL 
OVERKOMEN TIJDENS DE UITVOERING 
VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST. -
ONGEVAL OVERKOMEN OP DE WEG 
NAAR OF VAN HET WERK.- 0NDER
SOHEIDEN JURIDISOHE AARD. 

2° CASSATIE.- OMVANG.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - DrSPOSITIEF NIET 
ONDERSOHEIDEN TEN OPZIOHTE VAN 
DE OMVANG VAN DE VERNIETIGING.
BE GRIP. 

1° Is geg1·ond op tegenst1·ijdige 1·edenen en 
schenclt dientengevolge m·tikel 97 van de 
Grondwet, het vonnis dat vaststelt eneT
zijds dat een pe1·soon getro ffen is do01· 
een ongeval oveTlcomen tijclens cle uit
vom·ing van zijn m·beiclsove1·eenkomst en 
ande1·zijds dat het ongeval zich heejt 
voo1·geclaan op de weg naar of van het 
wm·k (I). 

(1) Cass., 14 mei 1966 (Bull. en PAsro., 
1966, I, 1163), 
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2o In bu1·ge1·lijke zaken is ten opzichte van 
de omvang van de ve1·nietiging geen dis
positiej dat onderscheiden is van het 
doo1· het cassatieberoep best1·eden dispo
sitiej, datgene waa1·tegen noch do01· de 
eism· noch doo1· de vm·wee1·der in het 
cassatiegeding een ontvankelijke V001'
ziening lean wo1·den ingesteld (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « VERZEKE
RINGSlliAATSOHAPPIJ ZURICH"' T. FU-
1\'IET EN LANDSBOND DER KRISTELIJKE 

MUTUALITEITEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 januari 1967 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Doornik ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1 en 2 van 
de besluitwet van 13 december 1945 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit ongevallen die zich 
op de weg naar of van het werk voordoen, 
verlengd bij artikel 12 van de wet van 
10 juli 1951, 1 en 2 van de wetten be
treffende de vergoeding der schade voort
spruitende uit arbeidsongevallen, geco
ordineerd bij het koninklijk besluit van 
28 september 1931 en gewijzigd bij arti
kel 1 van de wet van 10 juli 1951, en 97 
van de Grondwet, 

doonlat het bestreden vonnis voor recht 
zegt dat het ongeval hetwelk aan Fmnet 
op 31 maart 1965 is overkomen toen hij 
zich naar Leuze begaf om er te vernach
ten, een ongeval is dat zich op de weg 
van het werk heeft voorgedaan, en eiseres 
veroordeelt om hem de wettelijke for
faitaire vergoedingen te betalen, alsmede 
bepaalde bedragen aan de Landsbond 
van Kristelijke Mutualiteiten, op grand 
onder rneer dat Fumet, bij de uitvoering 
van zijn contract, op menigvuldige plaat
sen zijn werk verricht en verschillende 
verblijven heeft, en dat er niet valt aan 
te twijfelen dat het hotel waar hij zijn 
intrek neemt het in de wet bedoelde 
« verblijf van de arbeider " uitmaakt, 

te1·wijl in artikel 1 van de besluitwet 
van 13 december 1945 de woorden « ver
blijf van de arbeider >> niet een of andere 
plaats waar de arbeider verblijf· houdt, 
maar alleen de plaats aanduiden waar de 

(1) Oass., 23 februari 1968, supm, biz. 832. 

arbeider voornemens is althans tijdelijk 
zijn woonplaats te vestigen, het bestreden 
vonnis niet vaststelt dat Fumet zinnens 
was zijn woonplaats, al was het tijdelijk, 
te vestigen op de plaats waarnaar hij 
zich begaf om er te overnachten op het 
ogenhlik van het ongeval en het derhalve 
niet wettelijk kon beslissen dat deze 
plaats het verblijf van Fumet uitmaakte, 
noch dat het ongeval op de weg van het 
werk was overkomen (inzonderheid scherr
ding van de artikelen 1 en 2 van de be
sluitwet van 13 decemper 1945 betref
fende de vergoeding der schade voort
spruitende uit ongevallen die zich op de 
weg naar of van het werk voordoen en 
97 van de Grondwet), 

en te1·wijl, zo Furnet in uitvoering van 
zijncontract zijn intrekineenhotelneemt, 
het ongeval dat hem kan overkomen 
wanneer hij zich naar dit hotel begeeft 
een arbeidsongeval en geen ongeval op 
de weg van het werk is, in strijd met wat 
het bestreden vonnis beslist om overigens 
tegenstrijdige redenen welke in het on
zekere laten of de feitenrechter al dan 
niet heeft gemeend dat Furnet op het 
ogenblik van het ongeval nog zijn con
tract uitvoerde, en het Hof beletten er 
de wettelijkheid van te toetsen (scherr
ding van alle in het middel aangeduide 
wetsbepalingen) : 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, na te hebben beslist 
dat het ongeval waardoor verweerder is 
getroffen geen arbeidsongeval is, het 
vonnis, bij het onderzoeken van de sub
sidiaire stelling van verweerder dat het 
ongeval op de weg van het werk is over
komen, erop wijst dat verweerder « bij 
de uitvoering van zijn contract op menig
vuldige pla.atsen zijn werk verricht en 
verschillende verblijven heeft >> en pre
ciseert << dat er niet valt aan te twijfelen 
dat het hotel waar hij zijn intrek neemt 
« het verblijf van de arbeider >> uitmaakt, 
zoals bedoeld in de wet >> betreffende 
de ongevallen welke zich op de weg naar 
of van het werk voordoen ; 

Dat deze redenen tegenstrijdig zijn, 
aangezien een ongeval zich niet tegelijk 
in. de uitvoering van het arbeidscontract · 
en op de weg naar of van het werk kan 
voordoen; 

Dat het middel gegrond is ; 
En overwegende dat, wat de uitge

strektheid van de vernietiging betreft, de 
beslissing, volgens welke het litigieuze 
ongeval geen arbeidsongeval is, geen van 
het bestreden dispositief onderscheiden 
dispositief uitmaakt ; 
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Om die redenen, en zonder dat er grond 
bestaat tot onderzoek van het tweede 
middel dat geen ruimere cassatie zou 
kunnen meebrengen, vernietigt het be
streden vonnis, behalve in zover dit het 
hoger beroep van de verweerders ont
vangt ; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; en 
gelet op de wet van 20 maart 1948, ver
oordeelt eiseres in de kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Rechtbank 
van eerste aanleg te Bergen, rechtdoende 
in hoger beroep. 

14 maart 1968. -- 1e kamer.- Voor
zitter, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Legros. - Gelijklttidencle conclttsie, 
H. Delange, advocaat-generaal. - Plei
te?·s, HH. Van Ryn en Van 'Leynseele: 

1e KAMER.- 15 maart 1968. 

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN. 
- UITLEGGING VAN EEN TESTAMENT. 
- UrTLEGGING ERVAN DOOR AAN DE 
AKTE VREEMDE ELEMENTEN.- VOOR· 
WAARDE. 

Een testament lean slechts wonlen uitgelegcl 
cloo1· een beroep op ext?'insielce elementen, 
wanneer het testament oncl,uiclelijlc, clttb
belzinnig of tegenst1·ijclig is en cle1·halve 
op zichzelj niet mogelijlc maalct cle jttiste 
clmagwijclte ervan te bepalen ( 1). 

(I. EN A. GHESQUI:EJRE EN COCQUYT, 
T. J., S. EN J. GHESQUI:EJRE EN BEAU· 
MONT.) 

ARREST. 

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

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

(1) DE PAGE, d. VII, 2• uitg., nr 123, 
biz. 1306, 1310 en 1311 ; RONSE, " Gerechte
lijke conversie van nietige rechtshandeiingen "• 
Tijdsoh1·ijt voo1· privaatreoht, 1965, blz. 205 ; 
DILLEMANS, " Overzicht van rechtspraak, 
1961-1964 "• ibid., 1965, nr 43, biz. 622; 
raadpl. cass., 25 juni 1959 (Bttll. en PAsrc., 
1959, I, 1106) en de in de noot vermelde arres· 
ten. 

de Grondwet, 739, 740, 742, 743, 750, 
1003, 1005, 1006, 1039, 1043 en 1044 
van het Burgerlijk W etboek, 

clo01·clat, om bij bevestiging van het 
beroepen vonnis te beslissen da,t de ver
deling van de nalatenschap staaksgewijze 
moet geschieden, tussen, enerzijds, de 
vier kinderen van een van de broeders 
van de overledene en, anderzijds, een 
van de twee kinderen (zijnde de tweede 
verweerster) van haar andere broeder, en 
niet bij gelijke delen onder de vijf door 
de erflaatster aangestelde algemene lega
tarissen, zoals nochtans de regel is ter 
zake van erfopvolging bij testament, het 
bestreden arrest steunt op de gronden 
" dat de erflaatster aan een gewone wet
telijke devolutie met plaatsvervulling en 
dus per staken heeft gedacht ; dat het 
pas later de jmisten zijn die, ingevolge 
een nalatigheid door de testatrice onder 
nummer 3 van het testament gepleegd, 
haar beschikking onder nummer 4 hebben 
moeten aanwenden als een algemeen le
gaat, waar dan in principe geen plaats
vervulling meer bij te pas kwam doch 
wel een verdeling per hoofd ; dat aanne
men dat de erflaatster werkelijk algemene 
legaten en een verdeling per hoofd had 
bedoeld, zou betekenen dat de testatrice 
onder nlnnmer 4 begint met Josephus 
Ghesquiere aan te stellen als algemeen 
legataris om hem enkele regels verder 
dit legaat te ontnemen en hem een bij. 
zonder legaat toe te kennen; dat derge
lijke werkwijze volkonl.en onlogisch ware 
geweest », 

tm·wijl, daar het gerezen vraagstuk 
juist was de bedoeling van de erflaatster 
te bepalen ten aanzien van haar wil haar 
nalatenschap te verdelen bij staken, zoals 
op het stuk van erfopvolging ab intestato, 
en niet bij hoofden, zoals op het stuk van 
testamentaire erfopvolging, deze grrmden, 
luidens welke tegelijk, enerzijds, de erf
laatster aileen aan een niet-testamentaire 
erfoj:>volging gedacht heeft en dus niet 
de wil heeft gehad slgemene legatarissen 
aan te stellen, en, anderzijds, het testa
ment moet worden uitgelegd als alge
mene legaten inhoudende, door tegen
strijdigheid of, althans, door dubbelzin
nigheid aangetast zijn, zodat het arrest 
niet passend met redenen omlcleed is 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet), en het, in strijd met de wet, beveelt 
af te wijken van de op testamentaire 
erfopvolgingen toepasselijke regel, te 
weten de verdeling bij hoofden (schending 
van de artikelen 739, 740, 742, 743, 750, 
1003, 1005, 1006, 1039, 1043 en 1044 
van het Bnrgerlijk Wetboek) : 
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Overwegende dat het arrest, de bedoe
ling van de erflaatster onderzoekend, 
ondubbelzinnig beslist : 1° dat de erflaat
ster in de beschikking onder nunnner 3 
van het testament, hoewel zij dit inzicht 
onvoldoende heeft geexpliciteerd, niette
min duidelijk de kinderen van Alice Ghes
quiere heeft willen onterven, 2° dat zij 
vervolgens, in de beschikking onder 
nunnner 4, ten voordele vsn de kinderen 
van Rene en Achilles Ghesquiere de wet
telijke devolutie met indeplaatsstelling en 
dus per staken heeft willen instellen ; 

Overwegende dat het. arrest er welis
waar aan toevoegt dat, bij gebrek aan 
voldoende duidelijke formulering, in de 
beschikking onder nummer 3, van voor
Inelde onterving van de kinderen van 
Alice Ghesquiere, de beschikking onder 
nun1.1T1er 4 '' voor een algemeen legaat 
zou moeten worden gebruikt "• bedoelend 
dat het testament uit het louter tech
nisch- juridisch oogpunt aldus zou moeten 
worden behandeld, en er nog aan toe
voegt dat het " pas later de juristen zijn '' 
die, steeds wegens voormelde onvol
doende duidelijk geformuleerde onter
ving, de beschilclcing onder nunnner 4 als 
een algemeen legaat " hebben moeten 
aanwenden " ; 

Overwegende dat het- arrest echter 
oordeelt dat, niettegenstaande die ge
brekkige formulering van de onterving 
van de kinderen van Alice Ghesquiere, 
de bedoeling van de erflaatster niettemin 
duidelijk is geweest het aandeel van de 
kinderen van Rene en Achilles Ghes
quiere volgens de regels van de wettelijke 
devolutie, dit is per staken, te bepalen ; 

Overwegende dat het arrest, in strijd 
met wat de eiseressen staande houden, 
niet zegt dat het testament moet worden 
" uitgelegd " als algemene legaten inhou
dende, zodat, ten aanzien van het bepalen 
van de bedoeling van de erflaatster, de 
aangeklaagde tegenstrijdigheid niet voor
handen is; 

Overwegende dat uit bovenstaande 
volgt dat het arrest zijn beslissing luidens 
welke de erflaatster ten voordele van de 
kinderen van Rene en Achilles Ghesquiere 
de wettelijke devolutie heeft willen in
stellen, wettelijk rechtvaardigt en pas
send met redenen omkleedt ; 

Dat het middel niet kan worden aan' 
genomen; 

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

dom·dat het bestreden arrest beslist dat 
de verdeling van de nalatenschap van 
de erflaatster per staken moet geschieden 

en, zonder tegen te spreken dat de wil 
van de erflaatster kan worden gezocht 
in gegevens huiten het testament zelf, 
het aanbod van de eiseressen afwijst om 
door getuigenissen het bewijs te leveren 
van verscheidene feiten die kunnen doen 
blijken dat het de wil van de erflaatster 
was dat haar nalatenschap zou worden 
verdeeld hij hoofden onder de algemene 
legatarissen die zij had aangesteld, zulks 
op de gronden " dat zelfs indien de erf
laatster door woorden of houdingen had 
laten blijken dat ze haar vermogen per 
hoofd wilde zien verdelen, zulks niet kan 
opwegen tegen de tekst van het testa
ment ; dat dus ofwel de aangehaalde 
feiten onjuist zijn, ofwel de woorden en 
daden van de testatrice verkeerd werden 
hegTepen, ofwel dit alles plaatshad v66r 
het onderwerpelijk testament, ofwel zulks 
eenvoudig aantoont dat de erflaatster 
haar werkelijke bedoeling heeft willen 
verduiken tot na haar overlijden "• 

te1•wijl de draagwijdte van deze gronden 
is de getuigenissen slechts aan te nemen 
voor zoveel zij stroken met de uit de 
enkele tekst afgeleide uitlegging, hetgeen 
erop neerkomt te zeggen dat de wil van 
de erflaatster aileen in het testament 
client te worden gezocht, en dergelijke 
beoordeling in tegenspraak is met de 
impliciete erkenning van het arrest dat 
de wil van de erflaatster kan worden 
gezocht, niet alleen in de tekst zelf, maar 
oak in extrinsieke feiten, en deze tegen
strijdigheid met het ontbreken van gran
den gelijkstaat : 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
nit de opeenvolging van de gedachten 
in het testament en uit de woorden 
" kan "• " wettelijk verdeeld "• " wette
lijke erfenis " duidelijk hlijkt dat de erf
laatster eenvoudig een verdeling op het 
oog had die, voor de kinderen van Rene 
en Achilles Ghesquiere, overeenstemmend 
zou zijn met de wettelijke devolutie ; 

Overwegende dat het arrest vervolgens 
het aanbod van bewijs van een reeks 
feiten afwijst om de reden dat "zelfs 
indien de erflaatster door woorden of 
houdingen had laten blijken dat ze haar 
vermogen per hoofd wilde zien verdelen, 
zulks niet kan opwegen tegen de tekst 
van het testament die na grondige studie 
inderdaad, zoals hiervoren werd uiteen
gezet, op zichzelf blijkt te volstaan om 
de stelling van de appellanten van de 
hand te wijzen "; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
geenszins beslist dat de wil van een erf
later niet ook huiten de tekst van zijn 
testament kan worden gezocht, maar in 
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feite en derhalve soeverein beslist dat ten 
deze de draa.gwijdte van het testament 
met zekerheid blijkt uit de tekst zelf 
ervan, zodat elk aanbod van bewijs door 
getuigen moet worden afgewezen ; 

Dat :inderdaad het testament slechts 
door middel van extrinsieke elementen 
mag uitgelegd w~rd~n wanneer ~~t. o~
duidelijk, dubbelzm.mg of te~enstn]drg: .rs 
en, derhalve, op zrchzelf met mogeh]k 
maakt de juiste draagwijdte ervan te 
bepalen; 

Dat het m:iddel niet kan worden aan
genomen; 

Over het derde m:iddel, afgeleid uit 
de schending van art:ikel 97 van de 
Grondwet, 

ilo01·dat een van de gronden die ten 
gTondslag liggen aan de beslissing van 
het bestreden arrest, luidens welke de 
nalatenschap van de erflaatster moet 
worden verdeeld per staken en niet per 
hoofden, is " dat het verm:inderen van 
het vierde, dat aan Simona Ghesquiere 
toekwam, op een vijfde, zou aangevoeld 
geworden zijn als een uiting van onge
noegen vanwege de erflaatste.~, en niets 
wordt aangehaald dat dergehJke gevoe
lens bij de erflaatster had kunnen doen 
ontstaan of aanwijzen "• 

terwijl, nu het erfdeel van Simona 
Ghesquiere (tweede verweerster) een 
zesde en niet een vierde is (verm:its toe
kenning van een vierde aan Simona Ghes
quiere aileen maar het gevolg kan wezen 
van de uitsluiting van de staak van de 
zuster van de overledene, en dus reeds 
van een wilsbeschikking die de normale 
erfopvolging verwerpt, en m:itsdien ?P 
zichzelf de waarde van testamentarre 
beschikking heeft), de omstandigheid dat 
zij een vijfde zou bekomen ingevolge een 
verdeling per hoofden onder vijf alge
mene legatarissen voor haar een voordeel, 
en niet een nadeel zou wezen ten opzichte 
van de normale wettelijke erfopvolging, 
en deze dwaling in de redenering, welke 
het Hof de bevoegdheid heeft te sanc
tioneren, de algehele redenering van het 
arrest gebrekkig maakt, zodat, met be
trekking tot de afwijzing van de verde
ling per hoofden, de beslissing niet pas
send met redenen omkleed is : 

Overwegende dat het arrest zijn be
slissing wettelijk rechtvaardigt door te 
oordelen dat uit de opeenvolging van 
de gedachten van de erflaatster in het 
testament en uit de termen ervan duide
lijk blijkt dat de erflaatster een verdeling 
op het oog had die, voor de kinderen van 

Rene en Achilles Ghesquiere, overeen
ste=end zou zijn met de wettelijke 
devolutie; 

Dat het m:iddel, hetwelk opkomt tegen 
een overbodige reden, bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is ; 

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

15 maart 1968.- 1e kamer.- Voo1'
titte1', H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1•slaggevm·, H. de Vreese. 
- GeUjkluidende conclusie, H. Krings, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Si
mont en Fally. 

1e KAMER.- 15 maart 1968. 

10 OPENBARE ORDE. - BEGRIP. 

20 OPENBARE ORDE. - HANDELS
HUUR. -BEPALINGEN VAN ARTIKEL 14, 
LID 1, VERVAT IN DE WET VAN 30 APRil, 
1951 OP DE HANDELSHUUR. - NIET 
VAN OPENBARE ORDE. 

30 HUUR vAN ZAKEN. - HANDEI.S
HUUR. -BEPALINGEN VAN ARTIKEL 14, 
LID 1, VERVAT IN DE WET VAN 30 APRIL 
1951 OP DE HANDELSHUUR. - GEBIE
DENDE BEPALINGEN. - SANOTIE. 

40 HUUR VAN ZAKEN.- HANDELS
HUUR. - AANVRAAG TOT HERNIEUWING 
VAN DE HUUR. - NIETIGHEID VAN DE 
BETEKENING. - NIETIGHEID VOORT
VLOEIEND HIERUIT DAT DE BETEKE
NING NIET IS GEDAAN BINNEN DE BIJ 
ARTIKEL 14, LID 1, VERVAT IN DE WET 
VAN 30 APRIL 1951, VOORGESOHREVEN 
TERMTJN. - BETREKKELIJKE NIETIG
HEID.- VATBAAR VOOR BEVESTIGING 
DOOR DE VERHUURDER. 

50 OVEREENKOMST. - BEVESTIGING 
VAN EEN DOOR NIETIGHEID AANGE
TASTE AKTE. - BEGRIP. 

1 o Alleen de wet die de essentiiile belangen 
van de Staat of van de gerneenschap 
bet~·eft of die, in het privaat 1·echt, de 
ju1·idische grondslagen bepaalt waarop 
de econornische of rno1·ele orde van de 
maatschappij rust, is van openbare 
orde (1). 

(1) Cass., 22 decembe.r 1949 (Bull. en PA
sro., 1950, I, 266). 
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2° De bepalingen van artikel 14, lid 1, 
ve1·vat in de wet van 30 ap1·il 1951 op 
de handelshuu1·, hebben het ka1·akter van 
openbare 01·de niet (I). 

S0 De bepalingen van a1·tilcel 14, lid 1, 
ve1·vat in de wet van 30 april 1951 op 
de handelshuur, hebben een gebiedend 
lcaraktM' en de M'van ajw~jlcende ovM'
eenlcomsten zijn doo1• nietigheid aange
tast (2). 

40 De nietigheid van de betekening, door 
de huunler, van een aanvraag tot he1'
niettwing van de huu1·, vo01·tvloeiend 
hieruit dat de betelcening niet is gedaan 
binnen de bij m·tilcel 14, lid 1, vervat in 
de wet van 30 april1951, voo1·gesch1'even 
termijn is van bet1·elclceUjlce aard ; de 
door nietigheid aangetaste alcte is vat
bam· voo1· bevestiging door de verhuu1·
de1· (S). 

5° De bevestig1:ng van een doo1· betrelclce
lijlce nietigheirl aangetaste alcte is een 
ajstand van het Techt om zich op deze 
nietigheid te beroepen (4). 

(POLLET EN DOSSOHE, 
T. VAN DAl\'IME EN DE MULDER.) 

ARR.EST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 6 en IIS4 van het Burger
lijk W etboek, 

rloonlat, na vastgesteld te hebben : 
1° dat partijen een huurovereenkomst 
hebben aangegaan waarop de wet op de 
handelshuur van toepassing is, 2o dat bij 
artikel S van dit contract werd bepaald 
dat de verweerders, de verhuurders van 
het onroerend goed, « te allen tijde aan 
de huidige huurders (de eisers) de voor
keur moeten geven voor het verder in 
gebruik nemen van het gebouw "• S0 dat 
nit dit beding moet worden afgeleid dat, 
zo de eisers dit contractueel recht op 
hernieuwing verlangden uit te oefenen, 
zij hlm aanvraag tot hernieuwing aan de 

(1) en (2) Raadpl. cass., 23 april1951 (Bull. 
en PASIC., 1951, I, 647) en noot 1. 

(3) en (4) Oass., 12 juni 1953 (Bull. en PA
SIC., 1953, I, 797); raadpl. cass., 12 november 
1953 (ibid., 1954, I, 181). 

verweerders niet moesten betekenen bin" 
nen de termijn bepaald bij artikel 14 
eerste lid, vervat in de wet van SO apri, 
1951 op de handelshuur, 4° dat de voor
schriften van dat artikel 14 gebiedend 
doch niet van openbare orde zijn, 5° dat 
van bedoeld artikel 14 door artikel S van 
het huurcontract werd afgeweken, 6° dat 
de eisers hun aanvraag tot hernieuwing 
ter kennis van de verweerders hebben 
gebracht nadat de bij het bedoeld arti
kel 14 gestelde termijn verstreken was, 
het bestreden vonnis beslist dat de ver
weerders, de eigenaars in wier voordeel 
de bepaling van bedoeld artikel 14 voor
zien werd, het recht hadden de nietigheid 
van de afwijking van gezegd artikel in 
te roepen, en dienvolgens ongegrond ver
klaart de rechtsvordering van de eisers 
er toe strekkende de verweerders hoofde
lijk te horen veroordelen tot betaling van 
een vergoeding wegens weigering van 
hernieuwing van de huur, 

te1·wijl, eerste onde1·deel, het tegenstrij dig 
is, enerzijds, de rechtsgeldigheid van 
artikel S van het contract vast te stellen 
en te aanvaarden, en bijgevolg het recht 
van de eisers expliciet te bevestigen om 
de hernieuwing van de huur te allen tijde 
te bekomen, zonder de formaliteiten van 
bedoeld artikel 14 te moeten eerbiedigen, 
en meer bepaald zonder hun aanvraag 
tot hernieuwing aan de verweerders te 
moeten betekenen binnen de termijn door 
dit laatste artikel, eerste lid, bepaald, en 
anderzijds, te beslissen dat de verweer
ders gerechtigd waren het te laat indienen 
van de vraag tot hernieuwing van de 
huur in te roepen, op grand van de voor
schriften van dezelfde wetsbepaling en 
van de nietigheid van artikel 3 van het 
contract, welke tegenstrijdigheid in de 
motivering een schending van artikel 97 
van de Grondwet uitmaakt ; 

tweede onde1·deel, het vonnis een onze
kerheid laat bestaan omtrent de vraag 
of de rechter in feite heeft willen beslissen 
dat ten deze, om trouwens niet vermelde 
redenen en niettegenstaande het beding 
van artikel 3 van het contract, de ver
weerders gerechtigd waren in hun voor
deel de bepaling van artikel 14 vervat 
in de wet van SO april 1951 in te roepen, 
dan wei of hij in rechte heeft willen be
slissen dat gezegd artikel 14 een impe
ratieve wetsbepaling Vitn openbare orde 
is, waarvan partijen niet konden afwijken 
door een bijzondere overeenkomst, en 
dat deze laatste diende aangezien te 
worden als niet geschreven, of nog dat 
het voor de verweerders volstond zich 
op dit artikel14 te beroepen om de nietig-
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heid van artikel 3 van het contract impli
ciet in te roepen; deze motieven dubbel
zinnig zijn en het Hof in de onmogelijk
heid stellen de wettelijkheid van de be
streden beslissing na te gaan, zodat deze 
artikel 97 van de Grondwet schendt ; 

denle onderdeel, ingevolge artikel 1134 
van het Burgerlijk Wetboek de regelma
tig gesloten contracten tot wet strekken 
voor de partijen, zodat het vonnis niet 
wettelijk niet-verbindend kon verklaren 
de toepassing van artikel 3 van het huur
contract, waarbij partijen rechtsgeldig 
een afwijking bedongen hadden van een 
bepaling die niet van openbare orde is, 
zijnde de niet-imperatieve bepaling van 
artikel 14 vervat in de wet van 30 april 
1951, om de reden dat gezegd artikel 14 
in het belang van de verhuurders voor
zien werd, en, ingevolge artikel 1134 van 
het B-mgerlijk W etboek, een afwijking 
van een wet die niet van openbare orde 
is rechtsgeldig en verbindend voor par
tijen is, zelfs wanneer deze wet in het 
belang van een van de partijen voorzien 
werd; 

vienle onde1·deel, ingevolge artikel 6 van 
het Burgerlijk Wetboek, de partijen bij 
overeenkomst wettelijk en rechtsgeldig 
kunnen afwijken van al de wetten die 
de openbare orde en de goede zeden niet 
betreffen, zodat het vonnis, door te be
slissen da.t de contractuele afwijking van 
bedoeld artikel 14, hetwelk de openbare 
orde en de goede zeden niet betreft, kan 
worden nietig verklaard en dat ze nietig 
is, gemeld artikel 6 schendt : 

W at het eerste en het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat het vonnis consta
teert dat partijen een huurovereenkomst 
hebben aangegaan, waarop de wet op de 
handelshuur van toepassing is, en dat, 
naar luid van artikel 3 van het contract, 
«de verhuurders (thans verweerders) te 
allen tijde aan de huidige huurders (thans 
eisers) de voorkeur moeten geven voor 
het verder in gebruik nemen van het 
gebouw "; 

Overwegende dat de rechter dit beding 
interpreteert in deze zin dat de eisers, 
bij voorkeur boven aile andere personen, 
het recht hadden de hernieuwing van hun 
hum· te bekomen en dat, zo zij dit con
tractueel recht op hernieuwing verlang
den uit te oefenen, zij hm1. aanvraag tot 
hernieuwing aan de verweerders niet 
moesten betekenen binnen de termijn 
bepaald bij artilml 14, eerste lid, vervat 
in de wet op de handelshuurovereenkom-

sten met het oog op de bescherming van 
het handelsfonds ; 

Overwegende dat de rechter, na de 
draagwijdte van het heeling aldus gepre
ciseerd te hebben, zonder strijdigheid 
noch onzekerheid te scheppen beslist, 
eensdeels, dat gemeld beding strijdig is 
met de voorschriften van bedoeld arti
kel 14, naar luid waarvan de hnmder die 
het recht op huurhernieuwing verlangt 
uit te oefenen zulks, op straffe van verval, 
binnen de bij vermeld artikel gestelde 
termijn ter kennis van de verhuurder 
moet brengen, dat die wetsbepaling ge
biedend doch niet van openbare orde is, 
dat, bij afwijking krachtens overeen
komst, de nietigheid van het afwijkend 
beding slechts betrekkelijk is en slechts 
door de verhuurder kan ingeroepen wor
den en, anderdeels, dat de verweerders 
de nietigheid opwerpen zodat, wijl de 
eisers hm1. aanvraag tot huurhernieuwing 

· ter kennis van de verweerders hebben 
gebracht nadat de bij de wet gestelde 
termijn verstreken was, die aanvraag 
nietig is; 

Dat die onderdelen van het middel 
feitelijke grondslag missen ; 

Wat het derde en het vierde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat aileen de wet die 
de essentiele belangen van de Staat of 
van de gemeenschap betreft of die, in 
het privaat recht, de juridische grond
slagen bepaalt waarop de economische 
of morele orde van de maatsclmppij rust, 
van openbare orde is ; 

Overwegende dat artikel 14, lid 1, ver
vat in de wet van 30 april 1951, dit lm
rakter niet heeft; dat die wetsbepaling 
enkel private belangen beschermt ; dat 
zij echter een gebiedend karakter heeft, 
zodat het niet geoorloofd is er bij over
eenkomst van af te wijken ; 

Overwegende, nochtans, dat de nietig
heid waardoor het afwijkend heeling aan
getast is, tot bescherming van de rechten 
van de verhuurder ingevoerd werd en 
een nietigheid van betrekkelijke aard is, 
in deze z:in dat het door nietigheid aan
getast beding door de verhuurder kan 
bevestigd worden; dat nit de bevestiging 
van een door nietigheid aangetaste akte 
een afstand volgt van het recht om zich 
op deze nietigheid te beroepen ; 

Overwegende dat het arrest, verre van 
dergelijke afstand vast te stellen, erop 
wijst dat de verweerders de nieti5heid 
van de contractuele afwijking hebben 
opgeworpen ; 
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Dat die onderdelen van het middel 
niet kunnen aangenomen worden ; 

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

doo1·dat het bestreden vonnis de con
clusie van de eisers niet beantwoordt 
in zoverre deze staande hielden dat i~ 
de geest van de overeenkomst het voor
keurrecht geen enkel initiatief van de 
hum·ders (hier de eisers) veronderstelt, 
bestaat door de opneming iri het contract 
en moet geeerbiedigd worden, zeker door 
degene die het verleend heeft ; dat deze 
eerbiediging normaal dient te geschieden 
door de Inededeling aan de begunstigden 
dat men aan een derde wenste te ver
huren en dat het voorkeurrecht waarvan 
sprake in artikel 3 van de overeenkomst, 
rechtstreeks, zonder dat de huurder eerst 
een reeks pleegvormen (vraag tot her
nieuwing) moet in acht nemen, hem het 
recht. verleent dat volgens de wettelijke 
regelmg eerst ontstaat na een regelmatig 
gedane aanvraag tot huurhernieuwing : 

Overwegende dat nu het arrest de 
draagwijdte van artikel 3 van het con
tract bepaalt en de redenen aangeeft 
waarom dat artikel niet kan toegepast 
worden, het de in het middel bedoelde 
conclusie passend beantwoordt ; 
~at het middel feitelijke grondslag 

mrst; 

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

15 maart 1968.- 1e kamer.- Voo1'
'"itte1', H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Neven.
Gelijklnidende conclnsie, H. Krings, advo
caat-generaal. - Pleitm·, H. Struye. 

1e KAMER,- 15 maart 1968. 

1° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED.- UITKERING 
TOT ONDERHOUD VOORLOPIG TOEGE
KEND AAN DE EOHTGENOOT DIE DE 
EOHTSOHEIDING BEKOMEN HEEFT. -
UITKERING DIE RET KARAKTER HEEFT 
EN VAN ONDERHOUDSGELD EN VAN 
SOHADEVERGOEDING. - EIS STREK
KENDE TOT INTREKKING VAN DEZE 
UITKERING. - AFWIJZING VAN DEZE 
EIS. - REDENEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 

ZAKEN. - GEMOTIV:EERDE OONCLUSIE 
TOT INTREKKING VAN EEN NA DE ECHT
SOHEIDING VOORLOPIG TOEGEKENDE 
UITKERING TOT ONDERHOUD. - BE
SLISSING DIE DE EIS AFWIJST ZONDER 
DE OONOLUSIE PASSEND TE BEANT
WOORDEN.- NIET REGELMATIG GEMO
TIVEERDE BESLISSING, 

1° en 2° Geejt geen pa;ssend antwoord op 
qe conc~ns~e tot stamng van een eis tot 
~nt1·elck~ng van de na de eclftscheiding 
voorlopip toegekende nitkering tot onder
hand, MS wellce geg1•ond was hie1·op dat 
de echtgenote die de nitlcering genoot, 
een voo1·~chot had verlcregen op haar 
1·echten. ~n de gemeenschap en dat de 
man ~n de volst?·elcte onmogelijlcheid 
ve1·lceerae een nitlcering tot onde1'lwud 
te betalen, het an·est dat, na te hebben 
vastgesteld dat deze nitlce1·ing een ge
mengd lca1·alcter heejt van onderhouds
geld en van schadevm·goeaing ae eis 
ajwijst op grana alleen dat cle e~htgenote 
tot op het ogenblik van ae vm·delina ae
zelfde levensvoorwam·den moet kn'nnen 
g~?~ieten als clie waMin zij geleefd heejt 
t~Jdens het gemeenschappelijlc hnwelijlcs
leven (1). 

(PASMANS, T. VAN DEN WIJNGAERT.) 

ARREST . 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 mei 1967 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

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

aom·dat het bestreden arrest na de 
door eiser ingestelde tegeneis tot echt
scheiding afgewezen te hebben de rechts
vordering .ongegrond verklaart welke op 
28 februarr 1964 door hem werd ingesteld 
en strekte tot afschaffing van het onder
houdsgeld dat tijdelijk aan verweerster 
werd toegekend door een vonnis van 
25 februari 1963, hetwelk over de hoofd
vordering van verweerster uitspraak deed 
en de echtscheiding ten nadele van eiser 

(1) Raadpl. cass., 30 april 1964, twee arres
ten (Bull. en PASIC,, 1964, I, 922), en de con
clusie van Procureur-generaal R. Hayoit de 
Termicourt ; RIGAUX, noot onder die arresten, 
Revue m·it. de jurisp1·. belge, 1965, biz. 288; 
8 november 1965 (ibid., 1966, I, 373); 22 juni 
1967 (A1'1'. cass., 1967, biz. 1285); 7 maart 
1968, supm, biz. 897 en de in de noot 

, vermelde arresten. 
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toestond, en de weigering het onder
houdsgeld af te schaffen hierop steunt, 
« dat vermits gemtimeerde afgewezen 
wordt van zijn tegeneis tot echtscheiding, 
appellante recht heeft op een onderhouds
geld overeenkomstig artikel 301 van het 
Burgerlijk Wetboek; dat dit onderhouds
geld een gemengd karakter heeft, onder
houdsgeld en schadevergoeding, dat toe
gekend client te worden zowel aan het 
definitief onderhoudsgeld bedoeld bij 
artikel 301 van het Burgerlijk W etboek, 
als aan het voorlopig onderhoudsgeld 
verschuldigd tot aan de eindbewerking 
van de vereffening en verdeling die de 
vaststelling van het definitief onder
houdsgeld zal mogelijk maken; dat ap
pellante dus tot dan toe dezelfde levens
voorwaarden moet kmmen genieten als 
die waarin zij geleefd heeft tijdens het 
gemeenschappelijk huwelijksleven ; dat, 
gelet op de bestanddelen van de zaak, 
de vraag .tot afschaffing door gei:nti
meerde ingeleid a.lgeheel dient verworpen 
te worden zodat het maandelijks onder
houdsgeld vastgesteld door het vonnis 
van 25 februari 1963, namelijk 8.500 fr., 
verschuldigd is tot op het ogenblik van 
de beeindiging van de vereffening en 
verdeli:ng van de gemeenschap >>, 

terwijl het arrest aldus niet antwoordt, 
althans niet zonder dubbelzhmigheid, op 
de conclusie waarbij eiser deed gelden 
(( dat, in het kader van de vereffening 
en verdeling van de gemeenschap, het 
appartementsgebouw van partijen ver
kocht werd en beroepster in de betaalde 
prijs recht had op onmiddellijke toebede
ling van 2.077.720 frank; dat zij zelve 
in eerste aanleg aanvoerde op 17 januari 
1964 1.860.000 frank van de met de ver
effening en verdeling belaste notaris ont
vangen te hebben als voorschot in de 
gemeenschap ; dat het tijdelijk onder
houdsgeld, toegesbaan door het vonnis 
van 25 februari 1963, in ieder geval voor 
wijziging en afschaffing vatbaar is wan
neer er een wijziging intreedt in de res
pectieve vermogenstoestand van par
tijen ; dat het vaststaat dat deze wijzi
ging zich voordeed vermits ge'intimeerde 
het onroerend goed aankocht tegen de 
prijs van 5.300.000 frank, zijnde een 
prijs die de werkelijke waarde ervan 
overtrof en dit doordat beroepster, ten 
einde de prijs op te jagen, ook opbod 
had gedaan ; dat gei:ntimeerde, ten einde 
de aankoop te kunnen verwezenlijken, op 
6 december 1963 bij de Centrale Depo
sitokas een lening van 3.250.000 frank 
aanging, terugbetaalbaar door middel van 
maandelijkse stortingen van minstens 

27.140 frank, bedrag waaraan minstens 
5.000 frank per maand client te worden 
toegevoegd wegens grondbelasting en een 
gelijkwaardig bedrag wegens onderhoud 
en uitgave . voor de bouw; dat gei:nti
meerde, gezien deze lasten, in de totale 
onmogelijkheid was nog enig onderhouds
geld te betalen aan beroepster ; dat ander
zijds beroepster in de betaalde prijs recht 
had op onmiddellijke toebedeling van 
2.077.720 frank>>; de rechter, om zijn 
beslissing regelmatig met redenen te om
kleden, deze conclusie moest beantwoor
den ten aanzien van de nader omschreven 
elementen welke eiser deed gelden, en 
niet in het onzekere mocht laten of hij 
deze voor niet bewezen of voor niet per
tinent hield : 

Overwegende dat, bij het in kracht van 
gewijsde gegaan vonnis van 25 februari 
1963, de echtscheiding in het voordeel 
van verweerster toegestaan werd, eiser 
toegelaten werd een reeks feiten te be
wijzen tot staving van zijn tegeneis, en 
hij voorlopig, tot op het ogenblik van 
het beeincligen van de vereffening en 
verdeling van de gemeenschap, veroor
deeld werd om aan verweerster maa.nde
lijks een levensonderhoud uit te keren ; 

Overwegende dat eiser, ter gelegenheid 
van zijn tegeneis, ook de intrekking van 
gezegd levensonderhoud vorderde, op 
grond onder meer hiervan dat wijzigh1gen 
ingetreden waren in de respectieve ver
mogenstoestand van partijen vermits, 
enerzijds, verweerster toegegeven had 
1.860.000 frank op 17 januari 1964 te 
hebben ontvangen als voorschot in de 
gemeenschap, anderzijds, eiser ten ge
volge van omstandigheden waarop hij 
wees, in de totale onmogelijkheid was nog 
enig levensonderhoud uit te keren ; 

Overwegende dat eiser zodoende de 
intrekking van het levensonderhoud vor
derde zowel in de mate waarin het toe
gekend werd als voorschot op de rechten 
van verweerster in de gemeenschap als 
in de mate waarin het als een schade
loosstelling diende aangezien te worden ; 

Overwegende dat het arrest, door vast 
te stellen (( dat dit onderhoudsgeld een 
gemengd karakter heeft, onderhoudsgeld 
en schadevergoeding, dat toegekend dient 
te worden zowel aan het definitief onder
houdsgeld bedoeld bij artikel 301 van 
het Burgerlijk W etboek, als aan het voor
lopig onderhoudsgeld verschnldigd tot 
aan de eindbewerking van de vereffening 
en verdeling die de vaststelling van het 
definitief onderhoudsgeld zal mogelijk 
maken >>, derwijze dat verweerster tot dan 
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toe dezelfde levensvoorwaarden moet 
kunnen genieten als die waarin zij geleefd 
heeft tijdens het gemeenschappelijk hu
welijksleven, de conclusie van eiser niet 
passend beantwoordt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het recht doet over 
het levensonderhoud en over de kosten ; 
beveelt dat melding van dit arrest zal 
gemaakt worden op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing ; veroor
deelt verweerster in de kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Gent. 

15 maart 1968.- 18 kamer. - Voo1'
zittm·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1'slaggeve1', H. Delahaye. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Krings, 
advocaat-generaal.- Pleitm·s, HH. Fally 
en Bayart. 

28 KA.MER. - 18 maart 1968. 

1o TAAL (GEBRUIK VAN DE 
FRANSE EN NEDERLANDSE).
STRAFZAKEN. DESKUNDIGENVER
SLAG.- TAAL VAN DE RECHTSPLEGING. 
- DESKUNDIGE ALS GETUIGE GEHOORD 
IN EEN ANDERE LANDSTAAL. - VER
SLAG NIET DOOR NIETIGHEID AANGE

TAST. 

2o TAAL (GEBRUIK VAN DE 
FRANSE EN NEDERLANDSE).
NIETIGHEID VOORTVLOEIEND UIT EEN 
SCHENDING VAN DE WET VAN 15 JUNI 
1935. - LATER, OP TEGENSPRAAK GE
WEZEN' EN NIET LOUTER VOORBEREI
DEND ARREST. - NIETIGHEID GEDEKT. 

3° TAAL (GEBRUIK VAN DE 
FRANSE EN NEDERLANDSE). -
VERMELDING IN RET ARREST VAN DE 
ARTIKELEN VAN DE WET VAN 15 JUNI 
1935. - NIET OP STRAFFE VAN NIETIG
HEID VOORGESCHREVEN. 

1 o Uit de omstandigheid dat een deskun
dige, wiens ve1·slag in de taal van de 
1·echtspleging is opgemaakt, op de terecht
zitting van de G01'1'ectionele. 1'echtbanlc als 
getttige in een ande1·e landsta~l is ge-

(1) Omtrent het feit dat een in de taal 
van de rechtspleging opgestelde verslag zijn 
geldigheid. behoudt zelfs wanneer de rechts
pleging later, op verzoek van de beklaagde, in 

hoo1'd, bl~jkt niet dat deze deslcundige 
de taal van de 1'echtspleging niet vol
doende machtig was om zelf het ve1'slag 
op te stellen en dat de1'halve a1'tikel 33 
van de wet van 15 juni 1935 zou ge
schonden zijn ( 1). 

2° De nietigheid voo1'tvloeiende uit een 
schending van de wet van 15 juni 1935 
op het gebruilc de1· talen in ge1'echtszaken 
wonlt gede.kt doo1' het late1', niet lottte1' 
voo1'be1'eidend en op tegensp1·aalc gewezen 
an·est, dat zelf doo1' geen uit een schen
ding van deze wet voo1·tvloeiende nietig
heid is aangetast (2). (Wet van 15 juni 
1935, art. 40, lid 2.) 

3° De ve1·melcling in een a1'1'est van de a1·ti
kelen van de wet op het geb1·uik de1' talen, 
in gm·echtszaken waa1·van toepassing 
tvo1·dt gemaakt, is niet voo1•gesch1·even 
op st1'affe van nietigheid (3). (Wet van 
15 juni 1935, art. 41.) 

(DECOSTER, T. A. EN M. PAENHUYS.) 

ARREST. 

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

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

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 32, 33, 34, 40 en 
41 van de wet van 15 juni 1935 betref
fende het gebruik der talen in gerechts
zaken, 

doo1'dat, eerste onde1'deel, de aangestelde 
deskundige, Alex -cock, die zijn verslag 
in het N ederlands diende op te stellen 
en dit in het Nederlands neerlegde, voor 
de correctionele rechtbank als getuige 
gehoord werd in de Franse taal, waar
uit kan afgeleid worden dat hij het N eder
lands niet voldoende machtig was om 
zelf zijn verslag in de taal van de rechts
pleging op te stellen, hetgeen in strijd 
is met artikel 33 van de wet van 15 jtmi 
1935; dat Alex Cock in zijn hoedanigheid 
van deskundige gehoord tijdens de zitting 

een andere landstaal wordt voortgezet, raadpl. 
cass., 27 november 1967, supra, biz. 436. 

(2) Cass., 16 oktober 1967, supra, biz. 230. 
(3) Cass., 27 juni 1966 (Bull. en PAsrc., 

1966, I, 1382). 
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van 13 april 1967, zijn verklaringen in 
bet Frans aflegde terwijl deze in bet 
Nederlands, de taal van de proceduxe, 
dienden afgelegd te worden overeenkom
stig artikel 33 van de wet van 15 juni 
1935; dat de aangestelde deskundige, 
Alex Cock, opgeroepen als getnige, over
eenkmrtstig artikel 32 van de wet van 
15 jnni 1935 ertoe gebonden was zijn 
getuigenis :in de taal van de recbtspleg:ing, 
in casu bet N ederlands, af te leggen, ten
zij bij zon gevraagd bebben een andere 
taal te mogen gebrniken, terwijl het 
zittingsblad van 13 april 1967 van de 
Correctionele Recbtbank te Lenven ver
meldt dat Cock zijn desknndig verslag 
bevestigt :in de Franse taal, zonder bierbij 
aan te dniden of bij al dan niet gevraagd 
beeft zijn getuigenis in bet Frans te mo
gen afleggen ; 

tweecle onae?·deel, bet vom1is van eerste 
aanleg van 27 april 1967 deze :inbrenken 
op de op straffe van nietigheid voorge
scbreven bepalingen van de wet van 
15 jm1i 1935 ambtshalve had moeten 
sanctioneren door de nietigheid van de 
:in strijd met de wet gestelde daden der 
recbtspleg:ing nit te spreken, dit over
eenkomstig artikel 40, lid 1, van de wet 
van 15 j"Lmi 1935; dat geen enkele van 
de aangehaalde nietigheden gedekt werd, 
overeenkomstig artikel 40, lid 2, van de 
wet van 15 j"Lmi 1935, door het vonnis 
in eerste aanleg van 27 april 1967, noch 
door het bestreden arrest van 7 oktober 
1967, daar noch dit vonnis, nocb het 
arrest overeenkomstig de vereisten van 
artikel 41 van de wet van 15 j"Lmi 1935 
de toepassing van artilml 40, lid 2, van 
dezelfde wet hebbeh vermeld : 

Overwegende dat nit de enkele om
standigheid dat een deskundige als ge
tnige gehoord werd in de Franse taal 
niet noodzakelijk voortvloeit dat deze 
laatste niet bekwaam was zijn schriftelijk 
verslag :in het Nederlands op te stellen; 

Overwegende verder dat de beweerde 
nietigheden die het gevolg zonden zijn 
van de schending van de wet op het 
gebrnik der talen in gerechtszaken gedekt 
zijn door bet bestreden arrest van vrij
spraak dat zelf door geen enkele nietig
heid voortvloeiende nit de scbending 
van bedoelde wet aangetast is ; 

Overwegende dat eiser vergeefs aan
voert dat de nietigbeden die hij imoept 
niet gedekt kl1llllen worden om reden dat 
zowel het beroepen vonnis als het bestre
den arrest artike1 41 van de wet van 
15 j"Lmi 1935 gescbonden bebben, om arti
kel 40, lid 2, van die wet niet onder de 

toegepaste wetsbepalingen te hebben ver
meld; 

Overwegende dat de door artikel 41 
voorgeschreven melding :in bet vonnis of 
in bet arrest, van de bepalingen van de 
wet van 15 juni 1935 die bij bet opmaken 
van de akten van de recbtspleg:ing welke 
aan bet vonnis of bet arrest voorafg:ingen 
toegepast werden, niet op straffe van 
nietigheid vereist wordt ; 

Overwegende derbalve dat, zelfs :indien 
artikel 40, lid 2, van voormelde wet in 
het vonnis of :in het arrest had moeten 
vermeld worden, het gemis aan die mel
ding de nietigbeid van bet vonnis of van 
bet arrest niet tot gevolg kon bebben; 

Dat dienvolgens geen enkel onder
dee} van bet middel kan aangenomen 
worden; 

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

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
recbtsvordering : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel inroept ; 

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

18 maart 1968. - 2e kamer. - Voor
zittm·, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve?', H. Gerniers. - Gelijkl~tidende 
conclusie, H. Dnmon, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 18 maart 1968. 

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS. 
BEVESTIGING VAN' RET BEVEL TOT 
AANROUDING. - ERNSTIGE EN UIT· 
ZONDERLIJKE OMSTANDIGREDEN. 
SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE 
ONDERZOEKSGEREORTEN. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VooRLOPIGE REORTENIS.- ARTIKEL 4 
VAN DE WET VAN 20 APRIL 1874. -
CONOLUSIE VAN DE VERDACRTE. -
REDENGEVING VAN DE BESLISSING DIE 
RET BEVEL TOT AANROUDING BEVES· 
TIGT. - BEGRIP. 

1° De onderzoeksge1'echten die, bij toepas
sing van artikel 4 van de wet van 20 ap1·il 
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187.1·, uitspmak dienen te doen ove1· de 
bevestiging van het bevel tot aanhouding 
beoo?'>'ielen soeverein in jeite het bebtaan 
van e1·nstige en 'ttitzonderlijke omst'hn· 
digheden die de openbare veiligheid aan
gaan (1). 

2° Is 1·egelmatig m-et 1·edenen omkleed het 
a1·1·est van de lcamer van inbeschuldiging
stelling tot. beveitiging van de beslissing 
van de 1'aadlcamer, die zelj het bevel 
tot aanhond1:ng, bij toepassing van m·ti
kel 4 van de wet van 20 april 1874-, be
vestigt do01' in jeite vast te stellen dat 
deze maat1·egel gev01·derd wordt clo01· e1·n
stige en nitzonde1·lijlce omstandigheden 
die het belang van de openbare veiligheid 
betrefjen, wanneer de verdachte in zijn 
concl'ttsie vo01' de lcamer van inbeschul
digingstelling noch de bevoegclheid van 
het onde1·zoelcsge1'echt ajgewezen, noch 
een exceptie opgewo1·pen heejt, noch ge
steld heejt clat het hem ten laste gelegcle 
jeit, al stand het vast, geen stmjbaa1· 
misdrijj is, cloch enlcel zich e1·toe bepm·kt 
heejt het bestaan van voldoende lasten te 
betwisten, te bewe1·en clat zijn gezondheid 
te wensen ove1·liet en clat hij niet voo1· de 
em·ste 1'echter we1'cl ve1'ho01·cl ( 2). 

(GELDOF.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 december 1967 door het 
Hof van beroep te Gent, kamer van inbe
schuldigingstelling, gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 4 van . de wet 
van 20 april 1874 betreffende de voor
lopige hechtenis en van de rechten van 
de verdediging, 

doo1'dat de raadkamer geweigerd heeft 
het woord aan de beklaagde te verlenen, 

te1'wijl artikel 4 van voormelde wet 
bepaalt dat de beklaagde moet gehoord 
worden : 

Overwegende dat het middel uitslui
tend de rechtspleging voor de eerste 
rechter betreft ; 

Dat het middel mitsdien niet ontvan
kelijk is; 

(1) Cass., 22 januari 1934 (Bttll. en PASIC., 
1934, I, 142) ; raadpl. cass., 4 december 1967, 
supra, biz. 488. 

(2) Raadpl. cass., 30 mei 1960 (Bull. en 
PAsrc., 1960, I, 1109) en 4 december 1967, 
supt·a, biz. 489. 

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

clooJ•clat het bestreden arrest de voor
lopige hechtenis bevestigt, zonder te 
antwoorden op de conclusie waarbij eiser 
aanvoerde dat de raadkamer de rechten 
van de verdediging geschonden had, dat 
het ten laste gelegd feit een bmgerlijke 
of commerciele zaak is, en dat beklaagde 
diende verzorgd te worden in een hos
pitaal, wegens de verergering van zijn 
gezondheidstoestand : 

Overwegende dat de onderzoeksgerech
ten soeverein in feite over het bestaan 
oordelen van ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden, die het belang van de 
openbare veiligheid betreffen ; -

Dat, wanneer de beklaagde hetzij een 
exceptie van onbevoegdheid van het 
onderzoeksgerecht, hetzij een andere ex
ceptie opwerpt, ofwel staande houdt dat 
het hem ten laste gelegde feit, al stond het 
vast, geen strafbare inbreuk: uitm.aakt, 
het onderzoeksgerecht (al willigt zij die 
conclusie in of verwerpt zij die) gehourl.en 
is de reden van zijn beslissing op te 
geven; 

Overwegende dat, in strijd rnet de 
aanvoering van het middel, eiser in con
clusie niet staande gehouden had dat de 
hem teTJ. laste gelegde feiten, al stonden 
zij vast, geen strafbare inbreuk uitmaak· 
ten omdat zij slechts een handels- of 
burgerlijk karakter hadden ; 

Dat hij in conclusie deed gelden dat 
« hetgeen ab initio loutere burgerlijke of 
commerciele feiten (waren) een strafrech· 
telijk karakter kreeg » ; 

Dat het hestreden arrest niet gehouden 
was dergelijke aanvoering te beantwoor
den, evenmin als de gerreelten van de 
conclusie, die betrekking hadden op het 
niet in verhoor nemen van eiser, voor 
de raadkamer, en op de gezondheidstoe
stand van deze laatste: 

Dat bet middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van a.rtikel 3 van het ver· 
drag voor de bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijhe· 
den, op 4 november 1950 te Rome onder
tekend, en goedgekeurd <loor de wet van 
13 mei 1955, 

cloot·clat noch de procureur des Konings, 
noch de onderzoeksrechter maatregelen 
getroffen hebben om de gezondheidstoe
stand van eiser te beschermen, 

tenoijl artikel 3 van yoormeld verdrag 
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onder meer bepaalt, dat niemand aan 
onmenselijke behandelingen mag vvorden 
onderworpen : 

Overwegende dat het micldel vreemd 
is aan het bestreden a.rrest; dat het mits
dien niet ontvankelijk is ; 

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

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op de a.a.nvullende memorie die buiten 
de wettelijke termijn neergelegd werd, 
verwerpt de voorziening; veroordeelt ei
ser in de kosten. 

18 maart 1968.- 28 lmmer.- Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slaggeve1·, H. Gerniers. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Dunion, advocaat-generaal. 

28 KA,MER. - 18 maart 1968. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
CONOLUSIE WAARBIJ ENKEL GESTELD 
WORDT DAT DE J\HSDRIJVEN EEN ENKEL 
STRAFBAAR FEIT OPLEVEREN. - BE
SLISSING DIE HET TEGENOVERGESTELDE 
AANVOERT. - REGELMATIG GEMOTI
VEERDE BESLISSING. 

TV annee1· in de conchtsie van de beklaagde 
enkel gesteld wo1·dt clat wegens de eenheid 
van opzet de misdrijven een enkel straj
baa1' jeit opleveren, is 1'egelmatig gemoti
vee1'd de beslissing die het tegenove1·ge
stelcle aanvoe1·t (1). (Grondwet, a.rt. 97.) 

(HILLEWEG.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 november 1967 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 65 van het 
Strafwetboek, 

(1) Raadpl. cass., 9 oktober 1967, supm, 
biz .. 197. 

do01·dat, aangezien het blijkt dat het
zelfde feit afzonderlijk en opeenvolgend 
werd vervolgd, onder verschillende kwa
lificaties : 1° personen te hebben Ia.ten 
dansen, zonder aanplakking van toe
gangsverbod (artikel 18 van de wet van 
15 juli 1960), volgens inmiddels definitief 
geworden vonnis, op tegenspraak geveld 
door de Politierechtbank van Gent van 
7 september 1966, luidens hetwelk eiseres 
werd veroordeeld tot een geldboete van 
25 frank, 2° geduld te hebben dat alsdan 
minderjarigen zouden zijn aanwezig ge
bleven (artikel 1 van de wet van 15 juli 
1960), vervolgd voor de correctionele 
rechtbank, welke haar op 17 maart 1967 
veroordeelde tot acht geldboeten van 
26 frank, het bestreden arrest faalt waar 
het - in plaats van het strafgerecht 
onbevoegd te verklaren om nogkennis te 
nemen van het reeds door de politierecht
bank defu1.itief bij vonnis van 7 septem
ber 1966 berechte feit waardoor de vervol
ging werd uitgeput - een tweede straf 
oplegt; dat het hier een geval betreft van 
ideele samenloop, waar een en dezelfde 
handeling meerdere inbreuken vertegen
woordigf; dat het arrest zich vergist waar 
het beslist dat het ditmaal een ander 
« feit >> betreft, terwijl het klaarblijkelijk 
slechts gaat over een andere « inbreuk 
of kwalificatie >> ; dat door aldus te moti
veren eiseres de gtmst werd ontnomen 
van artikel 65 van het Strafwetboek ; 
dat het inderdaad zonder belang is of 
die inbreuken al dan niet verschillend 
van aard zouden zijn ofwel het ene mis
drijf onontbeerlijk zou zijn tot verwezen
lijking van het andere : 

Overwegende dat de rechter soeverein 
beoordeelt of verscheidene misdrijven 
wegens eenheid van inzicht al dan niet 
eenzelfde feit uitmaken ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 

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

doonlat het bestreden arrest onvol
doende gemotiveerd voorkomt ; dat inder
daad in het zittingsblad werd geakteerd 
dat eiseres haar in eerste aanleg genomen 
conclusie hernam; dat het hof van beroep 
dan ook gehouden was de rechtsmiddelen, 
door eiseres bij deze conclusie genomen, 
voldoende te beantwoorden, vermits het 
ten deze niet kon volstaan te antwoorden 
dat er geen eenheid van inzicht was : 

Overwegende dat het arrest de con
clusie waarin eenvoudig beweerd wordt 
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dat de erin bedoelde telastleggingen een
zelfde feit uitmaken, passend beant
woordt door het tegenovergestelde vast 
te stellen; 

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 eiseres in de kosten. 

18 maart 1968.- 2e kamer.- Voo?·
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ve?·
slaggeve~·, Ridder de Schaetzen. - Gel1:jk
luidencle conclusie, H. Dumon, advocaat
generaal. 

2e KAMER.- 18 maart 1968. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VONNIS DAT EEN GEDEELTE VAN DE 
AANSPRAKELIJKHEID TEN LASTE VAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ LEGT.- FOUT 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ NIET 
VASTGESTELD. - NIET GEMOTIVEERD 

VONNIS. 

Is niet 1·egelmatig gemotivee1·d het vonnis 
dat een gecleeZte van de aanspmkelijkheid 
ten laste van de bu?'geTlijlce pa1·tij legt, 
zonclm· vast te stellen dat deze oolc een 
jottt begaan heejt (I). 

(VAN REETH, T. VERMEIREN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 oktober 1967 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen ; 

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

Overwegende dat eiser, burgerlijke 
partij, die niet in kosten jegens het open
baar ministerie veroordeeld werd, niet 
ontvankelijk is om zich tegen het open
baar ministerie te voorzien ; 

(1) Verg. cass., 30 november 1959 (Bttll. 
en PASIC., 1960, I, 386). 

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

Overwegende dat eiser, burgerlijke par
tij, niet bevoegd is om zich tegen die 
beslissing te voorzien ; 

III. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de tegen ver
weerder door eiser ingestelde burgerlijke 
vordering : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 16 van het Wegverkeersreglement, 

doo?"clat het bestreden.vonnis op burger
lijk gebied de aansprakelijkheid voor de 
geleden schade verdeelt om de reden 
dat eiser eveneens een fout begaan heeft, 

terwijl ingevolge artikel 16 van het 
wegverkeersreglement, niet als uitzon
dering voor de toepassing van de voor
rang van rechts het geval voorzien wordt 
waarin, zoals ten deze, twee bestuurders 
straten volgen welke beide van het ver
keersteken nr la voorzien zijn, zodat de 
aangestelde van eiser de voorrang van 
rechts genoot, 

en geen enkele wettelijk omschreven 
fout in hoofde van eiser aangeduid wordt : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
enerzijds verklaart dat de betichting van 
inbreuk op artikel 16 van het wegver
keersreglement ten laste van verweerder 
gelegd bewezen is gebleven, zoals door 
de eerste rechter beslist ; 

Overwegende dat de eerste rechter 
er op wees « dat nit de gegevens van de 
zaak en de schets van de plaats van de 
aanrijding blijkt ... dat beide openbare 
wegen door de aangestelde van eiser en 
door verweerder bereden voorzien zijn 
van het gevaarsteken nr la ''; ... dat hij 
hiernit terecht besloot « dat met betrek
king tot de onderlinge voorrang ... ter 
zake de algemene voorrangsregel van 
artikel 16-1 van het wegverkeersregle
ment toepasselijk is en betichte (thans 
verweerder) derhalve, bij toepassing van 
dit wettelijk voorschrift, de doorgang 
moest vrijlaten aan de aangestelde van 
de burgerlijke partij (thans eiser) die te 
zijnen opzichte van rechts kwam " ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
anderzijds beslist « dat Alfons Van Reeth 
(lees Geerard Van Reeth) eveneens een 
fout heeft begaan; dat derhalve ieder 
voor de helft verantwoordelijk is voor de 
schadelijke gevolgen van het ongeval " ; 

Overwegende dat voormelde font noch 
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nit de vaststellingen van het beroepen 
vonnis blijkt noch door het bestreden 
vonnis gepreciseerd wordt ; 

Dat hieruit volgt dat het bestreden 
vonnis desbetreffend niet regelmatig ge
motiveerd is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, doch enkel in zover het uit
spraak doet over de burgerlijke vordering 
en over de kosten ervan met uitzondering 
nochtans van de beslissing waarbij ver
weerder voor ten minste een helft van 
de schade aansprakelijk wordt verklaard ; 
beveelt dat melding van dit arrest zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerder in de kosten, be
houdens de kosten van betekening van 
de _voorziening aan het openbaar minis
terre, welke ten laste van eiser zullen 
blijven ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Me
chelen, rechtdoende in hager beroep. 

18 maart 1968. - 2e kamer.- Voor
zittM', H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Wauters. - Gelijkluiilende 
conch~sie, H. Duman, advocaat-generaal. 

2" RAMER. - 18 maart 1968. 

BEWIJS.- STRAFZAREN.- BEKLAAGDE 
DIE EEN REOHTVAARDIGINGSGROND 
AANVOERT. - BEWIJS VAN DE ON
JUISTHEID VAN DEZE BEWERING. -
BEWIJS RUSTEND OP RET OPENBAAR 
llHNISTERIE. 

In strajzaken nfst, in beginsel, op het 
openbaa1• ministerie het bewijs ilat ee1o 
1'echtvaanligingsg1·ond ten onrechte doo1· 
de beklaagile is aangevom·d (1). 

(PENNINOR, T. DE OLEROR.) 

ARREST, 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 november 1967 in hager 

(1) Cass., 11 juni 1956 (Bull. en PAsro., 
1956, I, 1090); 5 januari 1959 (ibid., 1959, 
I, 441). 

Omtrent het feit dat de bewering van de 
beklaagde evenwel niet moet ontbloot zijn 

beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Veurne ; 

Over het middel van ambtswege afge
leid nit de schending van de regelen van 
de bewijslevering : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
weliswaar verklaart de redenen van de 
eerste rechter over te nemen, maar dat 
deze redenen het dispositief niet wettelijk 
rechtvaardigen, in zover zij eiser het 
bewijs opleggen dat verweerster haar 
prioriteit verloren had ; 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing over de strafvordering de 
vernietiging medebrengt van de beslis
sing over de burgerlijke vorderingen die 
er het gevolg van is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit vonnis 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerster in de kosten; verwijst de 
zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te leper rechtdoende in hager beroep. 

18 maart 1968. - 28 kamer. - Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Gerniers. - Gelijkluidende 
conclttsie, H. Dmnon, advocaat-generaal. 

28 RAMER.- 18 maart 1968. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - STRAFZAREN. - ARREST 
VAN DE RAMER VAN INBESOHULDIGING
STELLING. - BESLISSING OVER EEN 
BEVOEGDHEIDSGESOHIL. - VOORZIE
NING VOOR DE EINDBESLISSING. 
0NTVANKELIJRHEID. 

Tegen een arTest van de kamer van inbe
schuldigingstelling gewezen OJJ een be
voegclheiclsgeschil kan een voorziening 
in cassatie wo1·aen ingestelil v66r ile 
einilbeslissing (2). (Wetb, van strafv., 
art. 373 en 416, lid 2.) 

van elk element dat van aard is geloof eraan 
te hechten, raadpl. cass., 13 januari 1964 
(B~tll. en PAsrc., 1964, I, 499); 11 september 
1967, supra, blz. 41, en noot 2. 

(2) Cass., 22 juli 1959 (B~tll. en PAsiC., 
1959, I, 1143); 9 maart en 20 augustus 1964 
(ibid., 1964, I, 733 en 1183). 
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(PA'r, ROELANDT EN DE MEYER.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 december 1967 door het 
Hof van beroep te Gent, kamer van inbe
schuldigingstelling, gewezen ; 

Overwegende dat, in zover de voor
zieningen gericht zijn tegen de beslissing 
van het arrest nopens de bevoegdheid 
van de raadkamer van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Gent, de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

Overwegende dat, in. zover de voorzie
ningen gericht zijn tegen de beslissing 
van het arrest waarbij de hogere beroepen 
van de eisers tegen de beschikking van 
de raadkamer van gemelde rechtbank 
voor het overige onontvankelijk zijn ver
klaard, zij gericht zijn tegen een beslis
sing die niet definitief is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van straf
vordering; dat zij, derhalve, niet ont
vankelijk zijn ; 

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

18 maart 1968.- 2e kamer. - Voor
zitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve?', H. Wauters. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Dmnon, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 18 maart 1968. 

VOORZIENING IN OASSATIE. 
STRAFZAKEN. -ARREST VAN DE KA
llfER VAN INBESOHULDIGINGSTELLING 
HOUDENDE BEVESTIGING VAN HET BE
VEL TOT AANHOUDING VAN DE BE
KLAAGDE.- LATERE INVRIJHEIDSTEL
LING. - VoORZIENING DIE HAAR BE
STAANSREDEN VERLIEST. 

V e1·liest haa?' bestaans?·eden de vom·ziening 
door de beklaagde ingesteld tegen het 
aTrest van de kame?' van inbeschuldiging
stelling houdende bevestiging van het 

bevel tot aanhouding, indien late?' aan 
de hechtenis een einde gemaakt is (1). 

(DAUWE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 januari 1968 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent, kamer van 
inbeschuldigingstelling ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het tegen eiser verleend bevel tot aan
houding handhaaft ; 

Dat, bij arrest, op 12 februari 1968 
gewezen door het Hof van beroep te 
Gent, h:amer van inbeschuldigingstelling, 
eiser in vrijheid werd gesteld; 

Dat de voorziening bij gemis van be
staansreden niet ontvankelijk is ; 

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

18 maart 1968.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve?'
slaggeveT, H. Gerniers. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Dumon, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 19 maart 1968. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - REGEL
J\'IATIGE AANSLAG. - BELASTINGPLIOH
TIGE DIE EEN VERMINDERING VAN DE 
BELASTBARE GRONDSLAG WIL BEKOMEN. 
- VERPLIOHTING VOOR :S:EM HET BE
WIJS TE LEVEREN VAN HET JUISTE 
BEDRAG VAN ZIJN INKOMSTEN. 

De ?'egelmatig van ambtswege aangeslagen 
belastin,gplichtige die een verminde?·ing 
wenst te bekomen van de belastbare 
grondslag, welke doo?' de administratie 
wettelijk is vastgesteld, moet het bewijs 
leve?·en van het juiste bedmg van zijn 
belastbaTe inkomsten ( 2). ( Gecoordi
neerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 56, lid 2.) 

(1) Cass., 20 juni 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 1337), 

(2) Cass., 31 oktober 1961 (Bull. en PAsrc., 
1962, I, 243); 25 juni 1963 (ibid., 1963, I, 
1124). 
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(VANDENDRIESSORE EN OONSORTEN, 
T. BELGISORE STAAT, MINISTER VAN 

FINANOIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 maart 1967 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over de drie middelen samen, het ee1·ste, 
afgeleid uit de schending van de artike
len 97 van de Grondwet, 25, § 1, 1°, 26, 
§§ 1 en 2, 27, § 1, en 56 van de door het 
besluit van de Regent van 15 januari 
1948 gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, 

dom·dat het bestreden arrest, in verband 
met het verlies van 320.000 frank op de 
participat.ie in de naamloze vennootschap 
Textraco, verklaart dat, indien de deel
neming van Marcel Baekelandt nuttig 
geweest is voor zijn handel, het allerminst 
bewezen is dat hij « genoodzaakt " was 
deze deelneming te onderschrijven in het 
hoofdzakelijk belang van zijn handel, 

te1•wijl de waerdevermindering van in 
het bedrijfbelegde aandelen onkosten zijn 
en het derhalve volstaat dat de aandelen 
werden aangekocht om de << inkomsten te 
verkrijgen ofte behouden "• wat het geval 
is wanneer de aankoop van deze aande
len << nuttig geweest is voor zijn handel "• 
en het niet nodig is dat deze aanlmop 
« noodzakelijk " was, dit is bedrijfsecono
misch « noodzakelijk '' ; 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
26, §§ 1 en 2, 56 van de door het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948 geco
ordineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen en 1317 tot 1324 van 
het Burgerlijk W etboek, 

doonlat het bestreden arrest, wat de 
motivering van de verwerping van de 
oninbare cormnissielonen verschuldigd 
door de firma Kruger en Van Sitteren 
(342.038 frank) betreft, een klaarblijke
lijke vergissing inhoudt waar er wordt 
verwezen naar het getuigschrift afgele
verd door Meester Degryse (bijlage 1 
neergelegd bij het hof van beroep_ op 
24 oktober 1966) daar in het arrest een 
voorstelling van zaken wordt gegeven 
die niet als dusdanig voorkomt in het 
kwestieuze getuigschrift, en aldus de 
bewijskracht van dit stuk miskent; 

het derile, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1317 
tot 1324 van het Burgerlijk W etboek, 
26, §§ 1 en 2, 56 van de door het besluit 

van de Regent van 15 januari 1948 geco
ordineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, 

iloordat het bestreden arrest, wat de 
verwerping van het verlies geleden op 
de vlasturbine Lino Cycle (235.000 frank) 
betreft, niet heeft geantwoord op het 
nochtans pertinent argument van de 
eisers gesteund op de vraag waarom 
Marcel Baekelandt zich een vlasturbine 
zou aangeschaft hebben indien het niet 
zou geweest zijn om ze professioneel te 
gebruiken : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de rechtsvoorganger van 
de eisers van ambtswege belast werd, 
zodat de eisers het juiste bedrag van de 
inkomsten van hun rechtsvoorganger 
moeten bewijzen; dat uit het arrest blijkt 
dat de eisers slechts de aftrek van zekere 
bedrijfsonkosten hebben gevorderd; dat 
zij derhalve het bewijs van het juiste 
bedrag van die inkomsten niet hebben 
geleverd; 

Dat de middelen dienvolgens, bij ge
brek aan belang, niet ontvankelijk zijn; 

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

19 maart 1968.- 28 kamer. - Voor
zitte?·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1·, 
H.· Wauters. - Gelijkluiilende conclusie, 
H. Charles, advocaat-generaal. - Plei
te?", H. Van Leynseele. 

28 KAMER. - 19 maart 1968. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. VERLIES 
VOORTVLOEIEND UIT OORLOGSSORADE 
AAN BEDRIJFSGOEDEREN. - VERLIES 
TOEGELATEN ALS AFTREKBAAR BE· 
DRIJFSVERLIES. - VERLIES AToS DEFI· 
NITIEF VERLIES IN DE BOEKROUDING 
OPGENOMEN VOOR RET JAAR IN DE 
LOOP WAARVAN RET GELEDEN IS. -
BELASTINGPLIORTIGE DIE GEEN ANDER 
JAAR MAG KIEZEN OM RET VERLIES TE 
DOEN AANNEMEN. 

W annee1· ile belastingplichtige het vedies 
voo1·tvloeienae uit oo1·logsschade aan be
drijjsgoederen als definitiej verlies heejt 
opgenomen in de boekhouding van het 
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jaar in de loop waarvan deze schade 
geleden werd, mag hij geen ander jaar 
kiezen om dit vedies op fiscaal gebied 
te doen aannemen (1). (Wetten betref
fende de oorlogsschade aan private 
goederen, gecoordineerd op 30 januari 
1954, art. 61, § 1, 1o, litt. a.) 

(DUFLOU EN CONSORTEN, T. BELGISOHE 
STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het arrest, 
op 20 oktober 1964 door het Hof gewe
zen (2); 

Gelet op het bestreden arrest, op 23 ja
nuari 1967 door het Hof van beroep te 
Brussel gewezeri, uitspraak doende als 
rechtscollege na verwijzing; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 55, § 1, van de wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, geco
ordineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, en 61, 1°, littera a, 
van de wet van 1 oktober 1947 betref
fende de oorlogsschade, zoals gewijzigd 
door artikel 28-I van de wet van 
1 augustus 1952, 

doordat het bestreden arrest beslist dat 
a.rtikel·61, 1°, littera a, van de wet van 
1 oktober 1947, zoals gewijzigd door arti
kel 28-I van de wet van 1 augustus 
1952, hetwelk de belastingplichtige toe
laat het verlies wegens oorloggsschade 
naar keuze af te trekken voor Min der 
vier in genoemde wet aangeduide tijd
stippen, waaronder het jaar der bekend
making van de wet, dus 1952, enkel van 
toepassing is en enkel voorzien is voor 
het geval van de belastingplichtigen die 
op :fiscaal gebied het verlies wegens oor
logsschade niet hadden doen gelden, en 
voor het geval waarin het verlies door 
de administratie niet als bedrijfsverlies 
aanvaard werd voor het jaar gedurende 
hetwelk het ondergaan werd, 

te~·wijl artikel 61, 1°, littera a, van de 
wet van 1 oktober 1947 zoals gewijzigd 
door artikel 28-1 van de wet van 1 au
gustus 1952, dergelijk onderscheid niet 
maakt, en alle belastingplichtigen zonder 

(1) Raadpl. cass., 4 februari 1958 (Bttll. 
en PASIC., 1958, I, 613); 6 juni 1961 (ibid., 
1961, I, 1089) en 5 mei 1964 (ibid., 1964, 
I, 943). 

(2) Bull. en PAsiC., 1965, I, 186. 

onderscheid, ook al was het bedrijfsver
lies wegens oorlogsschade reeds afgetrok
ken voor het jaar der teistering, toelaat 
hun keuze uit te oefenen voor een van 
de vier tijdstippen in artikel 61, 1°, lit
tera a, aangeduid : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat het in het middel 
bedoelde verlies wegens oorlogsschade 
als de:finitief verlies in de boekhouding 
opgenomen werd voor de jaren gedurende 
welke de schade geleden werd ; 

Dat in dergelijk geval, krachtens arti
kel 61, § 1, 1o, littera a, van de wet van 
1 oktober 1947, gewijzigd bij die van 
1 augustus 1952, het de belastingplichtige 
niet toegelaten is een ander jaar te kiezen 
voor het aannemen van het verlies ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

19 maart 1968. - 2e kamer. - Voo1•
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·
slaggeve1•, Ridder de Schaetzen.- Gelijk
luidende conclusie, H. Charles, advocaat
generaal. - Pleite?'B, HH. Delafontaine 
(van de balie te Kortrijk) en Van Leyn
seele. 

2e KAMER. - 19 maart 1968. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - DIREOTE BELAS
TINGEN. - HoF VAN BEROEP DAT DE 
REDENEN VAN DE BESLISSING VAN DE 
DIREOTEUR DER BELASTINGEN OVER
NEEMT. - BESLISSING VAN DE DIREO
TEUR DIE EEN PASSEND ANTWOORD 
BEVAT OP DE VOOR HET HOF VAN BE
ROEP GENOMEN OONOLUSIE. - REGEL
MATIG MET REDENEN OMKLEED ARREST. 

2° CASSATIEMlDDELEN.- DIREOTE 
BELASTINGEN.- MIDDEL DAT AAN DE 
REOHTER VERWIJT GEEN ANTWOORD TE 
HEBBEN VERSTREKT OP EISERS CON· 
OLUSIE, DOCH DE EISEN, VERWEER
MIDDELEN OF EXCEPTIES WAAROP NIET 
IS GEANTWOORD PRECISEERT.- NIET 
ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1° Het hof van beroep, dat de 1·edenen over
neemt van de beslissing van de directeur 
der belastingen, beantwoordt regelmatig 
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de doot' beroeper genomen conclusie, 
wanneM' deze 1·edenen een passend ant
woorcl bevatten op deze conclusie (I). 
(Grondwet, art. 97.) 

2o Is niet ontvankelijk het middel dat aan 
de 1'echter VM"wijt geen antwoo1•d te heb
ben ve1·strekt op eisers conclusie clock 
de eisen, verwee1·middelen of excepties 
wam·op niet is geantwoo1·d niet preci
seert (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP «BEEF
IMPORT ll, T. BELGISOHE STAAT, MINIS
TER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 februari 1967 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

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

doordat het bestreden arrest beslist dat 
de directeur zorgvuldig de bezwaarschrif
ten van eiseres heeft onderzocht en in 
het bijzonder al de elementen heeft ont
leed nopens de kwestie van de uitgaven 
door eiseres besteed aan de opleiding van 
de zadelpaarden tot wedstrijdpaarden, 

terwijl deze reden onduidelijk en dub
belzinnig is, vermits daaruit niet blijkt 
welke redenen van de beslissing van de 
directeur het hof van beroep tot de zijne 
maakt, en bovendien geen antwoord ver
strekt op de nauwkeurige en omstandige 
betwistingen welke eiseres in haar con
clusie tegen die beslissing deed gelden : 

Overwegende dat het hof van beroep, 
door de in het middel vermelde reden, 
op duidelijke en ondubbelzinnige wijze 
te kennen geeft dat het zich volledig 
aansluit bij de door de directeur gegeven 
uiteenzetting betreffende de uitgaven be
steed voor de opleiding van zadelpaarden 
tot wedstrijdpaarden; 

Overwegende, voor het overige, dat 
het middel niet preciseert op welke be
twisting, welke door de d:i:recteur niet 
werd beslecht, het hof van beroep zou 

(1) Oass., 14 september 1965 (Bttll. en PA
SIC., 1966, I, 69); raadpl. cass., 17 januari 
1967 (An·. cass., 1967, blz. 601). 

(2) Oass., 26september 1967, sup1·a, blz.133. 
(3) Raadpl. in zake arbeidsovereenkomst 

voor werklieden, cass., 1 april 1965 (Bttll. 
en PAsiC., 1965, I, 819). 

nagelaten hebben een antwoord te ver
strekken; 

Dat het middel n:iet kan aangenomen 
worden; 

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

19 maart 1968. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?', H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1•slaggeve1·, 
H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Charles, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. L. Defosset (van de balie bij 
het Hof van beroep te Brussel) en Van 
Leynseele. 

1e KAMER.- 21 maart 1968. 

HUUR VAN WERK. - HUUR VAN 
ARBEID. - ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR BEDIENDEN.- 0PZEGGING ZON
DER VOORAFGAANDE KENNISGEVING OM 
ZWAARWIOHTIGE REDEN. - FElT SE
DERT TEN MINSTE DRIE DAGEN BEKEND, 
- BEGRIP. 

Het jeit dat met betrekking tot een arbeids
ove?'eenkomst voor bedienden een opzeg
ging zonder vom·ajgaande kennisgeving 
zou 1·echtvaarcligen doch dat, om te mogen 
wonlen ingeroepen, doo1· de opzeggencle 
pm·tij secle1·t ten minste cb·ie clagen niet 
mag bekend zijn, is het jeit met inacht
neming van alle omstandigheclen die e1• 
het karakter van een zwam·wichtige .1·eden 
van cont1·actbreuk kunnen aan geven (3). 
( Gecoordineerde wet ten betreffende het 
bed:iendencontract van 20 juli 1955, 
art. 18, aangevuld door de wet van 
10 december 1962, art. 34.) 

(NAAJ\iLOZE VENNOOTSOHAP « GRAND BA, 
ZAR DE LA PLACE SAINT-LAMBERT ll, 

T . .JANSSENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 8 december 1966 door de 
Werkrechtersraad van beroep te Luik, 
kamer voor bed:ienden, gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 18 en 20 inzake 
de arbeidsovereenkomst voor bedienden, 
gecoordineerd b:ij koninklijk besluit van 
20 juli 1955, bedoeld artikel 18 gewijzigd 
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door artikel 34 van de wet van 10 decem
ber 1962, en 97 van de Grondwet, 

doordat de eiseres, na ter rechtvaardiging 
van het ontslag, zonder voorafgaande 
kennisgeving, van verweerder, bediende 
in haar dienst als verkoper, het feit inge
roepen te hebben dat hij nagelaten had 
de verkoop van een fototoestel te regis
treren en na in haar conclusie te hebben 
beweerd « dat . .. wanneer het feit, dat 
als zwaarwichtige reden voor contract
brenk wordt beschouwd, een moeilijk en 
kies bewijs vergt, onder het woord " be
kend » dat voorkomt in artikel 18, nieuw 
lid 2, van de gecoordineerde wetten van 
20 juli 1955 verstaan moet worden een 
feit dat een ernstige kennis en een rede
lijke graad van zekerheid in zich sluit ; 
dat deze voldoende graad van zekerheid 
van de door Janssens bedreven feiten 
slechts ten vroegste bereikt is geworden 
op 14 mei 1963, dag waarop hij aan de 
directie van de verwerende vennootschap 
bevestigd heeft dat hij aan de politie 
bekend had het litigieus fototoestel te 
hebben verkocht, wat tot dan toe niet 
bewezen was, daar Janssens herha.alde
lijk zijn wijze van voorstellen der feiten 
gewijzigd had ; dat de aanklacht van 
10 mei 1963 nog tegen onbekende inge
diend werd ; dat het slechts op 14 mei 
1963 was dat de directie van de vennoot
schap, eiseres in hoger beroep, de zeker
heid heeft kunnen verwerven dat het voor 
het fototoestel betaald bedrag niet wa.s 
geregistreerd geworden; dat zij bijgevolg, 
op dezelfde datmn, de gevolgen die zich 
oprlrongen eruit kon afleiden ; dat de 
politie pas op 9 juni 1963 oordeelde vol
doende ingelicht te zijn over de handel
wijze van gei'ntimeerde, vermits zij slechts 
op die datum tot zijn aanhouding over
ging », de bestreden sententie, om te 
beslissen dat de opzegging zonder vooraf
gaande kennisgeving geschied is meer 
dan drie dagen nadat het ingeroepen feit 
aan eiseres bekend was, en om deze laatste 
te veroordelen tot betaling van een ver
goeding voor contractbreuk, er in haar 
motivering op wijst dat '' zo het juist is 
dat de bekentenis van gei:ntimeerde 
slechts aan haar (eiseres) bekend was bin
nen de drie dagen, het ook vaststaat dat 
zij zelve het feit kende van zodra zij tot 
het nazicht van de kasregisters had doen 
overgaan en er de door ge!ntimeerde be
weerde verkoop niet gevonden had; ... 
dat eiseres in hoger beroep de kennis van 
een feit met de kennis van de bekentenis 
van het feit verwart ; ... dat het nazicht 
van de kasregisters op 10 mei 1963 heeft 

plaatsgehad ... ; .. . dat het de directie 
was die besloten had de kasbandjes na 
te gaan ; .. . dat eiseres in hoger beroep 
dus sinds 10 mei op de hoogte was van 
de niet-registratie van een verkoop, feit 
vermeld in de brief van 14 mei 1963 » 
en, met overname van de redenen van 
de eerste rechter, « .. • dat de bedoelde 
feiten aan verweerster (thans eiseres) be
kend waren ten laatste op 9 en 10 mei 
1963; dat inderdaad, van 9 mei af, 
eiser (thans verweerder) verklaard heeft 
dat het toestel waarvan de verdwijning 
was vastgesteld door hem was verkocht 
geworden op zaterdag 4 mei in de namid
dag ; dat verweerster onmiddellijk heeft 
geweten, dank zij de beve'\tiging van de 
bedienden Lardinois en Celis, dat er wer
kelijk een toestel van het merk Agfa op · 
vorige zaterdag verkocht was geworden ; 
dat anderzijds verweerster op 9 mei tot 
nazicht van de kasbandjes die door eiser 
waren gebruikt op 4 mei, heeft doen over
gaan en heeft vastgesteld dat de aldus 
ingeroepen verkoop niet was geregistreerd 
geworden; dat zij de volgende dag, 
10 mei, eiser opnieuw heeft verhoord, die 
over dit ontbreken van registratie geen 
verklaring heeft kunnen geven ; dat het 
op dat ogenblik is dat de verdenkingen 
van verweerster bevestigd werden en dat 
besloten werd een aanldacht in te rlienen ; 
dat het dus onbetwistbaar is dat reeds 
op 9 en 10 mei 1963 verweerster behoor
lijk ingelicht wel'd over de door eiser 
gedane reglementsovertreding, te weten 
de niet-registratie van een ingeroepen 
verkoop », 

ierwijl in de zin van artikel 18 van de 
vermelde wetten het aangevoerde feit 
om de opzegging zonder voorafgaande 
kennisgeving te rechtvaardigen niet ge
kend kan zijn door de partij die het out
slag geeft wanneer zij slechts een ver
denking heeft zonder ervan zekerheid te 
hebben en dat ten deze de bestreaen 
sententie niet juist bepaalt of er dien
aangaande aldan niet rekening dient ge
houden met de dubbele omstandigheid, 
in de conclusie van eiseres onderstreept, 
dat verweerder herhaalrlelijk zijn voor
stelling van de feiten had gewijzigd en 
dat de aanklacht van 10 mei 1963 was 
ingediend tegen onbekende (schending 
van de artikelen 18 en 20 van de wet.ten 
inzake het bediendencontract, gecoordi
neerd bij koninklijk besluit van 20 juli 
1955, bedoeld artikel 18 gewijzigd door 
artikel 34 van de wet van 10' december 
1962, en voor zover als nodig 97 van de 
Grondwet), aldus, in elk geval, de be
doelde conclusie zonder passend en regel-
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matig antwoord latend (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de sententie erop 
wijst dat de handelwijze van verweerder 
zijn ontslag op staande voet rechtvaar
digde maar eiseres veroordeelt om aan 
verweerder een vergoeding te betalen 
wegens contractbreuk omdat zij sedert 
de 10e mei 1963 het door haar in haar 
ontslagbrief van 14 mei 1963 ingeroepen 
feit, met name het niet registreren van 
een doorverweerder uitge voerdeverkoop, 
kende; 

Overwegende dat artikel 18 van de 
wetten inzake de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden, gecoordineerd op 20 juli 
1955, enerzijds bepaalt dat de opzegging 
niet zonder voorafgaande kennisgeving 
mag geschieden tenzij om zwaarwichtige 
redenen en, anderzijds, dat het ontslag 
wegens dringende redenen niet meer 
zonder opzegging of v66r het verstrijken 
van de termijn mag worden gegeven, 
"'anneer bet feit dat het zou gerecht
vaardigd hebben sedert tenminste drie 
dagen aan de partij, die ontslag geeft, 
bekend is; 

Overwegende dat het feit dat de op
zegg:ing zonder voora.fgaande kennisge
ving rechtvaardigt het feit is met inacht
neming van aile omstandigheden die er 
het karakter van een zwaarwichtige reden 
kunnen aan geven ; 

Overwegende dat eiseres voor de rech
ter :in hoger beroep heeft aangevoerd dat 
verweerder herhaaldelijk zijn voorstel
ling van de feiten heeft gewijzigd, dat, 
wat haar betreft, zij zich ertoe beperkt 
heeft een aanklacht in te dienen tegen 
onbekende en dat zij slechts op 14 mei 
1963 door verweerder op de hoogte werd 
gebracht van zijn bekentenis aan de 
politie nopens de werkelijkheid van de 
niet gereg:istreerde verkoop ; dat zij aldus 
beweerde dat zij v66r deze laatste datum 
de omstandigheden niet kende, die aileen 
haar toelieten het ontbreken van regis
tratie van de verkoop als zwaarwichtige 
reden van contractbreuk te beschouwen; 

Overwegende dat de sententie dit ver
weer niet beantwoordt en aldus in 't on
zekere laat of de beweringen van eiseres 
:in feite onjuist waren dan wei, hoewel 
juist, in rechte niet pertinent ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den sententie, behoudens in zover zij 
eiseres veroordeelt om aan verweerder 
te betalen een bedrag van 1.055 frank 
voor achterstallig loon; beveelt dat mel
ding van dit arrest zal gemaakt worden 

op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerder in de 
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de W erkrechtersraad van beroep 
te N amen, kamer voor bedienden. 

21 maart 1968.- 1e kamer. - Voor
zitter en Ve1·slaggever, H. De Bersaques, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluirlenrle conclttsie, H. Depelchin, 

, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Fally. 

1e KAMER.- 21 maart 1968. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN. - RECHTSVORDERING GEGROND 
ZOWEL OP DE ARTIKELEN 1382 EN 1383 
ALS OP ARTIKEL 1384, LID l, VAN HET 
BuRGERLIJK WETBOEK. - ARREST 
DAT DE EIS AFWIJST ZONDER DE 
TWEEDE GROND VAN DE VORDERING 
TE ONDERZOEKEN. - NIET MET REDE
NEN OMKLEED ARREST. 

Is niet met 1·edenen omkleed het a1·rest rlat 
een eis ajwijst rlie gegt·onrl is zowel- op 
de a1·tikelen 1382 en 1383 als op arti
kel 1384, lid 1, van het Bu1·gerlijk Wet
boek, zonde1· de tweede gmnd, welke doo1· 
de eisencle pa1·tij aan ham· vordering 
wordt gegeven, te onclerzoeken. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (( URANUS », 
T. BIETTON.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 april 1965 in laatste aanleg 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te V erviers ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
d:ing van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382, 1383 en ·1384 van het Burger
lijk W etboek, 

doordat het bestreden vonnis e:iseres 
haar rechtsvordering ontzegt welke ertoe 
strekt verweerder te horen veroordelen 
tot terugbetaling van de bedragen die 
zij aan de medehuurders van verweerder 
had betaald als vergoeding voor de schade 
door hen geleden ingevolge het sprin.gen 
van een waterleiding in het door ver
weerder bewoonde appartement, op grond 
dat verweerder zich niet zou hebben kun
nen voorstellen dat het rudimentair aftap-
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systeem vereiste dat men, bij afwezig
heid, speciale voorzorgen zou nemen en 
de verwarmingskosten zou dragen, dat 
de eigenaar van het onroerend goed zijn 
nieuwe hmu·ders op de ongewone bijzon
derheden van de waterinstallatie diende 
te wijzen, opdat zij bij strenge vorst de 
passende maatregelen konden nemen, dat 
verweerder niet op tijd werd verwittigd, 
en dat hem derhalve geen schuld kon 
worden verweten, 

te1·wijl eiseres in de inleidende dag
vaarding van 25 september I963 en in 
de voor de rechtbank genomen conclusie 
had doen gelden dat, zelfs zo het posi
tieve bewijs van de schuld niet was ge
leverd, toch nog moest worden vermoed, 
krachtens artikel I384, lid I, van het 
Burgerlijk Wetboek, dat verweerder aan
sprakelijk was als bewaarder van een ge
brekkige zaak, dat een huurder bewaarder 
is van aile roerende en onroerende zaken 
in het gehuurde appartement hetwelk hij 
verplicht is te onderhouden en tot welke 
zaken hij alleen toegang heeft, dat een 
scheur in een buizenstelsel een gebrek 
ervan uitmaakt en dat wei degelijk dit 
gebrek ten deze de schade had veroor
zaakt ; de omstandigheden dat de be
waarder van de zaak het gebrek ervan 
niet kon kennen, dat dit gebrek door de 
nalatigheid van een derde was veroor
zaakt, en dat de bewaarder van de zaak 
geen schuld in de zin van de a.rtik:e
len I382 en I383 van bet Burgerlijk Wet
hoek kon worden verweten, de aanspra
kelijld-wid van deze laatste op grand van 
artikel I384, lid I, van hetzelfde wetboek 
niet uitsloot; in elk geval de overwegin
gen van het bestreden vonnis geen pas
send antwoord zijn op het middel dat 
eiseres had afgeleid uit de toepasselijkheid 
ten deze van voornoemd artikel I384, 
lid I, en dit gebrek aan antwoord een 
ontbreken van motivering en dus een 
schending van artikel 97 van de Grand
wet uitmaakt : 

Overwegende dat nit de dagvaarding 
en uit de conclusie van eiseres blijkt dat 
haar vordering gesteund was zowel op 
de artikelen I382 en I383 als op arti
kel I384, lid I, van het Burgerlijk Wet
hoek; 

Overwegende dat om de aansprakelijk
heid van verweerder te verwerpen het 
vonnis zich ertoe beperkt vast te stellen 
da.t hij de door de artikelen I382 en I383 
van het Burgerlijk Wetboek voorziene 
fout niet heeft begaan, maar onbeant
woord laat de vordering in zover ze ge
steund was op artik:el I384, lid I, van 
dit wetboek; . 

Dat het aldus artikel 97 van de Grand
wet schendt ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, behalve in zover het de vor
dering afwijst in de mate waarin ze ge
steund was op de artik:elen I382 en I383 
van het Burgerlijk W etboek ; beveelt dat 
melding van dit arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing ; veroordeelt verweer
der in de kosten ; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Recht bank van eerste 
aanleg te Luik, zetelend in hager beroep. 

2I maart I968.- I 8 ka,mf}r.- Voor
zitte1', H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Valentin. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 
Pleite1•s, HH. Bayart en Simont. 

Ie KAMER.- 21 maart 1968, 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - VooRZIENING VAN DE 
WERKGEVER TEGEN EEN SENTENTIE 
VAN DE BIJZONDERE GEMENGDE KAMER 
VAN DE WERKRECHTERSRAAD OF EEN 
VONNIS VAN DE VREDERECHTER, RECHT
DOENDE OP EEN BEROEP TEGEN EEN 
BESLISSING VAN DE ONDERNEMINGS
RAAD INZAKE KIESREOHT VOOR DE 
OPRIOHTING VAN DE ONDERNEl\HNGS
RADEN. - UrTGANGSPUNT VAN DE 
TERMIJN. 

De te1·mijn waaToVe1' de weTkgeveT beschikt 
om een. vooTziening in te stellen tege1~ 
een sententie van de bijzondeTe gemengde 
kameT van de we1'k1·echteTBTaad of een 
vonnis van de vrederechte1', 1'echtdoende 
op een beToep tegen e(m beslissing van 
de ondeTnemingsraad inzalce kiesrecht 
voo1• de oprichting van de onde1'nemings
Taden, bed1·aagt drie vTije maanden vanaf 
de kennisgeving van de sententie of het 
vonnis aan het onde1·nemingshoofd, ge
daan ove1·eenlcomstig m·tikel 9 van het 
besluit van de Regent van 23 novem
beT 1949, .zoals het gewijzigd weTd door 
m·tilcel 6 van het koninlclijk beslttit van 
31 janua1·i 1963 (I). 

(1) Verg. het volgend arrest. 
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(NAAlVILOZE VENNOOTSOHAP « FABRIQUE 1e KAMER.- 21 niaart 1968. 
NATIONALE D'ARMES DE GUERRE ))' 
T. LEROY.) VOORZlliNING IN CASSATIK 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 20 maart 1967 in laatste 
aanleg gewezen door de W erkrechters
raad te Luik, bijzondere gemengde ka
mer; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerder tegen de voorzie
ning opgeworpen en hieruit afgeleid dat 
het cassatieverzoekschrift hem meer dan 
drie maanden na de kennisgeving aan 
eiseres van de bestreden beslissing werd 
betekend met schending van de artike
len 1 van de wet van 25 februari 1925 
betreffende de rechtspleging in cassatie 
in hurgerlijke zaken, 18 van de wet van 
20 september 1948 houdende organisatie 
van het bedrijfsleven, zoals dit artikel 
gewijzigd is bij artikel 3 van de wet van 
28 januari 1963, en 9 van het besluit 
van de Regent van 23 november 1949 
tot vaststelling van de voorwaarden van 
kiesrecht voor de oprichting van de on
dernemingsraden en van de procedure 
voor het opmaken van de kiezerslijsten, 
zoals dit artikel gewijzigd is bij artikel 6 
van het koni:nklijk besluit van 31 januari 
1963 : 

Overwegende dat de bestreden senten
tie bij toepassing van artikel 9 van voor
noemd besluit van de Regent van 23 no
vember 1949 ter kennis werd gebracht 
bij brief van 21 maart 1967 welke aan 
eiseres in haar hoedanigheid van onder
nemi:ngshoofd en in de persoon van haar 
directeur werd gezonden ; 

Overwegende dat de termijn om zich 
tegen genoemde sententie in cassatie te 
voorzien drie voile maanden we.s, te reke
nen van de dag van de kennisgeving aan 
het ondernemingshoofd ; 

Dat het cassatieverzoekschrift op 4 ok
tober 1967 ter griffie van het Hof werd 
ingediend, zodat het middel van niet
ontvankelijkheid gegrond is; 

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

21 maart 1968.- 1e kamer.- Voo1'· 
zitte1', H. De Bersaques, Taadsheer waar
nmnend voorzitter. VerslaggeveT, 
H. Legros. - Gelijkl~tidencle conchtsie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, HH. Ansiaux en Simont. 

TERMIJN. - VooRZIENING VAN DE 
WERKGEVER TEGEN EEN SENTENTIE 
VAN DE BIJZONDERE GEMENGDE KAMER 
VAN DE WERKREOHTERSRAAD OF EEN 
VONNIS VAN DE VREDEREOHTER, RECHT· 
DOENDE OP EEN BEROEP TEGEN EEN 
BESLISSING VAN HET COMITE VOOR 
VEILIGHEID, GEZONDHEID EN VER· 
FRAAIING DER WERKPLAATSEN INZAKE 
AANWIJZING VAN DE AFGEVAARDIGDEN 
VAN HET PERSONEEL. - UrTGANGS· 
PUNT VAN DE TERMIJN. 

De te1mijn waapove1· cle WM'kgeve1· beschilct 
om een voo1·ziening in te stellen tegen 
een sententie van cle bijzoncle1·e gemengcle 
lcame1· van de ~ve1·k1·echteTsTaacl of een 
vonnis van de v1·ecle1·echteT, 1·echtdoende 
op een be1'0ep tegen een beslissing van 
het comite voo1· veiligheid, gezonclheid 
en ve1j1·aaiing cle1· weTkplaatsen inzalce 
aamvijzing van de afgevctanligclen van 
het pe1·soneel, beclmag{ cb·ie V1'ije maan
den vanaf de lcennisgeving van de sen
tentie of het vonnis aan het onclerne
mingshoofcl, geclaan overeenlcomstig m·ti
kel 10 van het lconinlclijk beslttit van 
22 ap1·il 1958, zoals het gewijzigcl 1vercl 
clam· at·tilcel 6 van het koninlclijlc besluit 
van 31 jamta1·i 1968 (1). 

(NAAlVILOZE VENNOOTSCHAP << FABRIQUE 
NATIONALE D'ARMES DE GUERRE ))' 
T. CORBUSIER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 20 maart 1967 in laatste 
aanleg gewezen door de W erkrechters
raad te Luik, bijzondere gemengde ka
mer; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerder tegen de voorzie
ning opgeworpen en hieruit afgeleid dat 
het cassatieverzoekschrift hem meer dan 
drie maanden na de kennisgeving aan 
eiseres van de bestreden beslissing is 
betekend met schending van de artike
len 1 van de wet van 25 februari 1925 
betreffende de rechtspleging in cassatie 
in bm·gerlijke zaken, 1, inzonderheid § 4, 
littera b, lid 5, van de wet van 10 juni 
1952 betreffende de gezondheid en de 
veiligheid van de arbeiders alsmede de 

(1) Verg. het vorig arrest. 
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salubriteit van het werk en van de werk
plaatsen, zoals gewijzigd bij artikel 10 
van de wet van 28 januari 1963, en 10 
van het koninklijk besluit betreffende 
de aanwijzing van de afgevaardigden van 
het personeel van de comite's en arron
dissementscomiM's voor veiligheid, ge
zondheid en verfraaiing van de werk
plaatsen, zoals gewijzigd bij artikel 6 van 
het koninklijk besluit van 31 januari 
1963 : 

Overwegende dat de bestreden senten
tie bij toepassing van artikel 10 van het 
koninklijk besluit van 22 april 1958 ter 
kennis werd gebracht bij brief van 
21 maart 1967, welke aan eiseres in haar 
hoedanigheid van ondernemingshoofd en 
in de persoon van haar directeur werd 
gezonden; 

Overwegende dat de termijn om zich 
tegen genoemde sententie in cassatie te 
voorzien drie volle maanden was, te 
rekenen van de dag van de kennisgeving 
aan het ondernemingshoofd ; 

Dat het cassatieverzoekschrift op 4 ok
tober 1967 ter griffie van het Hof werd 
ingediend, zodat het middel van niet
ontvankelijkheid gegrond is ; 

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

21 maart 1968.- 1e kamer.- Voor
zitte?", H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Vm·slaggevm·, 
H. Legros. - Gelijlcluidcnde conclt~sie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 
Pleiters, HH. Ansiaux en Simont. 

1 e KAMER. - 22 maart 1968. 

1° ASCENDENTENVERDELING. 
VERDELING BIJ AKTE ONDER DE LEVEN· 
DEN.- BURGERLIJK WETBOEK, ARTI· 
KEL 1075 EN VOLGENDE. - BEGRIP. 

2° ASCENDENTENVERDELING. -
VERDELING BIJ AKTE ONDER DE LEVEN· 
DEN. - SOHENKING VAN BEPAALDE 
GOEDEREN AAN TWEE VAN HUN KIN· 
DEREN DOOR DE VADER EN DE MOEDER 
ONDER DE VOORWAARDE EEN «IN· 
BRENG» TE DOEN VAN EEN GELDSOM 
IN DE MASSA'S VAN DE NALATENSOHAP· 
PEN VAN DE SOHENKERS EN ZULKS NA 
HET OVERLIJDEN VAN DE LANGSTLE· 
VENi:m VAN HEN.- SOHENKINGEN ON· 

DER DE LEVENDEN EN GEEN ASOEN· 
DENTENVERDELING. 

3° SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. - SoHENKING. - SoHENKING 
VAN BEPAALDE GOEDEREN DOOR DE 
VADER EN DE l\10EDER ONDER DE VOOR· 
WAARDE EEN « INBRENG >> TE DOEN 
VAN EEN GELDSOM IN DE MASSA'S VAN 
DE NALATENSOHAPPEN VAN DE SOHEN· 
KERS EN ZULKS NA HET OVERLIJDEN 
VAN DE LANGSTLEVENDE VAN HEN.
SOHENKING ONDER DE LEVENDEN EN 
GEEN ASOENDENTENVERDELING. 

1° De ascendentenverdeling bij alcte onde1· 
de levenclen, zoals zij geregeld wonlt door 
de aTtilcelen 1075 en volgende van het 
Burge1·lijlc W etboelc, omvat tegelijlcm·tijd 
een schenlcing onde1' de levenden en een 
ve1·deling van de goeclm·en die het voo?'· 
werp m·van zijn. 

2° en 3° Leve1·t een schenlcing onder de 
levenden op en geen ascendentenverde
ling de alcte wam·bij ot~ders tijdens hun 
leven aan twee van hun lcinde1·en be
paalcle goede1·en schenlcen, niet onde1· 
de voorwaarde een geldsom te betalen 
aan cle andm·e lcinderen of aan deze1• 
ajstamnielingen, doch onde1· de voo?'· 
waanle een geldsom in te b1·engen in 
de massa's van de nalatenschappen van 
de schenlce?'S na het ove1·lijden van de 
langst levende van hen. 

(G. l\1AQUESTIAU EN JOURET, T. ;r, EN F. 
MAQUESTIAU, GADEYNE, BELGISOHE 
STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN, ;r, 
EN N. HAELTER111AN EN DE LILLE.) 

De volgende conclusie we1·d genomen door 
cle H. advocaat-geneTaal F. Duman : 

Bij authentieke akte, op 16 november 
1930 verleden voor notaris FranQois Rens, 
ter standplaats Geraardsbergen, welke 
aide «donation» werd geheten, hebben 
de echtelieden Guillaume Maquestiau en 
Anton1.ette Dubois « ... en vue de faciliter 
et de completer l'etablissement de leurs 
enfants et desireux d'eviter entre ces 
derniers toutes discussions et contesta
tions, declare faire donation entre vifs, 
a titre de partage d'ascendants, ... par 
preciput et hors part et avec dispense 
de rapport en nature a la succession des 
donateurs ... » aan eiseres, hun dochter, 
van een gebouwd onroerend goed, gelegen 
te Geraardsbergen, Kattestraat, en aan 
de verweerder sub 3, hun zoon, van een 
handelsfonds van vervaardiging.van kui
pen en vaten. 
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Elke begiftigde ging de verbintenis 
aan om aan de schenkers, tijdens hun 
!even, en na het overlijden van een hun
ner, aan de overlevende, zijn !even lang, 
een jaarlijkse rente van 18.000 frank te 
betalen. 

Eiseres moest voorts de som van 
275.000 frank, en de verweerder sub 3 
een som van 225.000 frank inbrengen 
« ... aux masses des successions des dona
teurs, soit la moitie a la succession de 
chacun d'eux, ce apres le deces du sur
vivant des donateurs >>. De authentieke 
aide van schenking zegde dat << ... le 
m.ontant des sommes a rapporter est 
fixe eu egard a la valeur du franc beige 
par rapport a la livre sterling anglaise 
sur la base de 17 5 francs ou 35 belgas 
pour nne livre, de sorte que si au moment 
ou les rapports doivent etre effectues 
la meme proportion n'existe plus entre 
la livre et le franc beige, les sommes a 
rapporter devront etre majorees ou dimi
nuees suivant cette 1neme base >>. 

Bij deze akte van 16 november 1930 
is verschenen Mevrouw Simonne Ma
questiau, een andere dochter van de 
schenkers, die « ... a declare pour autant 
que de besoin ratifier la donation qui 
precede purement et simplement, pour 
cette ratification avoir les effets prevus 
par !'article 918 du Code civil >>. 

Tenslotte, bij een afzonderlijke akte, 
verleden op 19 november 1930 voor de
zelfde notaris, heeft de verweerster sub 1, 
het vierde en laatste kind van de schen
kers, na van de schenking van 16 novem
ber 1930 kennis te hebben genomen, deze 
bekrachtigd « ... pour cette ratification 
avoir les effets prevus par !'article 918 
du Code civil >>. 

De schenkers Guillaume Maquestiau en 
Antoinette Dubois overleden respectieve
lijk op 2 november 1953 en 12 maart 
1952. 

Als enige erfgenamen lieten zij achter 
hun drie kinderen, te weten : eiseres, de 
verweerster sub 1 en de verweerder S'nb 3, 
wiens goederen onder sekwester zijn ge
steld nit kracht van de besluitwet van 
17 februari 1945, en de verweerders sub 5 
en 6, hun kleinkinderen, tot de nalaten
schap van hem grootouders geroepen door 
vertegenwoordiging van hun voorover
leden moeder, Mevrouw Simonne Ma
questiau. 

Bij dagvaardingen van 31 oktober 
1960, daagden de verweerders sub 1 en 2 
voor de rechtbank van eerste aanleg te 
Oudenaarde de eisers en de verweerders 
sub 3 tot 7. Hem vordering strekte er 
hoofdzakelijk toe nietig te doen verklaren 
bij toepassing van artikel 1078 van het 

Burgerlijk Wetboek, althans vernietig
baar wegens benadeling voor meer dan 
een vierde overeenkomstig artikel 1079 
van het Burgerlijk Wetboek, de schen
king welke op 16 november 1930 door 
de rechtsvoorganger van aile partijen aan 
eiseres was toegestaan. De verweerders 
sub 1 en 2 betoogden, inderdaad, dat 
de akte van 16 november 1930 juridisch 
moest worden gezien niet als een zuivere 
schenking, doch als een ascendentenver
deling, geschied in de vorm van een 
schenking, en dat bijgevolg die verdeling 
van ascendenten volstrekt nietig was, 
wijl niet onder aile kinderen verricht. 

Het bestreden arrest beslist dat de 
akte nietig is, « in haar geheel waar zij 
beschikkingen inhoudt ten aanzien van 
Maquestiau (N.B. de beschikkingen ten 
voordele van Ferdinand Maquestiau 
maakten het voorwerp uit van andere 
beslissingen die aan het Hof niet worden 
of V\erden overgelegd) zodat zij noch als 
ascendentenverdeling, noch als schenking 
te haren voordele uitwerking zal heb
ben >>. 

Deze beslissing steemt hoofdzakelijk op 
de volgende gronden : 

a) de akte veri eden voor notaris Rens 
is een ascendentenverdeling ; 

b) de verdeling geschiedde niet tussen 
aile kinderen die ten tijde van het over
lijden (van de de cujus) in leven waren, 
en de afstammelingen van de voorover
leden kinderen, zodat de ganse verdeling 
nietig is (art. 1078 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

c) de nietigheid van de ascendenten
verdeling brengt de nietigheid van de 
schenking mede, die aileen de vorm van 
deze rechtshandeling bezat en geen zelf
standig bestaan had. 

Het hof van beroep oordeelt dat de 
akte van 16 november 1930 een ascen
dentenverdeling uitmaakt omdat : 

a) de aide uitdrukkelijk vermeldt in 
de inleiding dat de schenkingen door de 
ouders gedaan werden « als ascendenten
verdeling n ; 

b) uit de alde blijkt dat de ouders ge
wenst hebben de vestiging van hun kin
deren te vergemakkelijken en geschillen 
tussen hen te vermijden; « die aanduiding 
overeenstemt met de diepere verantwoor
ding van de rechtsfiguur van de ascen
dentenverdeling >> ; 

c) de ouders bij die alde ten voordele 
van twee van hun kinderen, nit hem 
bestaande vermogen, telkens een wel 
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bepaalde kavel hebben gevormd en toe
bedeeld; 

d) << de toewijzing van de kavels ... 
met vrijsteiling van inbreng in natura 
strookt met de rechts:figuur van de ascen
dentenve.rdeling » ; « dat het bedingen 
van een som, in te brengen in de nalaten
schap van de ascendent door de begif
tigde, eveneens strookt met de normale 
gang van een ascendentenverdeling ... 
bij ascendentenverdeling in de vorm van 
schenking wordt veelal conventionele 
terugkeer gestipuleerd » ; 

e) «de bij de betwiste aide gestipu
leerde inbreng is kennelijk bedoeld in 
het raam van artikel 922 van het Bu?·ge?'
lijk Wetboek : fictieve bijvoeging om de 
boedel samen te steilen en het beschik
baar gedeelte te berekenen ... "· 

Het voorgestelde enig middel beperkt 
zich ertoe aan het arrest te verwijten 
beslist te hebben, dat de akte van 16 no
vember 1930 een ascendentenverdeling 
tot voorwerp heeft. Het doet gelden : 
1° dat, niettegenstaande de vermelding · 
in de akte dat zij een « ascendentenver
deling >> bedoelt, de in bedoelde akte 
vastgelegde rechtshandeling geen ascen
dentenverdeling kan uitmaken vermits 
« de akte niet voorziet in de verdeling 
welke tussen de andere afstammelingen 
van de schenkers moet plaatshebben 
en generlei verkaveling van de in te 
brengen som inhoudt >> ; « de som van 
275.000 frank diende immers door eiseres 
ingebracht te worden bij het overlijden 
van de schenkers en komt toe aan hun 
nalatenschap en niet aan de erfgenamen 
andere dan de begiftigde en maakt dus 
geen opleg uit >> ; « de verplichting een 
bepaalde som in te brengen in de nala
tenschap ... maakt een werkelijke inbreng 
uit ... en er bestaat een wa.re onverenig
baarheid tussen de ascendentenverdeling 
onder levenden ... en de inbreng van arti
kel 843 van het Burgerlijk W etboek "· 
Het arrest heeft derhalve het wettelijk be-

(1) In Frankrijk werden de artikelen 1075 
tot 1080 van het Burgerlijk Wetboek grondig 
gewijzigcl door het decret-loi van 17 juni 
1938 en door de wetten van 7 februari 1938 
en 20 juli 1940. Aldus gewijzigd, luiden de 
artikelen 1077 en 1078 als volgt : " Si le 
partage n'est pas fait entre taus les enfants 
qui existeront a l'epoque du deces et les des
cendants de ceux predecedes et s'il n'existe 
pas au moment de l'ouverture de la succession 
des biens non compris dans le partage et 
suffisants pour const.ituer la part des heritiers 

grip van ascendentenverdeling miskend. 
Het middel doet ook gelden 2o dat het 
arrest, door te beslissen dat " de bij de 
betwiste akte gestipuleerde inbreng ken
nelijk bedoeld is in het raam van arti
kel 922 van het Burgerlijk Wetboek : 
fictieve bijvoeging om de boedel samen 
te steilen ... >>, van de authentieke akte 
van notaris Rens een uitlegging heeft 
verstrekt die met haar termen onvere
nigbaar is en de bewijskracht ervan heeft 
geschonden. 

De ascendentenverdeling kan geschie
den ofwel bij een testament ofwel bij 
een schenking onder leven:den. 

De verdeling onder de levenden heeft 
reeds gevolgen v66r de dood van de 
schenker-verdeler. De kinderen of andere 
afstammelingen worden onmiddellijk be
giftigden ten opzichte van hun ouders 
of andere ascendenten en na het over
lijden vandezen verkrijgenzij, benevensde 
evengenoemd e hoedanigheid, door de dood 
van. en ingevolge de akte van verdeling 
beshst door de ascendenten, die van 
erfgenamen en mede-deelhebbers. 

Het is dikwijls moeilijk het verschil 
te zien tussen een zcuvere schenking 
onder levenden en een schenking-ver
deling. Dit verschil is nochtans van groot 
belang want de schenking-verdeling is 
onderworpen aan bijzondere formaliteiten 
en dienvolgens aan . geldigheidsvoor
waarden die aan de gewone schenkingen 
vreemd blijven - zo bepaalt b.v. arti
kel 1078 van het Burgerlijk Wetboek : 
« Indien de verdeling niet gemaakt is 
tussen aile kinderen die ten tijde van 
het overlijden in leven zijn, en de af
stammelingen van de vooroverleden kin
deren, is de ganse verdeling nietig >>. 

Deze noodzakelijkheid van het optre
den van aile kinderen en andere afstam
melingen is natuurlijk vreemd aan ge
wone schenkingen (1). · 

De moeilijkheid om bedoeld verschil 
te zien rijst voornamelijk wanneer de 
ascendenten niet al hem bestaande goe
deren onder hun kinderen of andere 
afstammelingen verdelen, maar slechts 

qui n'y ont pas re9u leur lot, le partage sera 
nul pour le tout. Il en pourra etre provo
que un nouveau dans la forme legale ... , 
(art. 1077). « ... lorsque la rescision du partage 
fait par acte entre vifs aura eM prononcee, 
comme aussi dans le cas de ?Htllite p?'evu pw· 
l'w·ticle 1077, les enfants ou descendants qui 
viendront au nouveau partage feront le rap
port des biens qui leur avaient eM attribues 
par !'ascendant, suivant les regles prescrites 
par les articles 855 et suivants , (art. 1078), 
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een gedeelte ervan zoals artikel1077 van 
het Burgerlijk W etboek hun toelaat te 
doen (1). 

De schenking van al de goederen komt 
neer op een werkelijke regeling van de 
later open te vallen nalatenschap en 
derhalve zal noodzakelijkerwijze meestal 
een verkaveling tot stand komen die het 
kenmerk van de ascendentenverdeli:ng is. 

W a~m_eer integendeel slechts een ge
deelte van de goederen het voorwerp 
van de schenking (en) uitmaakt, moet 
men zich werkelijk afvragen of men met 
een gewone schenking dan wei met een 
ascendentenverdeling te doen heeft. 

Er zijn natuurlijk gevallen waarin de 
juridische toestand duidelijk is; b.v. : 

1o de ouders zijn eigenaars van vier 
onroerende goederen en hebben twee 
kinderen die nog steeds in leven zijn. 
Door een aide van pchenking onder de 
levenden waarbij beide kinderen partij 
zijn, wordt een van die goederen aan 
het eerste kind en een tweede aan het 
tweede geschonken. Aldus ontstaat er 
een schenking en tevens een gedeeltelijke 
verkaveling : ascendentenverdeling ; 

2° door een aide van schenking onder 
levenden waarbij slechts twee kinderen 
partij zijn worden vier onroerende goe
deren aan de vier kinderen geschonken. 
Schenking en verkaveEng ... ascendenten
verdeling die echter nietig is omdat de 
verdeling niet geschied is onder aile 
kinderen die ten tijde van het overlijden 
in leven waren... (art. 1078 van het 
Burgerlijk Wetboek). 

In andere gevallen is de toestand kies 
en het is derhalve moeilijk uit te maken 
of men met een schenking-verdeli:ng of 
louter met een schenking te doen heeft. 
Een dergelijk geval heeft zich in de thans 
aan het Hof oyergelegde zaak voorge
daan. 

Welke zijn de kenmerken die eigen zijn 
aan de ascendentenverdeling? De vol
gende worden aangevoerd : 

1o zij is een beslissing welke door de 
ouders met de goedkeuring van de kin
deren genomen wordt om de vestiging 
van de kinderen te vergemakkelijken, 
rekening houdend met h1.m eigen ver
langens, belangen en aanleg. Ook latere 
geschillen tussen de erfgenamen nopens 

(1) Raadpl. oncler andere DE PAGE, T1·aite, 
d. VIII-2, nr 1703, blz. 1785, en A. I,EUCK, 
De la natu1•e jtwidiqtte de l'avaneement d'hoi1·ie, 
Parijs, 1967, blz. 198. 

de verdeling van de nagelaten goederen 
zouden aldus vermeden worden ; 

2° het niet inbrengen van de geschon· 
ken goederen na het overlijden van de 
ouders; 

3° de verkaveling van goederen. 
De eerste omstandigheid - de vesti

ging van de kinderen vergemaldmlijken 
en begunstigen en zelfs latere geschillen 
tussen de erfgenamen voorkomen - is 
mijns inziens geen essentieel kenn1.erk van 
de ascendentenverdeling, dat deze van 
de gewone schenking zou kunnen onder
scheiden. 

De ouders kunnen, zonder de bedoeling 
te hebben al I-nm goederen of een gedeelte 
ervan te verkavelen, een goed aan een 
kind geven, bij een akte van gewone 
schenking, om de vestiging en de uit
oefening van het beroep van dat kind 
te vergemakkelijken en te beg1.mstigen. 
Om latere betwistingen te voorkomen 
en zekerheid te hebben dat na h1.m dood 
bedoeld goed de eigendom van het be
gunstigde kind zal blijven hebben zij 
overigens de gelegenheid en het recht 
in de aide van schenking te bepalen dat 
de gift gedaan wordt bij vooruitmaking 
en buiten erfdeel of met vrijstelling van 
inbreng. 

De rechtsleer oordeelt eensluidend dat 
de inbreng van de geschonken goederen 
onverenigbaar is met een ascendenten
verdeling ; « la notion de rapport a suc
cession est inconciliable avec le partage 
d'ascendant entre vifs. 

>> Le partage a ete fait ; il n'y a plus 
a y revenir ... Les donations-partages 
ne sont pas « dispensees de rapport >> 
mais bien non sujettes a rapport>> (2). 

« Dans cette operation (partage d'as
cendant) les biens donnes par !'ascendant 
a ses successibles representent precise
ment les parts successorales respectives 
de ces derniers ; le rapport entra!nerait 
m1. nouveau partage contrairement a la 
volonte des parties>> (3). 

Ongetwijfeld is de inbreng in natura 
onverenigbaar met een ascendentenver
deli:ng ; hij zou irrn:ners de verkaveling, 
de toekenning, bij wijze van verdeling, 
te niet doen. 

Maar de inbreng behoeft niet steeds 
in natura te gebeuren ; hij mag ook ge
daan worden in geldsommen of door 
mindere ontvangst. 

(2) DE PAGE, Tmite, d. VIII-2, nr 1703. 
(3) DE PAGE, :Z'1·aite, d. IX, nr 1230, 

blz. 322. 
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In dergelijke gevallen behoudt de be
gunstigde wat hem toebedeeld werd ... 
maar in het eerste van de laatstvermelde 
twee gevallen zal na het openvallen van 
de erfenis aan deze een geldsom moeten 
betaald en derhalve verdeeld worden. 

Uit deze toestand wordt door sommi
gen afgeleid dat, vermits de schenking 
de onverdeeldheid heeft laten voortbe
staan, zij niet een ascendentenverdeling 
kan genoemd worden. 

(( Attendu - beslist het Franse Hof 
van cassatie - que le rapport, soit qu'il 
se fasse en nature ou en 1noins prenant, 
a pour but et pm.IT resultat de faire ren
trer d'cme maniere effective, a l'egard 
des copartageants, la chose qui en forme 
l'objet ou la valeur qui la represente 
dans la masse des biens indivis qu'il 
s'agit de partager ... " (1). 

(( L'acte par lequel des pere et mere 
declarent faire donation, a titre de par
tage anticipe, a le1.ITS enfants d'une som1ne 
determinee, constitue une donation ordi
naire en avancement d'hoirie et non llil 
veritable partage d'ascendants, lorsque 
ses dispositions imposent aux donataires 
!'obligation de rapporter les sonmles 
donnees et prescrivent !'imputation de 
ces smnnles sur la succession du premou
rant des donateurs >> (2). 

In een voetnoot bij de tekst van dit 
arrest schrijft Wahl : (( il est constant 
que la clause du rapport est inconciliable 
avec le caractere d'un partage anticipe, 
le rapport impliquant 1.m partage fut1.1r. 
Il suit de la que, toutes les fois que le 
rapport a ete formellement stipule, la 
convention, quelle que soit la qualifica
tion qui lui a ete donnee, ne peut plus 
etre consideree que comme rule simple 
donation en avancement d'hoirie >>. 

Ret Hof van cassatie van Frankrijk 
besliste nochtans in het arrest van 8 juli 
1879 (3) dat een ascendentenverdeling 
uitmaakt de uiterste wilsbeschikking 
waardoor al de onroerende goederen aan 
een enkel kind worden gegeven bij voor
uitmaking maar met de last inbreng te 
doen in de erfenis van de volledige 
waarde van bedoelde goederen, geschat 
op 500.000 frank. In zijn verslag had 
raadsheer Dareste gezegd dat het Hof 
reeds in het arrest van 23 april 1867 (4) 

(1) Cass. fr., 15 mars 1875 (Dall. pe1·., 1875' 
I, 213). 

(2) Cass. fr., 7 mars 1876 (Dalloz, 1876, 
b1z. 310). 

(3) Si1·ey, 1880, I, 177. 
(4) Si1·ey, 1867, I, 264. 

in dezelfde zin beslist had en dat de 
(( soulte >> van 500.000 frank (( bien que 
non expressement divisee entre les en
fan~s dans le testamel?-t, se divise de plein 
drmt en vertu de la lm entre les heritiers , 
zod:;tt er werkelijk een verkaveling aan
wezlg was. 

Deze stelling wordt door A. Wahl niet 
goedgekeurd want, schrijft hij, (( tous les 
enfants ne sont pas allotis " (5). 

In het arrest van 19 april 1910 beslist 
hetzelfde Hof dat de schenking van een 
~oed aan _ een kind met verplichting van 
mbreng m de erfenis van een geld
sam ook een ascendentenverdeling kan 
zijn (6). Maar Wahl schrijft (7) dienaan
gaande : (( c'est logique apres avoir admis 
le premier principe dans l'arret du 8 juil
let 18?9 ... mais alors il y a antinomie , 
complete entre les articles 843 et 1075 
du Code civ~l; il n'y a plus, en effet, 
de legs (8) fmts aux enfants a charge de 
rapport, tout legs a charge de rapport 
etant necessairement Ul1 partage testa
mentaire. Iln'est pas permis de supprimer 
ainsi la qualification que donne un texte 
aux dispositions testamentaires et mains 
encore de donner a 1.m legs dont beneficie 
1.m enfant un caractere juridique different 
de celui qu'il faut attribuer a Ul1 legs 
fait a tout autre heritier )), 
_ De inbreng door (( mindere ontvangst , 
m de verdelmg van de erfenis zou met 
de as~~nde~tenverdeling niet onverenig
baar ZlJn: (( 1l ne semble pas que)'on doive 
attribuer la meme portee (onverenigbaar
heid van een inbreng met een ascenden
tenverdeling) a la clause d'imputation. 
En effet cette clause ne revele pas chez 
les ascendants donateurs la volonte de 
revenir a auctme epoque et dans aucun 
cas, sm· letiT disposition ; a la difference 
de !'obligation de rapport reel, elle ne 
peut avoir pour effet ni de retablir dans 
l'indivision les biens partages ni de mo
difier les attributions faites .. . On do it 
en conch1re que la stipulation, dans un 
a:t~ de donation a,.titre de partage anti
Clpe, de la clause d Imputation sur la suc
c~ssi~n du premourant des donateurs, 
n enleve pas au contrat le caractere d'un 
partage d'ascendant " (9). 

Ret Hof van beroep te Brussel besliste 

(5) (6) en (7) Voetnoot bij cass. fr., 19 april 
1910, J oumal dt~ Palais, 1913, biz. 41. 

(8) Het arrest van 19 april 1910 deed uit
spraak over een akte van uiterste wil. 

(9) Voetnoot bij cass. fr., 7 maart 1876, 
Dalloz, 1876, biz. 310. 
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integendeel op 22 april 1944 (1), dat er 
geen ascendentenverdeling ontstaat wan
neer al de goederen aan een van de kin
deren gegeven worden op last voor dit 
kind een bepaalde som aan zijn mede
erfgenamen, bij het openvallen van de 
erfenis, in te brengen. Het Hof van be
roep te Angers besliste ook in een plech
tige terechtzitting op ll januari 1950 (2) : 
« est nne donation preciputaire et non 
nne donation-partage qui serait nulle 
pour defaut d'acceptation des copar
tageants, la donation faite par preciput 
a un enfant de la nue propriete d'lm 
domaine agricole a charge pour le dona
taire de recompenser en argent ses freres 
et sceurs (lors de l'ouverture de la suc
cession) de leurs droits reservataires "· 

Het Nederlands Burgerlijk Wetboek 
· voorzag ook in Boek II, vijfde afdeling, 

in bet instituut van de « boedelverdeling, 
door de vader, de moeder of andere bloed
verwanten in de opgaande linie tussen 
hunne afkomelingen gemaakt "· 

Asser en Meijers zijn de mening toege
daan dat « de voorschriften omtrent de 
inbreng en de gedwongen verrekening 
hier toepassing klmnen vinden '' (3). 

Maar, mijns inziens, dient de nadruk 
erop gelegd te worden dat het N ederlands 
Burgerlijk W etboek de ascendentenverde
ling aileen bij uiterste wilsbeschikking 
en niet meer, gelijk in Frankrijk en Bel
gie, bij alcte onder de levenden toelaat 
(zie artikel 1167 van het Burgerlijk Wet
hoek) (4), 

Dit verschil is, naar mijn bescheiden 
mening, van belang ; immers, zoals ik 
poog hieronder duidelijk te maken, ook 
al kan eventueel aangenomen worden 
dat een inbreng in geld niet onverenigbaar 
is met een ascendentenverdeling, gemaakt 
bij een uiterste wilsbeschikking, hij sluit 
zulke verdeling uit, indien zij het gevolg 
is van een akte onder de levenden, want 
in dergelijk geval is de verdeling-schen
king niet gemaakt tussen al de kinderen 

(1) Revue pmtique du nota1·iat belge, 1946, 
biz. 59. 

(2) Jtwis Classett1' phiodique, 1950, nr 5297. 
(3) Mr L. AssER, Handleiding tot de beoe

fening van het N ede1·lands Bu1·gm·lijk Recht, 
vierde deel : E1'f1'echt, bewerkt door Prof. 
J\'[r E. M. MEIJERS, vijfde druk, biz. 407. 

(4) AssER, op. cit., biz. 402-403. 
(5) Raadpl. onder andere BONNET, Theo1'ie 

et p1•atique des pm·tages d'ascendant, d. II, 
nr 482, blz. 82. 

(6) Artikel833 van hetBurgerlijk Wetboek: 
« Ret verschil van de kavels in natura wordt 

en is er geen verkaveling tussen hen ge
beurd. 

In de praktijk worden dikwijls bij akte 
onder de levenden een of meer goederen 
aan een of sommige der kinderen gegeven 
op last een bepaalde som, die de waarde 
van de gegeven goederen belichaamt, 
aan de andere kinderen onmiddeilijk te 
betalen (waarde ·verminderd met het 
aandeel dat toekomt aan de begm1stigde 
kinderen in bedoelde geldsom). 

Deze . sommen noemt men doorgaans 
een « opleg >> (« soulte >>). 

Men kan ze geen « inbreng " heten 
daar dit begrip voorbehouden wordt aan 
de handeling bedoeld in afdeling II van 
hoofdstuk VI van Boek III van het Bur
gerlijk Wetboek (artikelen 843 en vol
gende), en veronderstelt dat de nalaten
schap opengevailen is door de dood («in
breng geschiedt aileen in de nalatenschap 
van de schenker ,, artikel 850 van het 
Burgerlijk Wetboek). 

Maar het woord << soulte" (opleg) 
blijkt ook niet gepast voor de geldsom 
die moet betaald worden aan de andere 
kinderen onmiddeilijk na de schenking 
van een goed en waarvan de eisbaarheid 
onmiddellijk tengevolge van de akte van 
schenking ontstaat (5). 

De « opleg" (« soulte >>) is een geld
sam die de ongelijkheid tussen de waarde 
van de verdeelde of geruilde goederen 
dient op te heffen (6). Zij is niet de vol
ledige geldsom waardoor een goed dient 
te worden belichaamd. 

Nog een onnauwkeurigheid der begrip
pen in de rechtspraak en in de rechtsleer, 
welke dikwijls aanleiding geeft tot ver
warringen, is dat het woord « opleg >> 
niet zelden gebezigd wordt om de geld
sam aan te duiden die, na de dood van de 
schenker, door de beglmstigde van de 
schenking aan zijn medeerfgenamen moet 
ingebracht worden. Zulke som is een 
« inbreng >>. 

vergoed door een uitkering hetzij in rente, 
hetzij in geld "· 

« La soulte est la somme d'argent a payer 
pour rendre les parts egales dans un echange,
dans un partage ... " (Pand. belges, v 0 Sottlte). 

« Les lots doivent etre. egaux ... Comme il 
est rare qu'une succession se divise exacte
ment en lots d'egale valeur, les inegalites 
qui pourraient se rencontrer seront compen
sees par des soultes (art. 833 du Code civil) 
c'est-a-dire par des prestations imposees aux 
lots trop importants, au profit des autres >> 
(DE PAGE, d. IX, nr 1037, A, biz. 761). 
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Een dergelijke onnauwkeurigheid komt 
voor onder andere in het arrest van het 
Rof van cassatie van Frankrijk van 8 juli 
1879, in het verslag van raadsheer Da
reste (1) en in het boek van A. Leuck (2). 

Doorgaans wordt aangenomen dat de 
schenking onder de levenden van een of 
meer goederen aan een kind door de 
vader, de moeder of andere bloedver
wanten in de opgaande lijn, met de last 
voor bedoeld kind onmiddellijk (d.w.z. 
uit kracht van de akte van schenking 
en dus v66r het overlijden van de schen
ker) een opleg (une soulte) te betalen 
aan de andere kinderen, een ascendenten
verdeling uitmaakt. In die zin, zie arres
ten van het Rof van cassatie van Frank
rijk van 8 december 1948 (3) en 18 decem
ber 1950 (4). 

Schicks (5) schrijft dat de toekenning, 
bij akte onder de levenden, van al de 
goederen aan een van de kinderen, met 
last een « soulte » aan de andere te beta
len, een ascendentenverdeling uitmaakt 
maar hij schrijft tevens : « l'acte testa
mentai?·e donnant tous les biens a nn 
enfant a charge de (( soultes )) a payer 
aux autres n'est pas nn partage : ce n'est 
qu'nn legs universel avec charges ». 

Een gelijkaardige opvatting huldigt 
ook Wahl : « c'est nn partage ... chacnn 
des enfants est alloti » (6). 

3° Ascendentenverdeling is dan alleen 
aanwezig indien er een verkaveling ont
staat. Rechtspraak en rechtsleer zijn het 
hiermee eens. 

Bedoeld vereiste werd nog in 1954 door 
professor Savatier duidelijk in het licht 
gesteld (7). 

Ret ligt, mijns inziens, voor de hand 
dat, wanneer een akte van sohenking 
onde1• de levenden de begrmstigde verplicht 
het goed later terug in te brengen, in 
natura, in de nalatenschap, er geen sprake 
kan zijn van verkaveling en dus van 
ascendentenverdeling. 

W anneer de begunstigde verplicht is 
inbreng te doen aan zijn medeiirfgena
men, bij het ope)'lvallen van de nalaten
schap, van de waarde van het ontvangen 
goed in geldsommen, heeft de akte ook 
geen verkaveling teweeggebracht. Im-

(1) Jurisp1•udence du XIX• siecle, Recueil 
general des m•rets de France, fonde pm· Si1•ey, 
1880, I, 390. 

(2) Op. cit., biz. 194-195 en blz. 198-199. 
(3) Dall, ph., 1949, biz. 145. 
(4) Ju1·is Classeu1• periodiqtle, 1951, nr 6056. 
(5) Revuep1•atiquedunotm•iat, 1932, biz. 401. 
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mers de begrmstigde heeft alleen iets 
ontvangen v66r het overlijden van de 
schenker, maar de anderen hebben niets 
gekregen. 

Aan een kind werd een schenking ge
daan, maar de andere hebben nog niets, 
Ret betreft dan een schenking met vrij
stelling van inbreng in natura en niet 
een verdeling. 

Ret is derhalve nutteloos te onderzoe
ken, zoals gedaan onder andere door 
raadsheer Dareste (8), of bij het open
vallen van de nalatenschap een verkave
ling al dan niet, wat de inbreng betreft, 
ontstaat daar de in te brengen geldsom 
van rechtswege verdeeld wordt. 

Ret volstaat te overwegen dat gedu-
1'ende het leven van de schenker geen ver
kaveling heeft plaatsgehad. 

Een onderscheid dient, mijns inziens, 
gemaakt te worden tussen de verdelingen 
bij akte onder de levenden en die welke 
het gevolg zijn van een akte van uiterste 
wil. Men kan zodoende de mening van 
de Nederlandse auteurs Asser en Mei
jers (9) begrijpen en zelfs goedkeuren. 

Een ascendentenverdeling bij aide on
der de levenden en bij akte van uiterste 
wil is slechts geldig indien de verdeling 
gemaakt is tussen alle kinderen die ten 
tijde van het overlijden in leven zijn 
(artikel 1078 van het Burgerlijk Wet
hoek). Dit is een voorwaarde die gemeen 
is aan de verdeling gedaan door beide 
akten. 

De ascendentenverdeling bij akte onder 
de levenden is tegelijkertijd een scherr
king en een verdeling. De begm1stigden 
zijn medecontractanten daar de scherr
king een contract is en zij ontvangen 
onmiddellijk hetgeen hun toebedeeld 
wordt. Zij behoeven het overlijden van 
de schenker niet af te wachten. 

Dit zijn kenmerken eigen aan de ascen
dentenverdeling bij akte onder de !even
den. 

Kan er derhalve aangenomen worden, 
zoals gedaan wordt en door de Neder
landse doctrine (10) en door sommige 
Franse auteurs en arresten, dat een in-

(6) Voetnoot bij cass. fr., 19 april 1910, 
J mwnal du Palais, 1913, biz. 41. 

(7) Revub t1·imest1·ielle du d1·oit civil, 1954, 
biz. 686, nr 6. 

(8) Sirey, 1880, I, 390. 
(9) Op. cit., loc. ait. 
(10) Zoais reeds te voren vermeid, kent het 

N ederiands burgerlijk recht siechts de ascen
dentenverdeling bij akte van uiterste wil. 
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breng in geldsom niet onverenigbaar is 
met een ascendentenverdeling bij akte 
van uiterste wil, dezelfde oplossing kan 
echter niet opgaan ten aanzien van een 
verdeling bij akte onder de levenden. 

Immers in dit geval wordt slechts on
middellijk iets gegeven aan het kind dat 
het geschonken goed ontvangt en niets 
aan de andere die het overlijden van de 
ascendent moeten afwachten. Er ontstaat 
aldus een schenking maar niet een schen
king-verdeling onder de levenden. 

Totaal anders is de toestand wanneer 
de akte van schenking bepaalt dat de 
andere kinderen onmiddellijk een recht 
verkrijgen op een zogenaamde " opleg " 
(soulte) die zij van de begtmstigde ver
mogen te eisen. In een dergelijk geval 
ontsta.an en een schenking en een verde
ling, en dienvolgens een verkaveling. 

Besluit : Vermits in de akte onder de 
levenden ontvangen door notaris Rens 
op 16 november 1930 gestipuleerd werd 
dat eiseres, die een goed ontvangen had, 
inbreng diende te doen aan haar mede-. 
erfgenamen van een bepaalde geldsom 
na het overlijden van de ouders en ver
mits derhalve de andere kinderen niets 
onmiddellijk ontvingen, verrriocht het 
bestreden arrest niet wettelijk te beslis
se~l dat bedoelde akte een ascendenten
verdeling uitmaakte. 

De eerste twee onderdelen van het 
middel zijn derhalve, om deze redenen, 
gegrond. Het derde onderdeel is, om de 
redenen welke het duidelijk uiteenzet, 
insgelijks gegrond. 

Vemietiging. 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 juni 1964 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 829, 830, 843 tot 
869, 893, 894, 918 tot 922, 931, 932, 938, 
1075 tot 1080, ll34, 1317 tot 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

doonlat het bestreden arrest, in strijd 
met de conclusie door de eisers regelmatig 
genomen voor het hof van beroep, beslist 
dat de akte, " donation >> geheten, ver
leden op 16 november 1930 voor notaris 
Fran<;mis Rens ter standplaats Geraards
bergen, blijkens welke de echtgenoten 
Guillamne Maquestiau en Antoinette Du
bois " ont, en vue de faciliter et de cmn
p18ter l'etablissement de leurs enfants 
et desireux d'eviter entre ces derniers 
toutes discussions et contestations, de-

clare faire donation entre vifs, a titre 
de partage d'ascendant, ... par preciput 
et hors part et avec dispense de rapport 
en nature ala succession des donateurs, ... 
a leur fille, Madame Germaine Maquestiau 
(thans eiseres), ... d'une propriete batie 
comprenant maison d'habitation, ... a 
charge pour Madame Germaine Maques
tiau de rapporter la somme de 275.000 fr. 
aux masses des successions des donateurs, 
soit la moitie a la succession de chacun 
d'eux, ce apres le deces du survivant des 
donateu'rs ,, een verdeling door bloed
verwanten in de opgaande lijn vaststelt, 
waarvan het overigens de nietigheid uit
spreekt bij toepassing van artikel 1078 
van het Burgerlijk Wetboek, welke nietig
heid bijgevolg de nietigheid met zich 
brengt van de schenking, blijkens de 
voormelde akte aan eiseres gedaan, bij 
gebrek aan een eigen en zelfstandig be
staan van de bedoelde schenking, onder 
meer op de gronden dat "het bedingen 
van een som, in te brengen in de nalaten
schap van de ascendent door de begif
tigde, eveneens strookt met de normale 
gang van een ascendentenverdeling ; dat 
de bij de betwiste akte gestipuleerde in
breng kennelijk bedoeld is in het raam 
van artikel 922 van het Burgerlijk Wet
boek : fictieve bijvoeging om de boedel 
samen te stellen en het beschikbaar ge
deelte te berekenen; dat het agiobeding, 
waaraan het bedrag van de inbreng on
derworpen werd, de waardeaanpassing 
ten aanzien van het ogenblik van het 
overlijden van de schenkers beoogt ten 
einde zodoende de aanvechting van de 
ascendentenverdeling uit hoofde van 
benadeling te vermijden, vermits de 
waarde van ¢le toebedeelde goederen 
moet geraamd worden op het ogenblik 
van het overlijden van de schenker "• 

terwijl, eet•ste oncle1•deel, de som van 
275.000 frank, welke eiseres moet inbren
gen, door .haar moet betaald worden bij 
het overlijden van de schenkers en toe
komt aan hun nalatenschap en niet aan 
de erfgenamen, andere dan de begiftigde, 
en dus geen opleg uitmaakt ; de alde 
van 16 november 1930 niet voorziet in 
de verdeling welke tussen de andere 
afstammelingen van de schenkers moet 
plaatshebben en generlei verkaveling 
van de in te brengen som i:nhoudt ; ten
slotte, de op de begiftigde rustende ver
plichting, een bepaalde som in te brengen 
in de nalatenschap van de sche:nkers, een 
werkelijke inbreng uitmaakt, de goederen 
begrepen in ee:n schenking-verdeling :nooit 
dienen ingebracht te worden bij het open
vallen van de :nal11,tenschap van de ascen-



-963-

dent-schenker en er zelfs een ware onver
enigbaarheid bestaat tussen de ascen
dentenverdeling onder de levenden, welke 
tot doel heeft de verdeling na het over
lijden van de gemeenschappelijke rechts
voorganger te voorkomen, en de inbreng 
van artikel 843 van het Burgerlijk Wet
boek, welke tot doel heeft, juist met het 
oog op de verdeling, de massa weder sa
men te steilen na het openvailen van de 
nalatenschap, zodat het arrest, door te 
beslissen dat " het bedingen van een som, 
in te brengen in de nalatenschap van de 
ascendent door de begiftigde, eveneens 
strookt met de normale gang van een 
ascendentenverdeling ll, het wettelijk be
grip van ascendentenverdeling miskent 
(schending van aile in het middel aan
geduide wetsbepalingen) ; 

tweede onderdeel, de voormelde akte van 
16 november 1930, in zover zij bepaalt 
fiat de aan eiseres gedane schenking 
(( ... est faite ... a charge de rapporter ... 
la somme de 275.000 francs ... aux mas
ses des successions des donateurs, soit 
Ia moitie ala succession de chacun d'eux, 
ce apres le deces du survivant des dona
teurs ll, aan eiseres oplegt een echte, effec
tieve inbreug te doen in de nalatenschap
pen van haar rechtsvoorgangers, in de 
zin van de artikelen 843 en volgende van 
het Burgerlijk W etboek, en niet aileen 
de !outer fictieve inbreng bepaald bij 
artikel 922 van hetzelfde wetboek om de 
massa van de goederen weder samen te 
steilen waarop het beschikbaar gedeelte 
en het wettelijk voorbehouden erfdeel 
berekend zuilen worden, zodat het arrest, 
wanneer het beslist dat " de bij de be
twiste akte gestipuleerde inbreng kenne
lijk bedoeld is in het raam van artikel 922 
van het Burgerlijk W etboek : fictieve 
bijvoeging om de boedel samen te stellen 
en het qeschikbaar gedeelte te bereke
nen; dat het agiobeding, waaraan het 
bedrag van de inbreng onderworpen werd, 
de waardeaanpassing ten aanzien van 
het ogenblik van het overlijden van de 
schenker beoogt ten einde zodoende de 
aanvechting van de ascendentenverde
ling nit hoofde van benadeling te ver
mijden, vermits de waarde van de toebe
deelde goederen moet geraamd worden 
op het ogenblik van het overlijden van 
de schenker ))' van de bedoelde akte een 
uitlegging verstrekt die met haar termen 
onverenigbaar is en de bewijskracht 
daarvan schendt (schending van de arti
kelen 829, 830, 843, 869, 919 en 922, 
1134, 1317 tot 1320, 1322 van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat nit de stukken waar-

op het Hof vermag acht te slaan blijkt 
dat luidens notariele akte van 16 no· 
vember 1930 de echtgenoten Maquestiau
Dubois verklaard · hebben een schenking 
onder de levenden te doen bij wijze van 
ascendentenverdeliug, bij vooruitmaking 
en buiten erfdeel en met vrijstelli:ng van 
inbreng in natura in de nalatenschap van 
de schenker, aan twee van hun kinderen 
en namelijk aan eiseres van een onroerend 
goed onder de last voor deze laatste : 
1° aan de schenkers een lijfrente te beta
len, 2° een geldsom van 275.000 frank 
" in te brengen in de massa's van de 
nalatenschappen van de schenkers, hetzij 
de helft in de nalatenschap van ieder 
van hen, dit na het overlijden van de 
langstlevende schenker )) ; 

Overwegende dat het arrest beschouwt 
" dat het bedingen van een som, in te 
brengen in de nalatenschap van de ascen
dent door de begiftigde, eveneens strookt 
met de normale gang van een ascenden
tenverdeling ; dat de door de betwiste 
akte geregelde inbreng kennelijk bedoeld 
is in het raam van artikel 922 van het 
Burgerlijk W etboek : fictieve bijvoeging 
om de boedel samen te steilen en het 
beschikbaar gedeelte te berekenen ll ; dat 
het echter, na beslist te hebben dat er 
een ascendentenverdeling voorhanden 
was, deze akte nietig verklaart op grond 
van niet-naleving van artikel 1078 van 
het Burgerlijk W etboek, met het gevolg 
dat de schenking die zij inhoudt ook 
nietig is; 

Overwegende dat de bij alde onder de 
levenden gemaakte ascendentenverde
ling, zoals door de artikelen 1075 en 
volgende van het Burgerlijk W etboek 
geregeld, 'tegelijkertijd een schenking on
der de levenden inhoudt en een verdeling 
van de goederen die er het voorwerp van 
zijn; 

Overwegende dat de akte van 16 no
vember 1930 tot voorwerp heeft een 
schenking onder de levenden van goede
ren aan twee kinderen en namelijk aan 
eiseres, geenszins onder de last aan de 
andere kinderen of hun afstammelingen 
persoonlijk een som nit te keren, maar 
onder de voorwaarde een " inbreng )) te 
doen van een geldsom in de massa's van 
de nalatenschappen van de schenkers en 
zulks na het overlijden van de langst
levende van hen ; 

Dat zulke akte geen verdeling tot ge· 
volg heeft tussen al de kinderen of hun 
afstammelingen vermits aileen de begif
tigden een goed krijgen, terwijl de andere 
kinderen of afstammelingen persoonlijk 
v66r het overlijden van de langstlevende 
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van de schenkers niets wordt toegekend, 
zodat die kinderen of afstamrnelingen 
tijdens het leven van de schenkers de 
hoedanigheid van deelgenoot niet ver
krijgen; 

Dat die akte derhalve geen ascenden
tenverdeling bij akte onder de levenden 
inhoudt, maar slechts een schenking on
der de levenden ten voordele van de twee 
begiftigden ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch aileen in zover het de 
akte van 16 november 1930 nietig ver
klaart voor zoveel deze beschikkingen 
inhoudt ten aanzien van eiseres en het 
beslist dat die akte noch als ascendenten
verdeling noch als schenking in haar 
voordeel uitwerking zal hebben; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; verklaart dit ar
rest bindend voor de verweerders s~£b 3 
tot 7 ; veroordeelt de eerste twee ver
weerders in de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

22 maart 1968.- 1e kamer.- Vo01·
zitte1·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- VM·slaggeve1·, H. Delahaye. 
- Gelijkluiaenrle conclusie, H. D1.unon, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Si
mont, VanRyn en Fally. 

1 e KAMER. - 22 maart 1968. 

1o VOORZIENING IN CASSATIE. 
GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID. 
- BuRGERLIJKE zAKEN. - GRoND 
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID OPGE· 
WORPEN DOOR RET OPENBAAR MINIS· 
TERIE. - BETEKENING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN VOOR
ZIENING KAN WORDEN INGESTELD. 
- BuRGERLIJKE ZAKEN. - WERK
RECHTERSRAAD TEN GRONDE BESLIS
SEND DIE DE OORSPRONKELIJKE EIS 
HEEFT AFGEWEZEN. - WERKRECH· 
TERSRAAD VAN BEROEP DIE DE WERK-

DE OORSPRONKELIJKE VERWEERDER 
ZONDER BELANG. - NIET-ONTVANKE· 
LIJKHEID. 

1° H et open bam· ministe1·ie bij het hof 
van cassatie aat van ambtswege een 
g1·ona van niet-ontvankelijkheid opwerpt 
tegen een vo01·ziening in burge1·lijke 
zaken moet voo1·aj de advocaten van de 
pm·tijen op de hoogte e1·van brengen, bij 
een ter post aangetekende b1'iej (1). (Wet 
van 25 februari 1925, art. 17ter.) 

2° Is niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, de voorziening doo1· de oorspron
kelijke VM'Weerder ingesteld tegen de 
sententie van de wM·k1·echte1'S1'aad van 
be1·oep, die op het hager be1·oep van de 
oorsp1·onkelijke eiser tegen de sententie 
van de eerste 1'echtM·, die ten grande 
uitspmak doende zij1~ eis ajgewezen had, 
beslist dat de we1·k1·echte1·sraad ratione 
materiffi niet bevoegd was om kennis te 
nemen van de eis en deze eiser ve1·oordeelt 
in de kosten van beide gedingen (2). 

(DE CUPERE, T. R. EN L. VERBANCK.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 29 april 1965 gewezen door 
de W erkrechtersraad van beroep te 
Brugge, kamer voor werklieden ; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, opgeworpen door het openbaar 
ministerie en betekend overeenkomstig 
artikel 17ter van de wet van 25 februari 
1925 : 

Overwegende dat eiser door de ver
weerders gedagvaard werd voor de werk
rechtersraad, kamer voor werklieden ; dat 
na aanwijzing, overeenkomstig artikel 65 
van de wet van 9 juli 1926, van de be
voegde kamer van die werkrechtersraad, 
de kamer voor werklieden, ten gronde 
beslissend, de oorspronkelijke eis van 
de verweerders afwees en hem in de kos
ten veroordeelde ; 

Overwegende dat de sententie, gewezen 
op het hoger beroep van de verweerders, 
ambtshalve, op grond van artikel 1 van 

RECHTERSRAAD «RATIONE MATERIJE ll (1) Cass., 9 november 1967, supra, blz. 356. 
ONBEVOEGD VERKLAART EN DE ElSER (2) Raadpl. cass., 6 januari 1927 (Bull. 
VEROORDEELT IN DE KOSTEN VAN en PAsiC., 1927, I, 116) en 20 maart 1967 
BEIDE GEDINGEN.- VOORZIENING VAN tA1'1 .. cass., 1967, blz. 894). 
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de wet van 9 juli 1926, de werkrechters
raad onbevoegd verklaart en de verweer
ders in de kosten van beide aanleggen 
veroordeelt ; 

Overwegende dat, nu eiser zich inge
volge de bestreden sententie in dezelfde 
toestand bevindt als die waarin hij 
zich v66r het inleiden van de tegen hem 
ingestelde vorderingen bevond, die sen
tentie hem geen nadeel toebrengt ; 

Dat de voorziening, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk is ; 

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

23 maart 1968.- 1e kamer.- Voor
zitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, H. Delahaye. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Dumon, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van 
Leynseele en Struye. 

Op dezelfde dag is een identiek arrest 
gewezen inzake Verbruggen tegen een 
andere sententie van de Werkrechters
raad van beroep te Brugge dd. 29 april 
1965. 

2e KAMER, - 25 maart 1968. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZ.AXEN,- 0NDERZOEK VAN EEN 
ZAAK DOOR DE REOHTER IN HOGER 
BEROEP. - BE GRIP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAXEN.
VEROORDELENDE BESLISSING DIE RET 
MISDRIJF VOLGENS DE BEWOORDINGEN 
VAN DE WET KWALIFIOEERT EN DE 
WETSBEPALINGEN AANWIJST DIE DE 
BESTANDDELEN VAN RET MISDRIJF 
OMSOHRIJVEN EN EEN STRAF VAST· 
STELLEN.- GEEN OONOLUSIE.- RE
GELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

1° De rechter in hoger beroep is tot het 
onderzoek van een strajzaak overgegaan, 
Wanneer Ve?'Slag is uitgebracht door een 
der 1·echte1·s, het openbaa1· ministerie in 
zijn vm·deringen en de partijen in hun 

pleidooien zijn gehoord (1). (Wetb, van 
strafv., art. 209, 210 en 211.) 

2° Regelmatig in jeite en in rechte gemoti
veerd is de beslissing die, bij gebreke 
van conclusie, het bestaan vaststelt van 
de bestanddelen van het misd1·ijj volgens 
de bewoordingen van de wet en de wets
bepalingen aanwijst die genoemde be
standdelen omsch1·ijven en een straf be
palen (2). (Grondwet, art. 97.) 

(WARANT EN PERSONENVENNOOTSOHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
« PERSIENNA >>.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 november 1967 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Brussel ; 

A. Op de voorziening van eiser, be
klaagde : 

Over het eerste middel, hieruit ajgeleid 
dat het vonnis, door aileen te vermelden 
« dat uit het onderzoek ter zitting >> ge
bleken is dat de misdrijven bewezen zijn, 
noch in feite noch in rechte met redenen 
is omkleed, 

terwijl er, in de letterlijke betekenis 
van het woord, geen onderzoek ter zitting 
is geweest, eiser die afwezig was niet werd 
gehoord en hij zijn raadsman naar de 
terechtzitting slechts had afgevaardigd 
om, voorzien van een geneeskundig at
test, zijn afwezigheid te verschonen. en 
uitstel van de zaak te bekomen, geen 
enkele getuige werd gehoord en de correc
tionele rechtbank de beslissing van de 
eerste rechter heeft gewijzigd enkel en 
aileen aan de hand van de stukken van 
het dossier dat door het parket van de 
politierechtbank was overgezonden en 
waaraan geen enkel nieuw stuk was toe
gevoegd : 

Overwegende dat uit de vermeldingen 
van het proces-verbaal der terechtzitting 
van de correctionele rechtbank van 4 no
vember 1967 en uit die van het bestreden 

(1) Oass., 10 april 1967 (A1'1'. cass., 1967, 
biz. 962). 

(2) Oass., 4 april 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 1021). 
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vonnis blijkt dat eiser op die terechtzit
ting vertegenwoordigd was door Mr Oli
viers, advocaat houder van de stukken, 
dat de voorzitter van het rechtscollege 
verslag heeft uitgebracht, dat het open
baar ministerie werd gehoqrd in zijn vor
deringen en Mr Oliviers in zijn verkla
ringen en verweermiddelen voor eiser ; 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
waarop bet Hof acht vermag te slaan, 
enerzijds blijkt dat Mr Oliviers een ge
neeskundig attest heeft overgelegd en 
uitstel heeft gevraagd om eiser in staat 
te stellen in persoon te verschijnen en 
zelf zijn verweer voor te dragen en ander
zijds dat Mr Oliviers een geschreven of 
mondelinge conclusie genomen heeft in 
naam van eiser ; 

Overwegende dat bij ontstentenis van 
een conclusie de rechter zijn beslissing 
regehnatig in feite en in rechte met rede
nen omkleedt door vast te stellen dat 
na het onderzoek ter zitting de in de 
bewoordingen van· de wet omschreven 
feiten bewezen zijn en door de wets
bepalingen aan te duiden die de bestand
delen van de misdrijven vermelden en 
een straf bepalen ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, hieT~dt ajge
leid dat de rechtbank beslist, zonder die 
beslissing met redenen te omkleden, dat 
het vluchtmisdrijf bewezen is, 

te1·wijl eiser de bedoeling niet gehad 
heeft zich aan de dienstige vaststellingen 
te onttrekken vermits hij onmiddellijk 
is uitgestapt om de schade die zijn voer
tuig had veroorzaakt, vast te stellen ; 
hij geen enkele daad heeft verricht om 
de aanrijding te verdoezelen en, daar 
hij in de buurt geen telefooncel vond en 
geen politieman en de zekerheid ha.d dat 
aile gevaar geweken was, hij zijn verkla
ring aan de politie heeft uitgesteld tot 
de volgende dag, toen hij zich vrijwillig 
heeft aangemeld, zonder oproepingsbevel, 
en zoals het dossier het vermeldt, v66r 
de opening van het kantoor : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste middel volgt dat het vonnis 
regelmatig met redenen is omkleed, be
paaldelijk met betrekking tot de veroor
deling van eiser wegens het vluchtmisdrijf 
dat door de eerste rechter niet bewezen 
was verklaard ; 

Overwegende dat, voor het overige, 
het middel slechts feiten aanvoert die 
geen steun vinden in de vaststellingen 
van het vonnis of in de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan ; dat het 

onderzoek van deze gegevens buiten de 
bevoegdheid van het Hof valt ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

B. Op de voorziening van de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid « Persienna "• burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de voorziening betekend werd. 
aan de partij tegen wie zij gericht is ; 

Dat zij derhalve niet ontvankelijk is ; 

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

25 maart 1968. - 2e kamer. - Voo1'· 
zitte1', H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Vm·slaggever, 
Baron Richard. - Gelijkluidende con
clusie, H. Delange, advocaat-generaal. -
Pleite1•, H. Oliviers (van de balie bij het 
Hof van beroep te Brussel). 

2e KAMER. - 25 maart 1968. 

WEGVERKEER. - VLUOHTMISDRIJF. 
- BESTANDDELEN.- BEGRIP. 

Het vluchtmisdTijj omsch1·even bij a1'ti
kel 2-2 van de wet van 1 augustus 1899, 
gewijzigd bij die van 15 ap1'il 1958, 
onderstelt dat de bestuuTde1' van het VOM'· 

tuig, die de vlucht neemt, weet dctt zijn 
voertuig een ongeval heejt ve1'001'zaakt 
en, bovendien, dat hij aldus handelt om 
zich aan de dienstige vaststellingen te 
onttreklcen (l). 

(DELOOURT.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 9 oktober 1967, supm, biz. 196. 
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vonnis, op 12 oktober 1967 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
.Rechtbank te Brussel; 

1 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 2-2 van de wet van 
1 augustus 1899 houdende herziening van 
de wetgeving en de reglementen op C!-e 
politie van het wegverkeer, zoals het m 
deze wet is ingevoegd bij artikel 3 van 
de wet van 15 april 1958, van de rechten 
van de verdediging, en van artikel 97 
van de Grondwet, 

do01·dat het bestreden vonnis eiser we
gens overtreding van voormeld artikel2-2 
van de wet van 1 augustus 1899 veroor
deelt op grond dat « het bij een ongeval, 
zelfs wanneer er niemand gekwetst is, 
normaal is dat de betrokkene zelf de 
politie verwittigt en ter plaatse blijft 
totdat alle dienstige vaststellingen zijn 
verricht ; dat dit trouwens de reden is 
waarom artikel 2-2, lid 1, in de wet van 
1 augustus 1899 is ingevoegd », dat « het 
niet aan de overtreder staat, te beoorde
len welke deze dienstige vaststellingen 
zijn ; dat ten deze de politic de verdachte 
pas 47 minuten na het ongeval heeft 
kunnen ondervragen en dat het om de 
ene of andere reden mogelijk is dat hij 
de bedoeling heeft gehad zich te ont
trekken aan de dienstige vaststellingen, 
bijvoorbeeld in verband met zijn licha
melijke geschiktheid om een motorvoer
tuig te besturen », en dat « alle in arti
kel 2-2 van de wet van 1 augustus 1899 
vermelde bestanddelen van het vlucht
misdrijf aanwezig zijn », 

te1'wijl, ee?"ste onde1•deel, het in de wet 
van 1 augustus 1899 omschreven misdrijf 
vereist dat de dader de vlucht heeft ge
nomen om zich aan de dienstige vast
stellingen te onttrekken en het niet vol
staat dat het enkel mogelijk is, zoals 
het vonnis het vaststelt, dat de dader 
met die bedoeling heeft gehandeld, wat 
erop neerkomt te eisen dat de beklaagde 
zijn onschuld zou bewijzen ; 

tweede onde?"deel, noch artikel 2-2 van 
de wet van 1 augustus 1899 noch enige 
andere wet of verordening de dader van 
een ongeval, waarbij niemand gekwetst 
is, verplichten de komst van de politic 
af te wachten ; zulks niet het doel is van 
artikel 2-2 van de wet van 1 augustus 
1899, hetwelk alleen beoogt de dader · 
van een ongeval te beletten de vlucht 
te nemen om zich aan de dienstige vast
stellingen te onttrekken en niet zegt dat 
deze vaststellingen noodzakelijk door 

de politic moeten worden verricht, en 
in strafzaken het door het vonnis aan
gevoerde « normale » karakter van het 
wachten op de politic bij een ongeval 
waarin niemand gekwetst is, de volkomen 
duidelijke tekst van artikel 2-2 van de 
wet van 1 augustus 1899 kennelijk niet 
kan wijzigen, zodat het bestreden vonnis, 
door niettemin te beslissen dat aile in 
artikel 2-2 van de wet van 1 augustus 
1899 vermelde bestanddelen van het 
vluchtmisdrijf verenigd zijn, het wette
lijk begrip van het vluchtmisdrijf heeft 
miskend (schending van voormeld arti
kel 2-2 van de wet van 1 augustus 1899) 
en eiser een bewijs heeft opgelegd dat 
hij niet moest leveren (schending van 
de rechten van de verdediging), of althans 
aangetast is door een tegenstrijdigheid 
in de redengeving, wat gelijkstaat met 
niet-motivering (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat het vonnis zijn be
slissing niet alleen op de in het middel 
overgenon>en redenen grondt; 

Dat het vonnis, na de redenen te heb
ben vermeld waarom de door eiser ver
strekte uitleg niet kan worden aange
nomen, vaststelt dat eiser, die na het 
ongeval zijn weg vervolgde en zich naar 
zijn woonplaats begaf, " als enige bedoe
ling had zo vlug mogelijk de plaats van 
het ongeval te verlaten om elk contact 
met de politie te vermijden »; dat het 
er bovendien op wijst dat aan de hand 
van de verklaring van de onpartijdige 
getuige C ... is gebleken dat eiser kenne
lijk onder de invloed van drank was ; 

Overwegeude dat, als het vonnis daar
na verklaart dat het mogelijk is dat eiser 
de bedoeling heeft gehad zich te onttrek
ken aan de dienstige vaststellingen in 
verband met zijn lichamelijke geschikt
heid om een motorvoertuig te besturen, 
het daarmee vaststelt dat eiser ten on
rechte bij conclusie beweerde dat geen 
enkel gegeven van het dossier aantoonde 
dat hij de vlucht had genomen met de 
bedoeling zich aan de vaststellingen met 
betrekking tot zijn lichamelijke toestand 
te onttrekken ; 

W at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat zo het vonnis er wel
iswaar op wijst dat het normaal is dat een 
bestuurder die een ongeval heeft veroor
zaakt, zelfs indien het geen verwondingen 
tot gevolg heeft gehad, de politie ver
wittigt en ter plaatse blijft totdat alle 
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dienstige vaststellingen zijn verricht, het 
nochtans niet op deze overweging steunt 
om eiser schuldig te verklaren aan vlucht
misdrijf; 

Overwegende dat het vonnis erop wijst 
dat eiser, wetende dat zijn voertuig in 
botsing was gekomen met de schijven 
en lampen tot aanduiding van werken 
in uitvoering, de vlucht had genomen 
om zich aan de dienstige vaststellingen 
te onttrekken ; dat het, wat dat betreft, 
niet tegenstrijdig is en eiser niet verplicht 
zijn onschuld te bewijzen; 

Dat elk onderdeel van het middel op 
een onjuiste uitlegging van het vonnis 
steunt en, derhalve, 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. 

25 maart 1968. - 28 kamer. - Vo01'
zitter, H. Lou'-:eaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. V e1·slag gever, 
Baron Richard. - Gelijkluiaende con
clusie, H. Delange, advocaat-generaal. -
Pleite1·, H. Van Ryn. 

2e KAMER. - 25 maart 1968. 

1D WEGVERKEER. - VERVAL VAN 
HET RECHT TOT HET BESTUREN. -
WET VAN 11 JULI I967, ARTIKEL I, 
e, § I, TER VERVANGING VAN DE BEPA· 
LINGEN VAN ARTIKEL 2-7 VAN DE WET 
VAN 1 AUGUSTUS 1899. - BEPALING 
TOT BEPERKING VAN DE GEVALLEN 
WAARIN DE DADER VAN EEN OVERTRE
DING VAN RET WEGVERKEERSREGLE
MENT, DIE AAN ZIJN PERSOONLIJK 
TOEDOEN TE WIJTEN IS, VERVALLEN 
KAN WORDEN VERKLAARD.- BEPALING 
IN DIE MATE TOEPASSELIJK OP,DE FE!· 
TEN GEPLEEGD VOOR EN BERECHT NA 
HAAR INWERKINGTREDING. 

2o WETTEN EN BESLUITEN. 
TERUGWERKENDE KRACHT. - STRAF· 
ZAKEN. - BEGINSEL GERULDIGD IN 
ARTIKEL 2, LID 2, VAN HET STRAFWET-

BOEK. -WET VAN 11 JULI 1967, ARTI· 
KEL 1, e, § I, TER VERVANGING VAN DE 
BEPALINGEN VAN ARTIKEL 2-7 VAN DE 
WET VAN 1 AUGUSTUS 1899.- BEPA
LING TOT BEPERKING VAN DE GEVALLEN 
WAARIN DE DADER VAN EEN OVERTRE
DING VAN HET WEGVERKEERSREGLE
MENT, DIE AAN ZIJN PERSOONLIJK 
TOEDOEN TE WIJTEN IS, VERVALLEN 
KAN WORDEN VERKLAARD. - BEPA
LING IN DIE MATE TOEPASSELIJK OP DE 
FElTEN GEPLEEGD VOOR EN BERECRT NA 
HAAR INWERKINGTREDING. 

3° WEGVERKEER. - VERVAL VAN 
RET RECHT TOT HET BESTUREN. -
WET VAN 11 JULI 1967, ARTIKEL I, 
e, § 1, TER VERVANGING VAN DE BEPA· 
LINGEN VAN ARTIKEL 2·7 VAN DE WET 
VAN 1 AUGUSTUS 1899. - STRENGERE 
BEPALING DAN DIE VAN ARTIKEL 2-7, 
WAT HET MAXIMUM VAN DE DUUR VAN 
DE VERVALLENVERKLARING BETREFT. 
- BEPALING IN DIE MATE NIET TOEPAS· 
SELIJK OP DE FElTEN GEPLEEGD VOOR 
EN BERECHT NA HAAR INWERKING
TREDING. 

4° WETTEN EN BESLUITEN. 
TERUGWERKENDE KRAORT. - STRAF· 
ZAKEN.- AATIKEL 2, LID 2, VAN RET 
STRAFWETBOEK.- WET VAN 11 JULI 
I967, ARTIKEL I, e, § I, TER VERVAN
GING VAN DE BEPALINGEN VAN ARTI
KEL 2-7 VAN DE WET VAN I AUGUSTUS 
1899. - STRENGERE BEPALING DAN 
DIE VAN ARTIKEL 2-7, WAT HET MAXI
MUM VAN DE DUUR VAN DE VERVALLEN
VERKLARING BETREFT.- BEPALING IN 
DIE MATE NIET TOEPASSELIJK OP DE 
FElTEN GEPLEEGD VOOR EN BEREORT 
NA HAAR INWERKINGTREDING. 

5° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - STRAF VAN VERVALLENVER· 
KLARING VAN HET REORT TOT RET 
BESTUREN VAN EEN VOERTUIG. -
VERNIETIGING WEGENS DE ONWETTE· 
LIJKREID WAARDOOR DEZE STRAF IS 
AANGETAST.- GERELE VERNIETIGING 
EN VERWIJZING. 

1° en 2° In zover het de mogelijkheid voor 
de rechter de dader van een ove1·treding 
van het wegvM·keM'Breglement VM'Vallen 
te verkla1·en van het 1'echt tot het bestu1·en, 
op g1·ond van de te voren opgelopen ver
oordelingen wegens ove1·t1·eding van ge
noemd reglement, aan st1·engere voo1'· 
waarden onae1·werpt dan die Welke door 
a1·tikel 2-7 van de wet van 1 augustus 
1899, die het ve1·vangt, bepaald we1·den, 
is m·tikel 1, e, § 1, van de wet van 11 juli 
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1967 k1·achtens het in artikel2, lid 2, van 
het Stmjwetboek gehuldigd beginsel toe
passelijk op de jeiten gepleegd v66r en 
berecht na haa1· inwe1·kingtreding (1). 

3o en 4° In zove1· artikel 1, e, § 1, van de 
wet van 11 juli 1967, zonder wijziging 
van de gevangenisstraffen en geldboeten, 
het maximum van de duu1· van het verval 
van het ?'echt tot het besturen, dat de 
?'echte?' ten laste van de dader van een 
overt1·eding van het wegverkee1·sreglement 
kan uitsp1·eken wegens de te vo1·en opge
lopen VM'Oordelingen wegens overt1·eding 
van genoemd reglement, tot viJf jaa1· 
opvoe1·t, is deze bepaling strenger dan die 
van a?·tikel2-7 van de wet van 1 augustus 
1899, en is zij bijgevolg niet van toepas
sing kmchtens a1·tikel 2, lid 2, van het 
Stmfwetboek op de jeiten gepleegd v661· 
en be1·echt na haa1· inwe1·kingt1·eding (2). 

5o De vm·nietiging wegens de onwettelijk
heid waardom· de st1·aj van vervallen
verkla?·ing van het 1·echt tot het bestu1·en 
van een voe1·tuig is aangetast, is een 
gehele vernietiging en geschiedt met ver
wijzing (3). 

(PELAGALLI.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 november 1967 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 2, lid 2, van het Straf
wetboek, 

doonlat het vonnis eiser vervallen ver
klaart van het recht een motorvoertuig 
van de categorieen A tot F op de open-

(1) en (2) Verg. wat betreft artikel 2-5 van 
de wet van 1 augustus 1899, vervangen bij 
artikel 1 van de wet van 11 juli 1967, cass., 
15 januari 1968, sttpm, blz. 666. Raadpl. de 
rede van .Advocaat-generaal Depelchin uitge
sproken tijdens de plechtige openingszitting 
van 1 september .1965, « Overwegingen bij 
artikel 2 van het Strafwetboek "• biz. 30 en 
noot 61; RoUBIER, Le d?·oit transitoi?·e, nr 91, 
blz. 475, noot 1 ; LEGAL, Rev. de so. crim. 
et de d1·. pen., 1962, blz. 92. 

Verg. NYPELS en SERVAIS, d. I, 3• uitg., 
art. 2 Code penal, nr 21. 

De door het Hof · aangenomen oplossing 

bare weg te besturen voor een duur van 
een maand wegens de verzwarende om
standigheid van herhaling bepaald in 
artikel 2-7, § 1, 2°, van de wet van 1 au
gustus 1899, welk artikel gewijzigd is 
bij artikel 3 van de wet van 15 april1958, 

terwijl na de uitspraak van het beroe
pen vonnis doch v66r die van het bestre
den vonnis, die wetsbepaling gewijzigd 
is door de wet van ll juli 1967, waarin 
voor de herhaling strengere voorwaarden 
worden gesteld die hier niet aanwezig 
zijn, zodat de rechtbank, die de minst 
zware straf moet toepassen, het verval 
van het recht tot het besturen niet mocht 
uitspreken : 

Overwegende dat eiser vervolgd werd 
om op 7 november 1966 artikel 7-2 van 
het algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer te hebben overtreden 
met de verzwarende omstandigheid, be
paald in artikel 2-7, § 1, 2°, van de wet 
van 1 augustus 1899, gewijzigd bij de 
wet van 15 april 1958, dat hij binnen 
twee jaar v66r het misdrijf drie veroor
delingen wegens enigerlei overtreding van 
de verkeersverordeningen had opgelopen ; 

Overwegende dat het vonnis, dat ver
klaart de op het ogenblik van het misdrijf 
geldende wetgeving toe te passen, die 
verzwarende · omstandigheid in aanmer
king neemt en beslist dat eiser gedurende 
een maand het recht verliest om een 
motorvoertuig van de categorieen A tot 
F te besturen ; 

Overwegende echter dat, krachtens 
artikel 1, e, § 1, van de wet van ll juli 
1967 die de wet van 1 augustus 1899 
wij zigt en die van kracht was op het 
ogenblik dat het bestreden vonnis werd 
uitgesproken, de rechter, bij veroordeling 
wegens overtreding van de politie van 
het wegverkeer of wegens verkeersonge
val, buiten het in 1° bedoelde geval, dat 
hier niet yan toepassing is, het verval 
van het recht tot het besturen van een 
voertuig of een luchtschip en het geleiden 
van een rijdier kan uitspreken voor een 

komt niet neer op de combinatie van twee 
wetten om een derde wet in te voeren en 
toe te passen ; zij splitst de bepalingen van 
de nieuwe wet, die betrekking hebben op de 
voorwaarden van de herhaling - het pro· 
bleem van de telastlegging -, en de bepalin· 
gen betreffende de strafrechtelijke sanctie -
het probleem van de beoordeling vau de be· 
trekkelijke zwaarte van de bij deze wettim 
gestelde straffen. 

(3) Cass., 18 september 1967, supra, blz. 79• 
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duur van ten minste acht dagen en ten 
hoogste vijf jaar, zo, 2°, de schuldige 
binnen een jaar v66r het misdrijf vijf 
veroordelingen wegens enigerlei overtre
ding van de verkeersverordening heeft 
opgelopen; 

Dat die bepaling aldus de gevallen 
beperkt waarin de bedoelde herhaling 
in aamnerking 1nag genomen worden 
en dienaangaande minder streng is dan 
de bepaling die van kracht was op het 
ogenblik waarop eiser de hem ten laste 
gelegde feiten heeft gepleegd ; 

Overwegende dat weliswaar de toepas
selijke straf, als de herhaling vaststaat, 
strenger is, daar, boven de gevangenis
straf en de boete die dezelfde zijn geble
ven, de duur van het verval van het recht 
tot het besturen van een voertuig of een 
luchtschip en het geleiden van een rijdier 
van ten hoogste twee jaar op ten hoogste 
vijf jaar gebracht is; 

Overwegende echter dat in dergelijk 
geval, overeenkomstig het in artikel 2, 
lid 2, van het Strafwetboek gehuldigde 
beginsel, de verzwarende omstandigheid 
van herhaling door de rechter slechts in 
aanmerking kan genomen worden in 
zover de voorwaarden van de herhaling 
aanwezig zijn, niet aileen ten aanzien 
van de vorige wet, maar tevens van de 
wet die geldt op het ogenblik van het 
vonnis; 

Dat derhalve, hoewel het juist is, 
zoals· in het bestreden vonnis wordt 
gezegd, dat cc de wet van ll juli 1967, 
in het geheel van haar opzet, straffen 
stelt die zwaarder zijn dan die bepaald 
op het ogenblik van het misdrijf ''• de 
rechter niettemin voor eiser de gun
stigere bepalingen van die wet moest 
laten gelden betreffende de voorwaarden 
om de herhaling bewezen te kUilllen ver
klaren en hij slechts in het geval dat de 
door de nieuwe wet gestelde voorwaarden 
ook aanwezig waren, de straf van het 
verval van het recht tot het besturen zou 
hebben kunnen uitspreken, zonder even
wei de duur te overschrijden die bepaald 
was door de wet van kracht op het ogen
blik van het misdrijf; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat het verval van het 

recht tot het besturen een bestanddeel is 
van de hoofdstraf die ten laste van eiser is 
uitgesproken, zodat de onwettelijkheid 
ervan de vernietiging meebrengt van de 
ganse veroordeling ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, behalve in zover dit het 
hager beroep van eiser heeft ontvangen, 

zijn verzet tegen het verstekvonnis van 
26 mei 1967 van de politierechtbank 
ontvankelijk heeft verklaard en beslist 
heeft dat het verstek aan eiser te wijten 
is ; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat 
de kosten ten laste van de Staat ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Charleroi, 
zitting houdende in hoger beroep. 

25 maart 1968. - 2 8 kamer. - Voo1·· 
zitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1'slaggever, 
Baron Richard. - Gelijkluiclencle con
clusie, H. Delange, advocaat-generaal. -
Pleite1·, H. Plateau (van de balie te Char
leroi). 

2e KAM;ER. - 25 maart 1968. 

10 BEWIJS. - STRAFZAKEN. - vVET 
VAN 1 AUGUSTUS 1960 BETREFFENDE 
HET VERVOER VAN ZAKEN 1\'IET MOTOR· 
VOERTUIGEN TEGEN VERGOEDINC+. -
BEWIJS VAN DE OVERTREDINGEN. -
ARTIKEL 154 EN 189 VAN HET vVET· 
BOEK VAN STRAFVORDERINC+. 

2o AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN, 
AUTOCARS EN TAXI'S. - VERVOER 
VAN ZAKEN MET MOTORVOERTUIGEN 
TEGEN VERGOEDING. - WET VAN 
1 AUGUSTUS 1960. - BEWIJS VAN DE 
OVERTREDINGEN. 

1 o en 2° H et· bewijs van cle overt1'eclingen 
van cle wet van 1 august~ts 1960 betref
jencle het vervoe1' van zaken met motor
voe1'tuigen tegen vergoecling kan, bij 
geb1·eke van p1·oces-ve?'baal, 1·egelmatig 
opgemaakt kmchtens a1·tikel 11, § 1, 
van cleze wet, wo1'clen gelevenl overeen
komstig de regels voo1'geschTeven bij cle 
artikelen 154 en 189 van het Wetback 
van stmjvo?·clm·ing ( 1). 

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

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. cass., 14 oktober 1963 (Bull. 
en PAsro., 1964, I, 160). 
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vonnis, op 13 november 1967 in hoger 
beroep in de Duitse taal gewezen door 
de Rechtbank van eerste aanleg te 

· V erviers en de voorziening welke in die 
taal is opgemaakt ; 

Gelet op de beschikking van 13 
december 1967 waarbij de eerste voorzit

~ ter bevolen heeft dat de procedure vanaf 
de terechtzitti:ng in de Franse taal zal 
voortgezet worden ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 154, lid 1, en 189 
van het W etboek van strafvordering, 

cloordat het vonnis verweerder van 
rechtsvervolging ontslaat omdat de nie
tigheid van het proces-verbaal dat het 

· misdrijf vaststelt, niet kan gedekt worden 
door enig verhoor van getuigen, 

te1·wijl, bij ontstentenis van een regel
matig proces-verbaal, het misdrijf door 
die wijze van bewijs kan vastgesteld 
worden : 

Overwegende dat zo artikel 11, § 1, 
van de wet van 1 augustus 1960 betref
fende het vervoer van zaken met motor
voertuigen tegen vergoeding bepaalt dat, 
benevens de officieren van gerechtelijke 
politie, de door de Koning aangewezen 
ambtenaren en beambten van de over
heid de overtredingen op deze wet en 
op de besluiten tot uitvoering ervan 
vaststellen door middel van een proces
verbaal dat bewijskracht heeft tot het 
tegendeel is bewezen, er uit deze bepa
ling, die ten doel heeft de door die proces
verbalen vastgestelde materiele feiten, 
behoudens tegenbewijs, als zeker te doen 
aannemen, niet volgt dat, bij ontsten
tenis van een regelmatig proces-verbaal, 
die misdrijven niet door middel van ge
tuigen kunnen bewezen worden overeen
komstig de artikelen 154 en 189 van het 
W etboek van strafvordering ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
verweerder in de kosten; verwijst de zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Aar
len, zitting houdende in hager beroep. 

25 maart 1968. - 26 kamer.- Voo?'
zitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. V erslaggeve1·, 
H. Busin. - Gelijkluiclende concl~tsie, 
H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 25 maart 1968. 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE GESCHRIFTEN.- BEDRIEG
LIJK OPZET. - BEGRIP. 

Beslist wettelijk clat een nota1•is met een 
beclrieglijk opzet heejt gehandeld door 
in een testament bij openba1·e akte, voo1• 
hem ve1'leclen en door hem gesclu·even, val
selijk te ve1·klaren dat de e1·{late1· hem heejt 
geclictee?·cl clat hij een bepaalde pe1·soon 
als algemeen legata1·is aanstelde, het 
a1·rest dat vaststelt dat, zeljs al had hij 
gemeencl clat zulks de wil van de erflate1' 
was, de notm·is deze valsheid heejt ge
pleegd met het opzet aan de begunstigde 
een titel te bez01·gen, die hij niet meer 
kon bekomen met inachtneming van de 
wettelijk vormen, en hem clerhalve een 
01wechtmatig profijt of vo01·cleel te be
zorgen (1). 

(DELFOSSE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 november 1967 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 193, 194, 195, 196, 
197 en 213 van het Strafwetboek, 

do01·dat het bestreden arrest de eiser, 
notaris, veroordeeld heeft om met be
drieglijk opzet als openbaar officier bij 
het opmaken van een akte van zijn ambt 
de omstandigheden ervan te hebben ver
valst door als waar op te nemen, feiten 
die het niet zijn, in het onderhavige geval 
door in een testament, bij openbare akte 
op 21 maart 1966 verleden, valselijk te 
verklaren dat de erfiaatster haar testa
ment heeft gedicteerd in aanwezigheid 
van getuigen en dat na voorlezing ervan 
de erfiaatster verklaard heeft. dat dit wel 
degelijk haar wil was en dat zij daarin 
volhardde, 

(1) Raadpl. cass., 7 februari 1966 (Bull. 
en PAsiC., 1966, I, 733) en 24 apri11967 (-Arr. 
cass., 1967, biz. 1029). 

Omtrent het begrip van het dicteren van 
een testament bij openbare akte, essentieel 
bestanddeei van deze akte, raadpl. cass., 
24 april 1967 (Ar1•. cass., 1967, biz. 1029) en 
cass. fr., 7 juli 1965 (Dall., 1965, II, biz. 557 ; 
J.C.P., 1965, II, nr 14385 en noot VOIRIN), 
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terwijl, eerste onderdeel, door het be
staan van het bedrieglijk opzet bij eiser 
af te leiden uit de enkele omstandigheid 
dat hij, als openbaar officier, valsheid 
had gepleegd in een akte van zijn ambt, 
het hof van beroep het bestaan van het 
bijzonder opzet afleidt uit de vervalsing 
alleen; 

tweede onde1·deel, eiser geen bedrieg
lijk opzet heeft gehad, aangezien, in zijn 
opvatting, het hier niet om ging een 
derde te benadelen, maar alleen de uit
voering van de wil van de erflaatster 
te verzekeren, die tot dan toe slechts 
onvolledig of onvolmaakt was uitgedrukt, 
zodat de ohjuiste vermeldingen van de 
akte alleen ten doel hadden het bewijs 
van een bestaande toestand te herstellen 
zonder schending van een anders recht : 

Over de twee onderdelen samen : 

Overwegende dat het arrest, na erop 
gewezen te hebben, zonder dienaan
gaande bekritiseerd te zijn, dat eiser, 
notaris, valsheid heeft gepleegd in een 
door hem geschreven authentiek testa
ment door valselijk te bevestigen dat de 
aanstelling van Fernand Hance als alge
meen legataris door de erflaatster werd 
gedicteerd in aanwezigheid van de twee 
getuigen, en na de schade te hebben 
vastgesteld die deze valse akte aan Maria 
Hance veroorzaakte, beslist dat eiser 
gehandeld heeft met bedrieglijk opzet ; 

Dat in dit verband het arrest vooraf 
enkele algemene beschouwingen geeft 
over het begrip bedrieglijk opzet en erop 
wijst dat dit aanwezig is wanneer een 
openbaar officier door vervalsing van de 
waarheid in een akte van zijn ambt, voor 
zichzelf of voor een ander een voordeel 
of een profijt nastreeft, van welke aard 
ook, dat niet zou verkregen zijn indien 
de waarheid en de oprechtheid van het 
geschrift in ere waren gehouden ; dat 
het arrest er nadien op wijst " dat het 
voornamelijk zo is in het onderhavige 
geval waar de notaris, die vernomen had 
dat Pauline Hance niet bekwaam was 
om eigenhandig een tekst te schrijven, 
zelf had aangeraden zijn toevlucht te 
nemen tot een authentiek testament " ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
in het onderhavige geval aldus, enerzijds, 
het bestaan van het bedrieglijk opzet 
niet heeft afgeleid uit het enkele feit 
dat eiser, notaris, valsheid had gepleegd 
in een akte van zijn ambt ; 

Dat het hof anderzijds vaststelt dat, 
ook al verkeerde eiser in de mening dat 

het de wil van de erflaatster was Fernand 
Hance als algemeen legataris aan te stel
len, hij niettemin valsheid had gepleegd 
met het bedrieglijk opzet aan genoemde 
Fernand Hance een titel te bezorgen die 
hij niet meer kon bekomen met inacht
neming van de wettelijke vormen, en 
derhalve een onrechtmatig profijt of voor
deel; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

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

25 maart 1968. - 2e kamer.- Voo?'· 
zitter en Verslaggever, H. Louveaux, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, H. Delange, ad
vocaat-generaal. 

2e KAMER. - 25 maart 1968. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - VEROORDELING OP 
DE STRAFVORDERING. - VoORZIENING 
VAN DE BEKLAAGDE. - 0VERLIJDEN 
VAN DE ElSER. - VOORZIENING ZONDER 

BESTAANSREDEN. 

Daa1· het overlijden van de beklaagde 
tijdens het cassatiegeding elk gevolg 
ontneemt aan de veroordelende beslissing 
op de stmjv01·de1·ing, verliest de door de 
beklaagde tegen deze beslissing inge
stelde voorziening haa1· bestaanS?·eden (1). 
(Wet van 17 april 1878, art. 20.) 

(ALESSANDRI.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 december 1967 door het 
Hof van assisen van de provincia Hene
gouwen gewezen ; 

Overwegende dat blijkens een uittrek-

(1) Cass., 26 februari 1968, supra, blz. 845. 
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sel uit het register der akten van over
lijden van de stad Bergen eiser in deze 
stad overleden is op 16 januari 1968; 

Overwegende dat het overlijden van 
de veroordeelde vooraleer de beslissing 
in kracht van gewijsde is gegaan, de 
strafvordering doet vervallen en elk ge
volg ontneemt aan de beslissing die op 
deze rechtsvordering uitspraak heeft ge
daan; dat derhalve de voorziening doel
loos is geworden ; 

. Om die redenen, zegt voor recht dat 
het bestrederi arrest zonder gevolg zal 
blijven; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van 
de bestreden beslissing ; laat de kosten 
ten laste van de Staat. 

25 maart 1968.- 2e kamer.- Voor
zitter en V e1·slaggever, H. Louveaux, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, H. Delange, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 25 maart 1968. 

VOORZIENING IN OASSATIE. 
TERMIJN •. - STRAFZAKEN. - AR
REST DAT EEN VERZET ONTVANGT, 
BESLIST DAT DE VERDAORTE REGEL
MATIG GEDAGVAARD WAS EN DE HER
OPENING VAN DE DEBATTEN BEVEELT. 
- VOORZIENING INGESTELD VOOR RET 
EINDARREST. - NIET-ONTVANKELIJK
REID, 

Is niet ontvankelijk de voorziening die 
v661· het einda1·1·est wordt ingesteld tegen 
het a1orest dat zich e1·toe beperkt ont
vankelijk te ve1·klaren het door de ver
dachte ingestelde VM'zet, te beslissen dat 
deze regelmatig was gedagvaard voo1' 
de tM·echtzitting waarop hij bij verstek 
we1'd ve1'001'deeld en de he1'opening van de 
debatten te bevelen, alvo1'ens recht te doen 
ten f!1'onde (1). (Wetb. van strafv., 
art. 416.) 

(1) Cass., 19 januari 1953 (Bull. en PAsrc., 
1953, I, 352); raadpl. cass., 18 januari 1965 
(ibid., 1965, I, 484). 

(MILIO.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 december 1967 door het 
Hof van beroep te Luik gewezem ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
zich ertoe beperkt het verzet, door eiser 
ingesteld tegen het op 27 september 1967 
bij verstek gewezen arrest, ontvankelijk 
te verklaren, te beslissen dat eiser regel
matig werd gedagvaard ter terechtzitting 
van 27 september 1967 en, vooraleer 
recht te doen ten grande, de heropening 
van de debatten te bevelen en de uit
spraak omtrent de kosten aan te houden ; 

Overwegende dat zulke beslissing niet 
gewezen is over een bevoegdheidsgeschil 
en de rechtsmacht van de feitenrechter 
niet uitput ; dat derhalve de voorziening, 
die ingesteld is v66r de eindbeslissing, 
niet ontvankelijk is.krachtens artikel 416 
van het W etboek van strafvordering ; 

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

25 maart 1968. - 2e kamer. - Voor
zitter en Ve1'slaggeve1•, H. Louveaux, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, H. Delange, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 26 maart 1968. 

VOORZIENING IN OASSATIE. 
VoRM. - DrREOTE BELASTINGEN. 
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN HET 
ROF VAN BEROEP VAN EEN NIET BETE
KEND VERZOEKSORRIFT. NIET 
ONTV ANKELIJKE VOORZIENING. 

I nzake di1·ecte belastingen is niet ontvan
kelijk de voorziening ingesteld bij een 
ter f!1'iffie van het hof van be1'oep nee1'
gelegd ve1'zoekscMijt, wannee1' uit de 
stulcken waa1·op het H of ve1'mag acht 
te slaan niet blijkt dat dit ve1'zoekscMijt 
v661· deze nee1·legging aan de ve1'WM'ende 
pa1'tij we1·d betekend ( 2). (Wet van 

(2) Cass., 15 maart 1960 (Bull. en PAsrc,, 
1960, I, 834) en 2 januari 1962 (ibid., 1962, 
I, 509). 
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23 juli 1953, art. 1, ter vervanging van 
artikel 14 van de wet van 6 september 
1895.) 

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

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 december 1963 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen; 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid door verweerder tegengeworpen en 
hierop gesteund dat het verzoekschrift 
tot cassatie hem niet betekend werd : 

Overwegende dat luidens artikel 1 van 
de wet van 23 juli 1953, in zover het 
artikel 14 van de wet van 5 september 

, 1895 vervangt, het verzoekschrift, voor
aleer het ter griffie van het hofvan beroep 
wordt afgegeven, aan de verwerende par
tij betekend moet worden; 

Dat die formaliteit voorgeschreven is 
op straffe van nietigheid ; 

Overwegende dat uit de stukken, 
waarop het Hof acht vermag te slaan, 
niet blijkt dat het verzoekschrift aan de 
verwerende partij betekend werd ; 

Dat bijgevolg de voorziening niet ont
vankelijk is ; 

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

26 maart 1968. - 2e kamer.- Voo?"
zitte?' en Ve?"slaggeve?", H. van Beirs, voor
zitter. - Gelijkluidende conclusie, H. Co
lard, advocaat-generaal. PleitM', 
H. Van Leynseele. 

(1) Over het recht voor een handelsvennoot
schap giften te doen, raadpl. RESTEAu, T1·aite 
des societes anonymes, d. II, nrs 1346 en volg. ; 
FREDERICQ, T1·aite de d1·oit commm·cial, d, IV, 
nr 78; Les Novelles, Droit commercial, d. II, 
V 0 La societe commm·ciale, nr 103; Rep. prat. 
dtl d1·. belge, v 0 Societes anonymes, nrs 1572 
en volg. 

(2) De belastingwet stelt gedeeltelijk vrij 
van belasting de bedrijfsinkomsten besteed 
aan onrechtstreekse giften, zoals sommige 
door een bedrijf aan zijn personeelsleden toe
gestane leningen (art. 42 van het Wetboek 
van inkomstenbelastingen van 26 februari 

.1964); evenzo trekt zij van de bedrijfsinkom-
sten af de giften aan de Universiteiten, aan 

2e KAMER. - 26 maart 1968. 

1° VENNOOTSOHAPPEN. - HAN
DELSVENNOOTSCHA:P. - BEHEER. -
VENNOOTSCHA:P WELKE KA:PITALEN ON
PRODUKTIEF LAAT. - DooR DE WET 
NIET VERBODEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING.- NIJVERHEIDS-, 
HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJF. -
WINSTEN VAN GEDANE VERRICHTINGEN. 
- BEGRIP. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING.- HANDELSVEN
NOOTSCHA:P. - VENNOOTSOHAP DIE 
KAPITALEN TER BESOHIKKING VAN EEN 
BEHEERDER HEEFT GESTELD ZONDER 
BEDING VAN INTERESTEN EN ZONDER 
LASTEN VOOR HAAR. - VERRIOHTING 
DIE GEEN BELASTBAAR INKOMEN OP· 
BRENGT VOOR DE VENNOOTSOHAP. 

1° E1· blijkt ~tit geen wetsbepaling dat een 
handelsvennootschap in geen enkele om
stancligheicl kapitalen onprocluktiej zou 
mogen laten (1) (2). 

2° De belastingwet onde?'We?·pt, als winste?'b 
die uit de door nijvm·heids-, handels
oj landbottwbeil?·ijven gedane vm·rich
tingen voo1·tvloeien, aan de belasting 
enkel winsten of baten die in hun pa
t?·imonium zijn gevallen; zij ondet·we?"pt 
niet aan de belasting winsten of baten 
die een bed1'ijj hacl kunnen of moete?'b 
maken indien het zijn zaken op ee?'b 
ancle?'e wijze hacl behem·cl dan het zulks 
gedaan heejt, voo1· zove1' het zonder be
drag gehanclelcl heejt (3) (4). (Gecoordi-

soortgelijke instellingen, het Nationaal Fonds 
voor wetenschappelijk onderzoek en aan het 
Nationaal Studiefonds, alsmede aan de rijks
musea (art. 54 van hetzelfde wetboek). 

(3) Omtrent het feit dat de belasting enkel 
door een wet kan worden ingevoerd, zie 
Grondwet, art. llO; raadpl. tevens W. GANS· 
HOF VANDER MEERSOH, « L'impot et la loi », 
in En hommage a V. Gothot, Liege, 1962, 
blz. 252 en volg. Over het begrip van belast
baar inkomen, zie cass., 3 november 1963 
(Bull. en PAsrc., 1964, I, 254); 23 november 
1965 en 7 juni 1966 (ibid., 1966, I, 393 en 
1281) en 3 januari 1967 (ibid., 1967, I, 525); 
BouRs, La notion de 1·evenu taxable en matiere 
d'impots directs, nr 5; WAUWERMANS, L'impot 
su1· les 1'evenus, blz. 60. 

(4) De administratie is bevoegd noch om 

\ 
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neerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen van 15 januari 1948, 
art. 25, § 1, en 27, § 1; Wetb. van de 
inkomstenbelastingen, gevoegd bij het 
koninklijk besluit van 26 februari 1964, 
art. 20, 1°, en 21.) 

3° De hwndelsvennootschap die, zonde1· be
ding van inte1·esten, kapitalen te1· be
schikking stelt van een behem·de1· zonde1· 
et een last te moeten voo1· dTagen, ont
vangt als tegenptestatie voo1· het aan 
deze behee1·dm: ve1'leende voo1·deel geen 
belastbaa1· inkomen (1) (2). 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
CIEN, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

« S.A.C.A.L. >>.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 maart 1965 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 en 112 
van de Grondwet, 

doo1·dat het arrest enerzijds vaststelt 
<< dat het gaat over geldsommen die nooit 
tot het maatschappelijk vermogen be
hoard hebben » en anderzijds verklaart 
dat « de wet de administratie niet toe
staat als bedrijfswinsten te aanzien de 
inkomsten die het bedrijf had kunnen 
halen uit kapitalen welke renteloos ge
bleven zijn, al was het ook om een gunst 
te verlenen aan een derde », 

te1·wijl deze twee redenen tegenstrijdig 
zijn - wat gelijkstaat met afwezigheid 
van motivering -, vermits het verlenen 
van een gunst aan een derde slechts moge
lijk is indien degene die haar toestaat 
zich ontdoet van een deel van zijn ver
mogen : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat verweerster, handelsvennootschap, 
aan een van haar beheerders renteloze 
voorschotten heeft gedaan ; 

de wijze waarop een bedrijf zijn patrimonium 
beheert te betwisten, noch om staande te 
houden dat een bedrijfsuitgave inopportuun 
ofnutteloos is (zie wat dit laatste punt betreft: 
cass., 6 oktober 1964, Bttll. en PASIC., 1965, 
I, 122). 

(1) Verg. cass., 14 februari 1967 (.Arr. cass., 
1967, blz. 746). 

(2) Wanneer een voordeel in natura, dat 
wordt toegekend aan een beheerder, zijn oor
zaak vindt in de prestaties van de beheerder 

Overwegende dat, na aldus aangeno
men te hebben dat geen interest door 
verweerster was bedongen, het arrest, 
zonder in tegenspraak te komen, ener
zijds kon vaststellen dat de beweerde 
interesten, welke de administratie wenst 
te belasten, « geldsommen zijn die nooit 
tot het maatschappelijk verm.ogen (van 
verweerster) behoord hebben >>en, ander
zijds, « dat de wet de administratie 
niet toestaat als bedrijfswinsten te aan
zien de inkomsten die het bedrijf had 
kmm.en halen uit kapitalen welke rente
laos gebleven zijn, al was het ook om een 
gunst te verlenen aan een derde '' ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 en 112 
van de Grondwet, 1832 van het Burger
lijk W etboek, 1 van de gecoi:irdineerde 
wetten op de handelsvennootschappen, 
2 en 3 van het Wetboek van koophandel, 

doo1·dat, om te beslissen dat de sub
sidiaire aanslag die hem was voorgelegd, 
elke grand mist, het Hof van beroep ver
klaart « dat het ten deze gaat over geld
sommen (vrijwillige verarming ingevolge 
het toekennen van voorschotten van 
maatschappelijke gelden zonder interest) 
die nooit tot het maatschappelijk ver
mogen behoord hebben, vermits geen 
interest werd bedongen en voorschotten 
in kapitaal ofleningen geen interest geven 
indien het niet bij overeenkomst werd 
bedongen », 

tenvijl, daar verweerster een naamloze 
vennootschap is, het bedingen van een 
interest op een zonder tegenprestatie 
toegestane lening verplicht is; inder
daad, volgens de wet zelve (artikel 1832 
van het Burgerlijk Wetboek), de ven
nootschap een contract is waarbij twee 
of meer personen overeenkmnen iets 
in gemeenschap te brengen, met het 
oogmerk om de winst die daaruit kan 
ontstaan onder elkaar te verdelen ; 
een dergelijke instelling dus wordt opge-

als dusdanig, wordt dit te zijnen name als 
bedrijfsinkomen belast (cass., 19 januari 
1960, Bull. en PAsiC., 1960, I, 572; 18 juni 
1963, ibid., 1963, I, 1101 ; 23 maart en 6 april 
1965, ibid., 1965, I, 779 en 839; 3 november 
1965 en 5 april 1966, ibid., 1966, I, 295 en 
1028) en dientengevolge een bedrijfs,;_itgave 
voor de vennootschap aangemerkt (cass., 
13 september 1966, .Arr. cass., 1967, blz. 59, 
en 14 februari 1967, in de vorige noot ver
meld). 
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richt met het doel winstgevende ver
richtingen te doen en door de exploitatie 
aan haar leden materiele voordelen van 
patrimoniale aard te verlenen, zodat de 
lening op interest tot het wezen zelf van 
een handelsvennootschap behoort en 
moet verondersteld worden : 

Overwegende dat uit geen enkele wets
bepaling voortvloeit dat het aan een 
handelsvennootschap in geen enkele om
standigheid toegelaten is kapitalen rente
laos te laten ; 

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

de schending van de artikelen 97 en 112 
van de Grondwet, 25, § 1, 1°, en 27, § 1, 
alsmede 26, § 1, en 32, § 1, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 

doorclat het hof van beroep, na zijn 
verklaringen zoals in het eerste middel 
vern>eld, eraan toevoegt dat « de wet 
de administratis niet toestaat als be
drijfswinsten te aanzien de inkomsten die 
het bedrijf had krumen halen uit kapi
talen welke renteloos gebleven zijn, al 
was het ook om een gunst te verlenen 
aan een derde », 

te1·wijl, ee1·ste oncle1·cleel, vermits het 
een naamloze vennootschap betreft, aile 
winsten die uit de door haar gedane ver
richtingen voortvloeien, door de bedrijfs
belasting getroffen zijn ; vermits de 
vennootschap een voordeel heeft toege
kend aan de verkrijger van de voorschot
ten in geld, zonder tegenwaarde voor 
haar, een interest gewettigd was en deze 
in de boekhouding had moeten opgeno
men zijn en, derhalve, aan belasting 
onderworpen (schending van de artike
len 25, § l, l 0 , en 27, § 1, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen); 

tweecle onclerdeel, door de interest niet 
te boeken welke geeist had moeten wor
den op de voorschotten in geld, de ven
nootschap een daad van vrijgevigheid 
heeft gesteld door vrijwillig en zonder 
beroepsredenen af te zien van een winst, 
zodat zij zich uiteraard opzettelijk in 
zekere zin heeft verarmd (schending van 
de artikelen 26, § 1, en 32, § l, van voor
noemde wetten) : 

Overwegende dat de in het middel 
bedoelde. fiscale wetsbepalingen slechts 
als winsten, die uit de door nijverheids-, 
handels- of landbouwbedrijven gedane 
verrichtingen voortvloeien, aan de belas
ting onderwerpen de winsten die in het 
vermogen van deze bedrijven gekomen 

zijn; dat zij niet aan belasting onderwer
pen de wins ten die een bedrijf had lmnnen 
of moeten maken indien het zijn zaken op 
een andere wijze had beheerd dan bet 
dit gedaan heeft, voor zover het zonder 
bedrog gehandeld heeft ; 

Overwegende dat, na erop gewezen 
te hebben, enerzijds, dat het beschikken 
over gelden, welke aan de beheerder van 
de verwerende maatschappij werden ver
leend, niet kan aangezien worden als een 
loon voor door hem geleverde prestaties 
en, anderzijds, dat de administratie in 
haar conclusie, aan haar eis verzaakt die 
gegrond was op een met een loon gelijk
gesteld voordeel in natura, het arrest 
vaststelt dat deze voorschotten door 
verweerster werden toegestaan zonder 
tegenwaarde voor haar ; 

Overwegende dat door te beslissen, 
nu niet beweerd werd dat de velmoot
schap interesten had moeten betalen 
voor de geldsommen die zij ter beschik
king van een beheerder had gesteld 
noch dat bedrog was gepleegd, dat 
de wet de administratie niet toestaat 
als bedrijfswinsten te aanzien de inkom
sten die het bedrijf had kUllllen halen 
uit kapitalen welke renteloos gebleven 
zijn, al was het maar om een gunst te 
verlenen aan een derde, het bestreden 
arrest, verre van de in het middel be
doelde wetsbepalingen te miskennen, een 
juiste toepassing ervan heeft gemaakt ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

26 maart 1968.- 28 kamer.- Vo01·
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Legros. - Gelijkluiclencle 
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Van Leynseele en R. Fer
rier (laatstgenoemde van de balie bij 
het Hof van beroep te Brussel). 

28 KAMER. - 26 maart 1968. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - DIRECTE GEMEENTELIJKE 
BELASTINGEN. - BETEKENING VAN DE 
VERKLARING VAN' VOORZIENING. -
BEWIJ'S VAN DEZE BETEKENING NIET 
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OVERG~LEGD. - VOORZIENING NIET 
ONTVANKELIJK, 

Is niet ontvankelijk ile vom·ziening tegen 
een beslv.it van de bestenilige ileputatie 
van een p1·ovincieraad, 1·echtdoende ovm· 
een 1'ecl01Jnatie tegen een aanslag in 
een di1·ecte gemeentelijke belasting, wan
nee?' uit de aan het Hof ove1·gelegde 
stukken niet blijkt dat de verklaring 
van voorziening binnen tien dagen bete
kend werd aan de pa1·tij tegen wie de voor
ziening gMicht is (1). (Wet van 22. ja: 
nuari 1849, art. 4; wet van 22 JUnl 

1865, art. 2, en wet van 22 juni 1877, 
art. 16.) 

(ROLAND, T. GEMEENTE ANDERLUES.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
besluit door de bestendige deputatie van 
de provincieraad van Henegouwen op 
24 november 1966 gewezen met betrek
king tot de aanleg van eiser in de ge
meentebelasting op de trottoirs van de 
gemeente Anderlues ; 

Overwegende dat, volgens de artike
len 4 van de wet van 22 januari 1849, 
2 van de wet van 22 juni 1865 en 16 van 
de wet van 22 juni 1877, de voorziening 
tegen dergelijke beslissing, op straffe van 
verval, binnen de tien dagen aan de partij 
tegen wie zij gericht is, betekend moet 
worden; 

Overwegende dat uit geen enkel stuk, 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat eiser zijn voorziening aan de 
gemeente Anderlues, tegen wie zij ge
richt is, heeft doen betekenen ; 

Dat de voorziening, derhalve, niet 
ontvankelijk is ; 

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

26 maart 1968. - 2e kamer.- Vom·
zitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Ve?'· 
slaggever, H. de Waersegger. - Gelijk
luidende conclusie, H. Colard, advocaat
generaal. 

(1) Cass., 10 januari 1967 (A1·r. cass., 1967, 
biz. 568) en 21 november 1967, supra, biz. 421; 
raadpi. cass., 6 februari 1968, supm, biz. 754. 

(2) DE PAGE, T1·aite, d. V, nr 361, biz. 356; 
KLUYSKENS, Beginselen van het bu1·gm·lijk 

1 e KAMER. - 27 maart 1968. 

10 LASTGEVING. - BEGRIP. 

20 HUUR VAN WERK.- HUUR VAN 
ARBEID, ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR BEDIENDEN. - BAND VAN ON
DERGESCHIKTHEID. - BEGRIP. 

30 HUUR vAN WERK. - HUUR VAN 
ARBEID. ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR BEDIENDEN. - 0VEREENKOMST 
DIE DOOR DE BEDIENDE IN RET BUITEN
LAND EN IN BELGIE DIENT TE WORDEN 
UITGEVOERD. - RECHTER DIE BESLIST 
DAT DE OVEREENKOMST AAN RET BEL
GISOH RECHT ONDERWORPEN IS. -
WETTELIJKE BESLISSING. 

1 o De lastgeving omvat de uitvom·ing van 
een rechtshandeling (2). 

2o De 1'echte1· die vaststelt dat een paTtij, 
die aangewm·ven werd als controleu1· 
socio-economist voo1· de ve?·wezenlijking 
van landbouwkundige ontwikkelingsp?'O
jecten, zich bij de uitvoe?'ing van deze 
taak ondm· het bestuu?', het toezicht en het 
gezag van een andere partij bevond, kan 
dam·uit wettelijk afleiden dat er tussen 
die pa?·tijen een arbeidscont?·act bestaat 
zelfs indien hij oak vaststelt dat ile ee1•ste 
pa?·tij " de valle zelfstandigheid van de 
we1·ken en de verantwom·delijkheid voo?' 
zijn wm·k zal behouden " (3). 

3o De ?'echtm· die vaststelt dat een arbeids
overeenkomst voo?' bedienden door de 
bediende in het buitenland moet wo1·den 
uitgevom·il doch dat, naar luid van deze 
ove?·eenkomst, oolc in Belgie aan die 
bediende talcen lcunnen worden opgelegd, 
lean daaruit wettelijlc ajleiden dat be
iloelde ove1·eenlcomst aan het Belgisch 
1·echt onderwo1·pen is (4). 

?'tJcht, d. IV, tweede druk, nr 509, biz. 628; 
BEUDANT, CoU1'8 de droit civil f1·an9ais, d. XII, 
nr 288; raadpl. BAUDRY-LACANTINERIE en 
WAHL, Tmite theorique et pratique de droit 
civil, 3e uitg., nrs 377 en voig.; COLIN en 
CAPITANT, d. II, JOe uitg., nr 1131. 

(3) Raadpi. conciusie van de H. Adv.-gen. 
P. Mahaux v66r cass., 4 april 1963 (Bull. en 
PAsro., 1963, I, 847), en de noot onder cass., 
16 januari 1962 (ibid,, 1962, I, 571), 

(4) Met het oog op de bescherming van de 
arbeiders regeien enkeie wetten op gebiedende 
wijze de overeenkomsten betreffende de huur 
van arbeid of aithans bepaaide bestanddeien 
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(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP << BELGROMA ll, 
T. VAN OAETER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 25 november 1966 gewezen 
door de W erkrechtersraad van beroep 
te Brussel, kmner voor bedienden ; 

Over het eerste, het tweede en het 
zevende middel samen, het ee1·ste, afgeleid 
uit de schending van de artikelen 1319, 
1320, 1322 en 1984 van het Burgerlijk 
W etboek, uit de miskenning van de be
wijskracht van de op 3 december 1962 
tussen partijen gesloten overeenkomst, 
meer bepaald van haar artikel 1, en nit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

dom·dat de bestreden sententie, om de 
bevoegdheid van de werkrechtersraad en 
de tegen eiseres uitgesproken veroorde
ling tot schadevergoeding wegens voor
tijdige verbreking van de tussen partijen 
gesloten overeenkomst te rechtvaardigen, 
beslist dat deze overeenkomst geen con
tract van lastgeving was, doch een ar
beidsovereenkomst voor bedienden, en 
deze beslissing steunt : 1° op het feit dat 
partij en aan de overeenkomst de kwa
li:ficatie van dienstverband gegeven had
den, 2° op het feit dat verweerder in een 
band van ondergeschiktheid tegenover 
eiseres stond, 

te1·wijl, eerste oncle1·deel, de kwali:ficatie 
door partijen aan een overeenkomst ge
geven niet volstaat om de juistheid van 
deze kwalificatie te bewijzen, daar de 
rechter de kwalificatie moet bepalen 
volgens de aard van de overeenkomst 
en meer bepaald volgens de aard van de 
prestaties die door de overeenkomst be
dongen worden ; luidens artikel 1 van de 
overeenkomst verweerder zich verbond, 
in naam van eiseres, in Madagascar de 
taak uit te oefenen van controlm:tr voor 
de landbouwkundige ontwikkelingspro
jecten welke aan eiseres door de Europese 
Economische Gemeenschap werden toe
vertrouwd, en bijgevolg zich verbond 

ervan. Die overeenkornsten zijn aldus aan de 
wilsautonomie onttrokken. Zij dienen dus 
blijkbaar te worden beschouwd als onder
worpen aan " wetten van politie en veiligheid " 
in de zin van artikel 3 van het Burgerlijk Wet
boek, en zijn dientengevolge beheerst door het 
recht van het land waarin zij worden uitge
voerd, althans in zover zij onder gebiedende 

iets voor eiseres en in haar naam te doen, 
hetgeen het wezenlijk bestanddeel van 
de lastgevn'lg 1.utmaakt ; luidens de over 
dit punt niet tegengesproken concl usie 
van eiseres << het contract van 23 januari 
1963, dat tussen eiseres en de Europese 
Economische Gemeenschap werd geslo
ten, het karakter heeft van een lastge
ving ''die als voorwerp had<< de controle, 
in feite het uitvoeren van civiel-tech
nische en socio-economische projecten in 
Madagascar, gefinancierd door de Euro
pese Economische Gemeenschap, en eise
res, bij de overeenkomst van 3 december 
1962, aan verweerder het socio-econo
misch gedeelte van de taak toevertrou wde 
om te handelen in haar naam, dus als 
lasthebber en niet als ondergeschikte,; 
bovendien het op 23 januari 1963 tussen 
eiseres en de Europese Economische 
Gemeenschap gesloten contract l.Utdruk
kelijk verwees naar artikel 41 van het 
Reglement n=er 7 van 23 februari 
1959 van de Commissie van de Europese 
Economische Gemeenschap, waarbij be
paald wordt dat cc le controle technique 
de l'execution des travaux est confie a 
1.m contr6leur technique mandate par la 
Commission "; de sententie bijgevolg niet 
kon beslissen, zonder de bewijskracht 
van de tussen partijen gesloten overeen
komst en artikel 1984 van het Burgerlijk 
W etboek te schenden, dat de overeen
komst geen lastgeving uitmaakt ; 

tweede ondm·deel, minstens de sententie 
de conclusie van eiseres, zoals die in het 
eerste onderdeel is aangehaald, niet be
antwoordt, en zich niet eens uitspreekt 
over de draagwijdte van de bewoordingen 
cc in naam van " die in artikel 1 van de 
overeenkomst voorkomen ; alleszins uit 
de bewoordingen van de sententie on
mogelijk kan opgemaakt worden of de 
rechter heeft willen beslissen ofwel, in 
feite, dat het niet juist is dat de taak, 
die verweerder volgens de overeenkomst 
van 3 december 1962 moest uitoefenen, 
er in bestond de lastgeving door de Euro
pese Economische Gemeenschap aan eise
res verleend, in haar naam uit te voeren, 
ofwel, in rechte, dat, zelfs n'ldien zulks 
juist is, partijen toch geen contract van 

regels vallen (raadpl. R. VANDER ELST, Les 
lois de police et de surete, d. II, blz. 403, 
nrs 145 tot 147, en H. BATTIFOL, Dmit inter
national priVI3, 1967, blz. 629-630, nr 576). 

W anneer dergelijke overeenkomst zowel in 
Belgie als in het buitenland moet of kan uit
gevoerd worden, kan de rechter het Belgisch 
recht toepassen. Het arrest beslist Zulks. 
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lastgeving gesloten hebben; de ondnide
lijkheid van de motivering van de sen
tentie het Hof in de onmogelijkheid stelt 
zijn controle over haar wettelijkheid nit 
te oefenen en met het gebrek aan de door 
artikel 97 van de Grondwet vereiste mo
tivering gelijkstaat ; 

de1'de onde1'deel, het feit dat verweerder 
in een band van ondergeschiktheid tegen
over eiseres stand, het bestaan van een 
contract van lastgeving geenszins nit
slnit ; ingevolge artikel 1984 van het 
Burgerlijk Wetboek de lastgeving bestaat 
telkens een persoon aan een andere de 
macht geeft om iets voor de lastgever 
en in zijn naam te doen, zelfs wanneer 
de lasthebber in, een band van onderge
schiktheid tegenover de lastgever staat ; 

vim·de onde1'deel, al de feiten waaruit 
de senteutie afleidt dat verweerder in 
een band van ondergeschiktheid stand 
tegenover eiseres « onder wier Ieiding, 
toezicht en gezag hij in Madagascar heeft 
gewerkt >> verenigbaar zijn met een gesa
larieerde lastgeving ; die feiten alleszins 
niet van die aard zijn dat zij zouden 
kcmnen indruisen tegen de klare en duide
lijke tekst van artikel 1 van de overeen
komst, waarbij bepaald wordt dat ver
weerder zijn prestaties in naam van eise
res zal moeten uitvoeren ; de sententie 
niet overeenkomstig artikel 97 van· de 
Grondwet gemotiveerd voorkomt ; 

het tweede, afgeleid nit de schending 
van artikel 97 van de Grondwet, 

doonlat de bestreden sententie de con
clusie van eiseres niet beantwoordt in 
zoverre zij staande hield dat << moest het 
contract niet beschouwd worden als man
daat, het dan als verhuring van bedrij · 
vigheid dient te worden betiteld, waarbij 
de verhuurder (verweerder) niet zijn ge
hele werkkracht ter beschi:k:king stelt van 
de huurder (eiseres) maar zich verbindt 
een bepaald werk te verrichten ; dat bij · 
gevolg de werkrechtersraad onbevoegd 
was mn van de zaak kennis te nemen ))' 

tenvijl om regelmatig gemotiveerd te 
zijn de rechterlijke beslissingen al de 
door partijen in hun conclusie ingeroepen 
middelen en excepties moeten beant
woorden; 

het zevende, afgeleid nit de schending 
van de artikelen 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk W etboek en van de bewijs
kracht van artikel 4 van de op 3 december 
1962 tussen partijen gesloten overeen
komst, 

do01·dat de bestreden sententie beslist 
dat de overeenkomst tnssen partijen 

gesloten, een arbeidsovereenkomst voor 
bedienden was en dat dienvolgens de 
werkrechtersraad bevoegd was, en die 
beslissing steunt hierop dat de band van 
ondergeschiktheid tussen eiseres en ver
weerder bewezen is door het feit dat 
verweerder als teamleider kreeg toege
wezen ingenieur Denys, door wiens be
middeling het contract tussen eiseres en 
verweerder te Brussel gesloten werd, 

te1·wijl artikel 4 van bedoelde overeen
komst, waarbij de tnssenkomst, de taak 
en de betrekkingen van ingenieur Denys 
met verweerder bepaald werden, dnide
lijk preciseert dat << de heer Denys moet 
worden beschouwd als teamleider, echter 
met dien verstande dat elk van de team
leden de valle zelfstandigheid van werken 
en de verantwoordelijkheid voor zijn 
werk zal behonden >>; de sententie, door 
te beslissen dat de << toewijzing >> van 
ingenieur Denys als teamleider het bewijs 
bijbrengt dat verweerder in een band van 
ondergeschiktheid verkeerde, gezegd arti
kel 4, luidens hetwelk elk van de ver
schillende teamleden, dus Denys en ver
weerder, de valle zelfstandigheid van 
werken en de verantwoordelijkheid voor 
zijn werk zal behouden, · interpreteert op 
een wijze die onverenigbaar is 1net de 
normale en gebru:ikelijke betekenis van 
de er in gebruikte bewoordingen en meer 
bepaald van de woorden <<valle zelfstan-
digheid van werken >> : 

Overwegende dat eiseres in haar con
clusie onder meer deed gelden dat << be
roepster (thans eiseres) het socio-econo
misch gedeelte van de taak aan M. Van 
Caeter (thans verweerder) ... toever
trouwde, om te handelen in haar naam, 
dus als lasthebber en niet als onderge
schikte >>; 

Overwegende dat de sententie, na uit
drukkelijk erop te hebben gewezen dat 
eiseres de onbevoegdheid van de werk
rechtersraad opwerpt onder aanvoeri:ng 
dat de overeenkomst tussen partijen dient 
te worden beschouwd, in hoofdorde, als 
een contract van lastgeving en, subsidiair, 
als een huur van diensten, beslist, op de 
in het middel aangehaalde en op andere 
gronden, dat bedoeld contract een ar
beidsovereenkomst voor bedienden is ; 

Dat de sententie mitsdien passend ant
woordt op de conclusie luidens welke, 
vermits verweerder diende te handelen 
in naam van eiseres, partijen gebonden 
waren door een contract van lastgeving ; 

Overwegende dat de sententie, door 
de tnssen partijen gesloten overeenkomst 
aldus uit te leggen, de bewijskracht mis-
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kent noch van de termen van deze over
eenkomst, noch van het tussen eiseres 
en de Europese Economische Gemeen
schap gesloten contract ; 

Overwegende dat, nu de sententie 
vaststelt dat het voorwerp van de tussen 
partijen gesloten overeenkomst het uit
voeren was, door verweerder,. van een 
contract omtrent « civiel-technische en 
socio-economische projecten », en zij niet 
vaststelt dat dit voorwerp ook is het 
verrichten van rechtshandelingen in naam 
van eiseres, de door het derde en het 
vierde onderdeel van het eerste middel 
aangevoerde steiling naar recht faalt, 
zodat artikel 1984 van het Burgerlijk 
Wetboek niet is kunnen geschonden wor
den; 

Overwegende dat geen van de onder
delen van het eerste middel kan aange
nomen worden ; 

Overwegende dat de sententie op de 
in het tweede middel bedoelde conclusie 
in uitdrukkelijke termen antwoordt : 
1° dat verweerder niet gelijktijdig voor 
derden mocht werken ; 2° dat indien ver
weerder aangeworven werd als controleur 
socio-economist voor landbouwkundige 
ontwikkelingsprojecten, eiseres nochtans 
steeds het recht had hem andere taken 
en functies toe te vertrouwen en het recht 
had deze te wijzigen; 

Dat het tweede middel feitelijke grand
slag mist; 

Overwegende dat de beslissing, luidens 
welke het contract, om de door de sen
tentie aangehaalde redenen, een arbeids
overeenkomst voor bedienden is, niet 
onverenigbaar is met het beding volgens 
hetwelk elk lid van het « team Denys >> 

de «voile zelfstandigheid van de werken 
en de verantwoordelijkheid voor zijn 
werk zal behouden >> ; 

Dat het zevende middel niet kan aan
genomen worden ; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 3, lid 1, 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, 

doordat de bestreden sententie beslist 
dat de Belgische wet ten deze van toe
passing is, om de reden, enerzijds, dat 
« de overeenkomst in Belgie werd afge
sloten tussen een Belgisch onderdaan en 
een Belgische vennootschap », anderzijds, 
dat « indien aanvaard wordt dat het recht 
van Madagascar dient te worden toege
past, het bevelschrift 60/119, in zijn arti
kel 30, bepaalt dat een overeenkomst 
van bepaalde duur slechts wegens een 
zware fout kan Yerbroken worden, zoals 

dat ook naar Belgisch recht het geval 
is », en ten slotte dat << het niet vaststaat 
dat Van Caeter (thans verweerder) nood
zakelijk zijn gehele diensttijdin Madagas
car zou doorbrengen », en de rechter dien
tengevolge de Belgische wet toepast om 
uitspraak te doen over de wettelijkheid 
van de verbreking van de o:vereenkomst 
en over de uit dien hoofde aan verweerder 
toe te kennen vergoeding, 

terwijl, eerste onde1·deel, de wet betref
fende het bediendencontract en de impe
ratieve wetsbepalingen die de verbreking 
van dergelijk contract beheersen wetten 
van politie en veiligheid zijn ; o:rn de 
toepassing van de wet van Madagascar, 
die de lex loci cont1·actus is, uit te sluiten, 
de sententie geen rekening kon houden 
met het persoonlijk statuut van partijen; 
de regel van het internationaal privaat
recht, bekrachtigd door lid 1 van arti
kel 3 van het Burgerlijk Wetboek, na
melijk dat de wetten van politie en veilig
heid aile personen verbinden die binnen 
het grondgebied w<;men, ten deze van 
toepassing is ; dus ten deze de Belgische 
wet niet mocht toegepast worden ; 

tweecle onde1·deel, het feit dat, volgens 
het contract, een tewerkstelling in Belgie 
niet was uitgesloten en dat eiseres het 
recht had andere taken en functies aan 
verweerder op te leggen, zodat niet vast
staat dat verweerder noodzakelijk zijn 
gehele diensttijd in Madagascar zou door
brengen, geenszins wegneemt dat, zoals 
de rechter het zelf vaststelt, « de over
eenkomst werd gesloten voor uitzending 
naar Madagascar >> en dat de feitelijke 
vaststeilingen van de sententie ook het 
bewijs bijbrengen dat in feite verweerder 
steeds, van den beginne af en tot het 
einde van het contract, in Madagascar 
gebleven is ; bijgevolg de lex loci van de 
uitvoering van het contract enkel en 
aileen de wet van Madagascar is ; 

de1•de onderdeel, moest zelfs aangenomen 
worden dat het recht van Madagascar 
bepaalt dat een overeenkomst van be
paalde duur slechts wegens een zware 
font kan verbroken worden, zoals dat 
ook naar Belgisch recht het geval is, de 
sententie niet vaststelt dat het recht van 
Madagascar ook het bedrag van de ge
beurlijk verschuldigde vergoeding regelt 
zoals het Belgisch recht ; bijgevolg de 
sententie aileszins de schadevergoeding 
niet kon berekenen op grond van de 
artikelen 15 en 20 van de Belgische wet
ten betreffende het bediendencontract, 
zonder artikel 3 van het Burgerlijk Wet
boek te schenden ; 
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vierde ondm·deel, minstens het Hof in 
de onmogelijkheid gesteld wordt na te 
gaan of het recht van Madagascar werke
lijk bepaalt dat de verbreking van een 
dienstcontract en het recht van de be
diende op een vergoeding door dezelfde 
rechtsregelen als in het Belgisch recht 
beheerst zijn; alleszins uit de bewoordin
gen van de sententie onmogelijk kan 
uitgemaakt worden welke wettelijke 
waarde gehecht is aan een «bevel
schrift 60/119 >> waarvan noch de tekst 
noch de datum vermeld worden ; de sen
tentie dus onvoldoende gemotiveerd voor
komt: 

Overwegende dat eiseres bij conclusie 
betoogd had dat, daar de tussen haar en 
verweerder gesloten arbeidsovereenkomst 
voor bedienden in Madagascar moest 
worden uitgevoerd en daar was uitge
voerd, het Madagaskisch recht diende te 
worden toegepast, inzonderheid wat be
treft de vereisten tot verbreking van die 
overeenkomst ; 

Overwegende dat de sententie onder 
meer vaststelt dat, al diende deze over
eenkomst, gesloten tussen een vennoot
schap die in Belgie haar zetel heeft en 
een Belgisch onderdaan, in Madagascar 
te worden uitgevoerd, de overeenkomst 
tevens bedingt dat, ter uitvoering ervan, 
aan verweerder ook in Belgie taken moch
ten worden opgelegd ; 

Dat de rechter daaruit wettelijk heeft 
kunnen afleiden dat bedoelde overeen
komst aan het Belgisch recht onderwor
pen was; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

doordat de bestreden sententie beslist 
dat de zware fout in hoofde van verweer
der, die volgens eiseres de verbreking 
van zijn bediendencontract gerechtvaar
digd had, niet bewezen is en die beslissing 
steunt, enerzijds, op het feit dat de Euro
pese Economische Gemeenschap geen ge
bruik gemaakt heeft van artikel 12, 2°, 
van haar op 23 januari 1963 met eiseres 
aangegaan contract, luidens hetwelk zij 
dit contract mocht verbreken wegens 
zware fout van verweerder en, anderzijds, 
op het feit dat verweerder niet op staande 
voet ontslagen werd door eiseres, die 
hem integendeel een opzegging van twee 
maanden gaf, 

terwijl, ee1·ste onderdeel, eiseres in haar 
conclusie liet gelden dat de fout van ver
weerder een « misbruik van vertrouwen 

was >> en « dat hij een bedotterij gepleegd 
heeft met zich studien van derden toe 
te eigenen en ze eenvoudig letterlijk over 
te schrijven, suggesties te doen die reeds 
door een derde persoon werden gedaan 
en het overige af te raffelen, zodanig dat 
zijn verslagen van geen nut konden 
zijn n en staande hield dat op 25 juni 
1964 de Europese Economische Gemeen
schap haar had laten weten dat het op 
23 januari 1963 gesloten contract wegens 
deze zware fouten onmiddellijk zou ver
broken worden ; de sententie dit middel, 
waarbij duidelijk gepreciseerd werd dat 
ve;rweerder een zware fout begaan had, 
niet beantwoordt en bijgevolg artikel 97 
van de Grondwet schendt ; 

tweede onde1•deel, eiseres in haar con
clusie nauwkeurig preciseerde welk de 
reden was van het in dienst behouden 
van verweerder tijdens twee maanden, 
zij staande hield dat zij gewenst heeft 
hem een laatste kans te laten om zijn 
terugkeer en installatie in Belgie voor 
te bereiden, en zij eindelijk bekomen had 
dat, om die redenen van humanitaire 
aard, de onmiddellijke opzegging door 
de Europese Economische Gemeenschap 
wegens zware fouten zou vervangen wor
den door een opzegging van drie maan
den ; de sententie dit middel niet beant
woordt en dus niet regelmatig gemoti
veerd is ; minstens de sententie in het 
onzekere laat of de rechter heeft willen 
beslissen, in feite, ofwel dat het niet juist 
is dat eiseres, evenals de Europese Eco
nomische Gemeenschap, slechts om hu
manitaire redenen niet onmiddellijk een 
einde gesteld hadden aan het contract, 
ofwel dat, zelfs indien zulks juist is, eise
res haar recht zou verzaakt hebben twee 
maanden later een einde te stellen aan 
gezegd contract wegens zware fouten : 

Overwegende dat de sententie beslist 
dat verweerder geen fout heeft begaan 
die de onmiddellijke verbreking van de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden 
rechtvaardigt, zonder acht te slaan op 
de conclusie waarbij eiseres bepaalde 
feiten deed gelden die bedoelde font zon
den hebben opgeleverd; 

Overwegende dat de sententie de afwe
zigheid van een font, die een ontslag op 
staande voet rechtvaardigt, ook afleidt 
nit de omstandigheid dat eiseres verweer
der een opzeggingstermijn heeft laten 
genieten; 

Overwegende echter dat de sententie 
aldns evenmin de conclusie van eiseres 
beantwoordt lnidens welke de opzeggings
termijn werd verleend wegens bepaalde 
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omstandigheden, onder meer van huma
nitaire aard, zodat het bestaan van be
doelde fout niet was uitgesloten ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder dat de an
dere middelen die tot geen meer uit~e
breide vernietiging ktmnen leiden, moe
ten worden onderzocht, vernietigt de 
bestreden sententie behalve in zover zij : 
l 0 de beslissingen van de eerste rechter 
teniet doet, 2° beslist dat de partijen door 
een arbeidsovereenkomst voor bedienden 
gebonden waren, 3° beslist dat deze over
eenkomst aan het Belgisch recht onder
worpen was ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing ; veroordeelt verweerder in de kos
ten; verwijst de aldus beperkte zaak naar 
de W erkrechtersraad van beroep te Gent, 
.kamer voor bedienden. 

27 maart 1968.- 1e kamer.- Voo?'· 
zitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve?·slaggeve?", H. Neven.
Gelijlcl~ticlende concl~tsie, H. D1.unon, ad-

·vocaat-generaal. - Pleite1·, H. Struye. 

1e KAMER.- 27 maart 1968. 

HUUR VAN WERK. - HUUR VAN 
ARBEID. ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR BEDIENDEN.- 0PZEGGINGSTER· 
MIJN TE GEVEN DOOR DE BEDIENDE. -
TERMIJN DIE BEPAALD WERD MET IN· 
ACHTNEMING VAN DE DATUM VAN DE 
INDIENSTTREDING VAN DE BEDIENDE, 
ZOALS DEZE BLIJKT UIT EEN AKTE. -
RECHTER DIE BESLIST DAT DE WERK· 
GEVER NIET KAN TOEGELATEN WORDEN 
TOT RET BEWIJS TEGEN EN BOVEN DE 
INHOUD VAN DEZE AKTE. - GEEN 
SCHENDING VAN DE GECOORDINEERDE 
WETTEN BETREFFENDE DE ARBEIDS· 
OVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN. 

De a1·tilcelen 5, 14 en 15 van de gecoordi
neercle wetten bet1·e ffencle het beclienclen
contmct wm·den niet geschonclen clam· de 
?'echtM· die, na te hebben beslist dat de 
opzeggingstM·mijn, wellce een becliencle 
moest in acht nemen, van een bepaalde 
duur was wegens de datum van zijn 
inclienstt1·eiling zoals deze uit een akte 
bleek, de werkgever niet toestaat te be-

wijzen dat de bediende 1·eeds vroe{!er in 
clienst getreden was, om de reden dat hij 
niet lean toegelaten worden tot het bewijs 
tegen en boven de inhoud van deze alcte. 

(PERSONENVENNOOTSCHAP Jli[ET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « KAASGROOTHAN • 
DEL·TRIPORTEUR », T. VERHAEGHE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 31 maart 1967 gewezen 
door de W erkrechtersraad van beroep 
te Brugge, kamer voor bedienden ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 5, leden 1 en 2, 
14, 15 (aangevuld door de wet van 10 de
cember 1962), 20 van de wetten betref
fende het bediendencontract, gecoordi
neerd op 20 juli 1955, en 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat de bestreden sententie de tegen
vordering, door eiseres ingesteld en strek
kende tot het horen verklaren dat ver
weerder een opzegging had dienen te 
geven van zes maanden en derhalve ge
houden is tot betaling van schadever
goeding, ongegrond verklaart, om de 
redenen dat eiseres niet kan worden toe
gelaten tegen de inhoud van haar eigen 
geschriften te bewijzen en dat de bedin
gen van het op 11 juli 1960 ondertekend 
contract, in verband gebracht met een 
latere verklaring en een getuigschrift van 
eiseres, voldoende vaststellen dat de 
verbintenis op ll juli 1960 voor een onbe~ 
paalde duur is begonnen, 

terwijl, ee1·ste onilenleel, die redenen 
geen gepast antwoord uitmaken op de 
middelen waarbij eiseres, enerzijds, met 
verwijzing naar de omstandigheden waar
onder het tekenen van bedoeld contract 
plaatsvond, staande hield dat het slechts 
ging om een administratieve maatregel 
genomen tegenover al de reizigers en dat 
hieruit niet zou mogen worden besloten 
dat een nieuwe overeenkomst tot stand 
zou zijn gekomen en, anderzijds, aan
voerde dat, inzake duur van het dienst
contract, noch de structuur van de onder
neming noch de aard van de overeen
komst belang hebben en dat, in het geval 
van een opzegging door de werkgever, 
de rechtspraak unaniem is om de bere
kening van de termijn van opzegging te 
maken met inachtneming van de volle
dige duur van de prestaties vanaf 1 ok
tober 1949, en die middelen juist be-
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oogden het recht van eiseres te recht
vaardigen om te bewijzen tegen en hoven 
de inhoud van het contract, zodat de 
rechter te kort is gebleven aan de ver
plichting zijn beslissing met redenen te 
omkleden (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede onde1·deel, de termijn van een 
opzegging, gegeven zowel door de be
diende als door de werkgever, afhankelijk 
wordt gemaakt van de werkelijke duur 
van de dienst, zonder dat er rekening 
dient gehouden te worden met de even
tuele wijziging van de juridische aard 
van de onderneming, van de verandering 
van de natuurlijke- of rechtspersonen 
waarvan de onderneming afhangt, of van 
de vermeldingen van een schriftelijk 
dienstcontract dat wordt in de plaats 
gesteld van een vroeger bestaand monde
ling contract (schending van de artike
len 5, leden 1 en 2, 14, 15 en 20 van de 
gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de sententie erop 
wijst. dat het op 11 juli 1960 ondertekend 
bediendencontract duidelijk en ondubbel
zinnig vaststelt dat de verbintenis begint 
op die datum voor een onbepaalde duur, 
dat na de proeftijd de opzeggingstermijn 
overeenkomstig de bepalingen van de 
wet betreffende het bediendencontract 
vastgesteld wordt, dat eiseres in haar 
verklaring van 14 november 1964 uit
drukkelijk vaststelt dat verweerder van 
11 juli 1960 tot 14 november 1964 in 
haar dienst was en dat zij zulks in het 
getuigschrift van 19 februari 1965 op
nieuw bevestigt ; dat de sententie op die 
elementen steunt om te beslissen dat 
eiseres niet kan worden toegelaten tot 
het bewijs tegen en boven de inhoud 
van haar eigen geschriften ; 

Dat de sententie aldus passend ant
woordt op de in het middel bedoelde 
conclusie van eiseres ; 

W at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat de sententie, door 
te beslissen dat eiseres niet kan worden 
toegelaten tot het bewijs hiervan, dat 
verweerder reeds v66r 11 juli 1960 in 
haar dienst was, de in het middel be
doelde bepalingen van de gecoordineerde 
wetten betreffende het bediendencontract 
niet heeft kunnen schenden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

27 maart 1968. -· 1e kamer. - Voo1'
zittm·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggevm·, H. Neveu.
Gelijkluidende conclusie, H. Dumon, ad
vocaat-generaal. - Pleite1·, H. Philips. 

1 e KAMER. - 28 maart 1968. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
-BURGERLIJKE ZAKEN.- 0PROEPING 
TOT TUSSENKOMST VAN DE VERZEKE
RAAR DOOR DE VERWEERDER IN EEN 
RECHTSVORDERING TOT SCHADELOOS
STELLING. - BESLISSING IN LAATSTE 
AANLEG WAARBIJ DE RECHTSVORDERING 
TOT TUSSENKOMST ONTVANKELIJK VER
KLAARD EN EEN DESKUNDIGE AANGE
STELD WORDT ALVORENS RECHT TE 
DOEN OVER DE ZAAK TEN GRONDE. -
VOORZIENING VAN DE TOT TUSSEN
KOMST OPGEROEPEN PARTIJ ENKEL 
GERICHT TEGEN DE BESLISSING BE
TREFFENDE HET IN DE ZAAK BETREK
KEN VAN DEZE PARTIJ EN DE ONTVAN
KELIJKHEID VAN DE VORDERING TOT 
TUSSENKOll'I:ST. - 0NTVANKELIJKHEID 
VAN DE VOORZIENING. 

W annee1· een in laatste aanleg gewezen 
beslissing ontvankelijk ve1·klaatt de 
1'echtsv01·de1·ing tot tussenkomst tegen de 
verzelce1·aa1· ingesteld do01· de ve1·wee1·der 
in een rechtsvo1•de1·ing tot betaling van 
schadevergoeding en alvo1·ens 1·echt te 
doen ove1· de zaalc ten g1·oncle een des
kundige aanstelt en zijn opdracht om
sch?'ijjt, is ontvankelijk de voo1·ziening 
van de tot tussenlcomst opgm·oepen pa1·tij 
wellce enkel ge1·icht is tegen de beslissing 
betreffende het in de zaak bet1'elcken 
van deze pa1·tij en de ontvankelijkheid 
van de 1'echtsvo1·de1·ing tot tussenlcomst, 
daa1' dit een eindbeslissing is in de zin 
van het dec1'eet van 2 bnbmai1'e, 
jaa1· IV (1). 

(1) Cass., 20 oktober 1955 (Bull. en PAsiO., 
1956, I, 143); 10 februari 1966 (ibid., 1966, 
I, 753). 
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(NAAli'ILZOE VENNOOTSOHAP << GROEP JO
SI n, T. DE WAELE EN STAD BERGEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 januari 1966 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Gelet op het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

clo01·dat het bestreden arrest, onder 
hervorming dienaangaande van het be
roepen vonnis, de door verweerder De 
W aele tegen eiseres ingestelde rechts
vordering tot tussenkomst en tot vrij
waring ontvangt op grond dat ten deze 
de hoofdvordering tegelijk steunt op de 
contractuele aansprakelijkheid en op de 
aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
van De W aele, dat de rechtbank ten 
onrechte dadelijk de aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst van de hand heeft 
gewezen en eiseres buiten het geding heeft 
gesteld, 

tenvijl eiseres in haar regelmatig voor 
het hof van beroep genomen conclusie 
onder meer betoogde, enerzijds, « dat, 
ook al was beslist dat de cumulatie toe
laatbaar is, het duidelijk is dat de be
schadigingen niet te wijten zijn aan De 
Waele, die krachtens artikel 1382 aan
sprakelijk is voor een bewezen persoon
lijke fout, maar dat ze slechts door zijn 
aangestelde werklieden kunnen veroor
zaakt zijn ; dat zulks des te zekerder is 
daar een van de deelgenoten De W aele, 
die voor de strafrechter werd vervolgd 
om onopzettelijk de dood te hebben ver
oorzaakt van iemand die werd vergiftigd 
door het barsten van een gasleiding we
gens het slecht aanstampen van de grond, 
op 21 december 1959 is vrijgesproken bij 
vonnis van de derde kamer van de recht
bank te Bergen, hetwelk thans in kracht 
van gewijsde is gegaan M'ga omnes; •.. 
dat artikel 1384 noch in de vordering 
noch later werd aangevoerd n, en, ander
zijds, « dat de schade welke voortvloeit 
uit werken na levering uit de verzekering 
is uitgesloten ; dat volgens de oorspronke
lijke dagvaarding de werken op 31 de
cember 1957 werden voltooid ; dat eiser 
in hoger beroep erkent ... dat geen proces
verbaal werd opgemaakt en geen bericht 
werd gegeven van het barsten van de 
waterleidingen en hij in januari 1958 een
voudig facturen van herstelling kreeg, na 
de beeindiging van de werken '' ; het ar-

rest deze conclusie niet passend heeft be
antwoord en dus niet met redenen is om
kleed zoals artikel 97 van de Grondwet 
het vereist : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerster tegen de voorzie
ning opgeworpen en hieruit afgeleid dat 
de aan het Hof onderworpen beslissing 
louter voorbereidend is en dat de andere 
beslissingen van het arrest niet door het 
middel worden bestreden : 

Overwegende dat verweerder, die door 
verweerster werd gedagvaard tot beta
ling van schadevergoedi:ng, eiseres, zijn 
verzekeraar, in tussenkomst opriep; 

Overwegende dat het arrest, recht
doende over de door verweerster inge
stelde rechtsvordering, het vonnis beves
tigt in zover dit de rechtsvordering ont
vankelijk heeft verklaard en, alvorens 
recht te doen over de zaak ten grande, 
een deskundige aangesteld en zijn op
dracht omschreven heeft ; 

Dat het arrest, rechtdoende over de 
door verweerder ingestelde rechtsvorde
ring tot tussenkomst, het vonnis her
vormt en beslist dat de rechtsvordering 
ontvankelijk is en dat de rechtbank eise
res ten onrechte buiten het geding heeft 
gesteld; 

Overwegende dat het middel, in strijd 
met de bewering van verweerster, niet 
gericht is tegen de beslissing van het 
arrest waarbij een deskundigenonderzoek 
wordt bevolen ; 

Dat het enige middel van de voorzie
ning slechts de beslissing betreffende het 
in het geding betrekken van eiseres en 
de ontvankelijkheid van de rechtsvorde
ring tot tussenkomst bestrijdt; 

Dat deze beslissing een eindbeslissing 
is in de zin van artikel14 van het decreet 
van 2 brumai:re, jaar IV; 

Dat de grond van niet-ontvankelijk
heid dus niet kan worden aangenomen ; 

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

28 maart 1968. - 1e kamer.- Vo01'
zitte?', H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Vm·slaggeve1·, 
H. Polet. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Charles, advocaat-generaal. - Plei
te?·s, HH. VanRyn en Simont. 
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1 e KAMER. - 28 maart 1968. 

1° NIEUWE EIS. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - EIS GEFORMULEERD IN RET 
GEDINGINLEIDEND EXPLOOT TOT BETA
LING VAN EEN BEPAALD BEDRAG ALS 
SALDO VOOR REEDS UITGEVOERDE WER
KEN. - EIS, OP INCIDENTEEL HOGER 
BEROEP, TOT BETALING VAN EEN BIJ
KOMEND BEDRAG. - EIS GEGROND 
HIEROP DAT EEN NIET ONTV ANGEN 
BEDRAG TEN ONREOHTE BIJ DE AFRE
KENING OP RET CREDIT VAN DE ANDERE 
PARTIJ GEBRAOHT WERD. - EIS NIET 
BEGREPEN IN DE OORSPRONKELIJKE 
EIS. - NIEUWE EIS. 

2° HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE 
ZAKEN. - NIEUWE EIS. - VERBOD. 
- RAAKT DE OPENBARE ORDE NIET. 

1° vV anneeT de in het gedinginleidend ex
ploot gej01·mulee1·de eis de veroonleling 
van de tegenpa1·tij tot betaling van een 
bepaalde som als saldo voor 1·eeds uit
gevoeTde wedcen 'tot vooTWeTp heeft, en 
de oo1·spmnkelijke eise1·, bij incidenteel 
hogeT bemep, betoogt dat die som vast
gesteld weTd door bij veTgissing de tegen
pm·tij te c1•edite1·en voo1· een som die, 
in werkelijkheid, niet betaald we1'd, en 
dat det•halve die pa1'tij dient ve1'oo1·deeld 
te wo1·den tot betaling van die bijkomende 
som, is de eis, die tot die betaling st1'ekt, 
niet vi1·tueel in de 001'Bp1·onkelijke eis 
beg1'epen en is de1·halve een nieuwe eis ( 1). 

2° Het bij m·tikel 464 van het Wetboelc 
van bu1·ge1·lijlce 1'echtsvo1'de1·ing bedoelde 
ve1·bod om in hoge1· be1'oep een nieuwe 
eis in te stellen 1·aalct de openbm·e 01'de 
niet; het mag de1·halve niet ambtshalve 
doo1· de Techte1' opgew01•pen wo1'den, en 
mag slechts w01·den inge1·oepen doo1' de 
pa1'tij tegen wie de eis is gericht (2). 

(DE VIDTS, T. VAN HOEY 
EN OONSORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 september 1961 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 

(1) Verg. cass., 20 en 27 september 1962 
(Bull. en PASIO., 1963, I, 83 en 127). 

(2) Cass., 5 februari 1931 (Bull. en PAsro., 
1931, I, 64), en noot 2 onder cass., 20 sep
tember 1962 vermeld onder noot 1; verg. 

de schending van de artikelen 1134, 1319, 
1320, 1322, 1315 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, 

do01·dat het bestreden arrest verklaart 
zich aan te sluiten " bij de afrekening 
van de deskundige Martsboom op blad
zijde 26 van zijn verslag, behalve wat 
het bedrag van 29.536 frank betreft dat 
door de eisers in hoger beroep (thans ver
weerders) verschuldigd is voor bijwer
ken "• op grond " dat dit bedrag uitdruk
kelijk door de eisers in hoger beroep 
wordt betwist in zover het 7.641 frank 
overschrijdt; dat gedaagde in hoger be
roep (thans eiser) het bewijs niet levert 
dat de appellanten inderdaad bijwerken 
voor een hoger bedrag zouden besteld 
hebben ... " en derhalve de schuldvor
dering van eiser voor bijwerken van 
29.536 frank tot 7.641 frank vermindert, 

te1·wijl de verweerders noch in hun con
clusies van eerste aanleg noch in die van 
hoger beroep de door de deskundige 
Martsboom in aanmerking genomen post 
bijwerken van 29.536 frank hebben be
twist ; het arrest, door het tegendeel te 
beslissen, de bewijskracht van de con
clusies van partijen alsmede de wets
bepalingen betreffende de bewijslast 
schendt : 

Overwegende dat de verweerders die 
zich ertoe verbonden hadden de prijs 
van de litigieuze aanneming door opeen
volgende gedeelten van een zevende te 
betalen naarmate de werken vorderden, 
in hun conclusie in hoger beroep hoofd
zakelijk betoogden dat het opeisbaar 
gedeelte van hun schuld lager was dan 
de reeds gedane betalingen, en, subsi
diair, dat het te betalen saldo op de 
<< totaliteit '' van de uitgevoerde werken 
mo~st worden berekend, enerzijds, op 
basis van een percentage (4/7e) van de 
globale bedongen prijs (670.000 frank), 
dit is 382.856 frank, en, anderzijds, reke
ning houdend met de betaalde bedragen 
(365.861 frank) en de niet-voltooiing van 
de werken welke de betaling van het 
vierde gedeelte (15.337 frank) zouden 
meebrengen ; 

Dat aldus het middel, dat beweert 
?-at de verweerders de door de deskundige 
m aanmerking genomen post bijwerken 
van 29.536 frank niet hebben betwist, 
feitelijke grondslag mist ; 

cass., 26 oktober 1962 (ibid., 1962, I, 264) en 
13 januari 1967 (A1·1·. cass., 1967, blz. 577); 
raadpl. Rep. pmt. du dr. belge, vo Appel en 
matiere civile et commm·ciale, n r 444. 
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Over het tweede middel, afgeleid cut 
de schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 61, 
464 van het W etboek van burgerlijke 
rechtsvordering en 97 van de Grondwet, 

cloonlat het bestreden arrest, niettegen
staande de conclusie in hager beroep van 
eiser waarbij werd aangevoerd << dat de 
deskundige Martsboom in zijn verslag 
(biz. 24 en 25) (welk verslag door de eerste 
rechter werd bekrachtigd) ten onrechte 
aanneemt dat de 25.000 frank, op 30 juli 
1957 door de consorten Van Hoey aan 
de tussenpersoon Vanden Berghe be
taald, in aanmerking nweten worden 
genomen bij de berekening van de be
dragen die de consorten Van Hoey voor 
de bouw hebben betaald; ... dat dit be
drag van 25.000 frank (betaald v66r de 
overeenkomst van 9 juni 1958) in werke
lijkheid niet aan de concluant werd over
handigd, noch derhalve voor de bouw 
werd aangewend ,,, niettemin deze vor
dering verwerpt op grand << dat de vor
dering welke dienaangaande voor het 
hof werd ingesteld een nieuwe vordering 
is ,,, en ze niet ontvankelijk verklaart, 

te1·wijl de inleidende dagvaarding van 
30 september 1959, waarbij onder meer 
wordt gevraagd de verweerders te ver
oordelen tot betaling van het bedrag 
van 102.203 frank als saldo voor reeds 
uitgevoerde werken, impliciet en vir
tueel de bijkomende vordering omvatte 
welke eiser bij zijn conclusie in hager 
beroep heeft ingesteld ; deze bijkomende 
vordering slechts hieruit voortvloeit dat 
eiser bij vergissing, bij ' de afrekening 
welke sloot met een saldo te zijnen voor
dele van 102.203 frank, verweerders voor 
een bedrag van 25.000 frank heeft ge
crediteerd, hetwelk hij in werkelijkheid 
nooit heeft ontvangen ; het bestreden 
arrest, door niettemin te beslissen dat 
deze bijkomende vordering als een nieuwe 
vordering moest worden beschouwd, de 
in het middel aangeduide wetsbepalingen 
schendt : 

Overwegende dat de in het inleidend 
exploot omscln·even vordering onder 
meer strekte tot betaling van een saldo 
van 102.203 frank; 

Dat eiser, door te betogen, op inciden
teel hager beroep, dat dit bedrag was 
bepaald door bij vergissing de verweer
ders te crediteren voor een bedrag van 
25.000 frank, hetwelk hij in werkelijkheid 
niet had ontvangen, en dat, derhalve, 
de verweerders moeten worden veroor
deeld om hem dit bijkomend bedrag te 
betalen, een nieuwe eis instelde welke, 

in strijd met hetgeen het middel beweert, 
niet virtueel in de oorspronkelijke vor
dering begrepen was ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 61, 
464 van het W etboek van burgerlijke 
rechtsvordering en 97 van de Grondwet, 

doorclat het bestreden arrest, niettegen
staande de conclusie in hager beroep van 
eiser waarbij werd aangevoerd << dat de 
deskundige Martsboom in zijn verslag 
(biz. 24 en 25) (welk verslag door de eerste 
rechter werd bekrachtigd) ten onrechte 
aanneemt dat de 25.000 frank op 30 juli 
1957 door de consorten Van Hoey aan de 
tussenpersoon VandenBerghe betaald in 
aanmerking moeten worden genomen bij 
de berekening van de bedragen die de con
sorten Van Hoey voor de bouw hebben 
betaald; ... dat dit bedrag van 25.000 fr. 
(betaald v66r de overeenkomst van 9 j"Lmi 
1958) in werkelijkheid niet aan de con
eluant werd overhandigd, noch derhalve 
voor de bouw 'werd aangewend ,,, niet
temin deze vordering verwerpt op grand 
dat << de vordering welke dienaangaande 
voor het Hof werd ingesteld een nieuwe 
vordering is ; dat de eisers in hager be
roep op deze vordering niet concluderen ; 
dat zij het debat niet aanvaarden ,,, 

terwijl, aangezien de uit artikel 464 
yan het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering afgeleide grand van niet-ont
vankelijkheid niet de openbare orde 
raakt, de partij die zich erop wil beroepen 
het middel bij conclusie en op uitdruk
kelijke wijze moet opwerpen; door de 
vorderin.g van 25.000 frank niet ontvan
kelijk te verklaren, zonder vast te stellen 
dat de verweerders de uit artikel 464 
van het W etboek van burgerlijke rechts
vorderin.g afgeleide exceptie hebben op
geworpen, maar aileen op vaststelling 
dat zij daaromtrent niet concluderen, en 
door uit deze enkele vaststelling de ge
volgtrekking af te leiden dat zij het de bat 
niet aanvaarden, het arrest de in het 
middel angeduide wetsbepalingen 
schendt : 

Overwegende dat het door artikel 464 
van het W etboek van burgerlijke .rechts
vordering voorziene verbod om in hager 
beroep een nieuwe eis in te stellen de 
openbare orde niet raakt en door de 
rechter dienvolgens niet ambtshalve mag 
opgeworpen worden, doch door de partij 
tegen wie de eis gericht is moet worden 
ingeroepen ; 
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Overwegende dat na eensdeels erop 
gewezen te .hebben, zonder dienaan
gaande bekritiseerd te worden, dat de 
verweerders over de nieuwe eis niet con
cluderen, het arrest, anderdeels, vaststelt 
dat deze laatsten het debat op dit punt 
niet aanvaarden; 

Overwegende dat uit deze laatste vast
stelling blijkt dat de verweerders de 
grond van niet-ontvankelijkheid, ge
steund op artikel 464 van het W etboek 
van burgerlijke rechtsvordering, hebben 
ingeroepen ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

28 maart 1968.- 18 kamer. - Vom·
zittm·, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. V e1·slaggeve1', 
H. Legros. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Charles, advocaat-generaal. - Plei
te1'S, HH. VanRyn en Bayart. 

1 e KAMER. - 28 maart 1968. 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BEVOEGDHEID. - BuRGERLIJKE ZA· 
KEN.- DWANGBEVEL OM DE INVORDE
RING VAN EEN ANNUITEIT VAN GEMEEN · 
TELIJKE BELASTING TE VERZEKEREN. -
GEMEENTELIJKE BELASTING WAARVAN 
RET VERSOHULDIGD ZIJN BETWIST 
WORDT.- TOTAAL BEDRAG VAN DEZE 
BELASTING DAT NIET MET JUISTHEID 
KAN BEPAALD WORDEN. - REOHTER 
IN HOGER BEROEP DIE BESLIST DAT 
DE WAARDE VAN RET TOTAAL BEDRAG 
VAN DEZE BELASTING IN IEDER GEVAL 
DE BEVOEGDHEID VAN DE VREDEREOH
TER NIET TE BO\'EN GING. - WETTE
LIJKHEID. 

2° BEWI.JS.- BURGERLIJKE ZAKEN.
REOHTER DIE ZIJN BESLISSING GRONDT 
OP FEITELIJKE GEGEVENS VAN DE ZAAK 
WAARVAN HIJ BUITEN DE TEREOHT· 
ZITTING KENNIS GEKREGEN HEEFT. -
0NWETTELIJKHEID. 

(1) Raadpl. cass., 5 janual'i 1962 (Bull. en 
PAsiC., 1962, I, 533) en 22 november 1956 
(ibid., 1957, I, 302). 

(2) Cass., 12 maart 1965 (Bull. en PABlO,, 

1° Wanneer uit geen gegeven van de proce• 
du1•e blijkt dat een gemeentebelasting, 
waa1·van het vm·schuldigd zijn betwist 
wo1·dt, betaalbaar is in annu'iteiten die 
alle van hetzeljde bedrag zouden zijn 
als die welke het voorwe1·p van het debat 
is, kan de 1'echtm· in hoge1· bm·oep wette
lijk beschouwen dat ve1·mits het j1tist to
taal bedrag van de schuldvorde1·ing, die 
doo1· samenvoeging van de annu'iteite11 
ve1·k1·egen wordt, niet bekend is, de 
waa1·de van deze onbepaalde schuldvorde-
1'ing de bevoegdheid van de v1•ederechte1' 
niet te boven gaat (1). (Wet van 25 maart 
1876, art. 21 en 24.) 

2° De 1•echte1' mag zijn beslissing niet gran
den op jeitelijke gegevens waa1·van hij 
buiten de te1·echtzitting kennis gekregen 
heejt (2). (Burg. Wetb., art. 1315.) 

(LISJ\WNDE EN BOLLAND, 
T. STAD LUIK.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
vonnissen, op 26 juni 1962 en 17 juni 
1966 in hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van eerste aauleg te Luik ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1, 2, inzon
derheid lid 1 (bedoeld lid 1 zoals het ge
wijzigd werd door artikel 1 van het ko
ninklijk besluit nr 63 van 13 januari 1935 
en artikel 1, a, van de wet van 20 maart 
1948), 3, 8, inzonderheid lid .I (bedoeld 
lid 1 zoals het gewijzigd werd door arti
kel 1 van de wet van 15 maart 1932), 
9, 16 (zoals het gewijzigd werd door arti
kel 5 van het koninklijk besluit :nr 63 
van 13 januari 1935 en artikel 2, d, van 
de wet van 20 maart 1948), 17, 21, 24 
van de wet op de bevoegdheid van 
25 maart 1876 houdende de eerste titel 
van het inleidend boek van het W etboek 
van burgerlijke rechtsvordering, 473 van 
dat wetboek, inzonderheid lid 3, aange
vuld door artikel 13 van de wet van 
15 maart 1932, en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat de rechtbank van eerste aanleg 
bij welke door het hoger beroep van ver
weerster de eis die door deze laatste inge
steld was voor de vrederechter, aanhangig 
is, eis strekkende tot betaling van 
3.015 frank, zijnde het bedrag van de 

1965, I, 724} ; verg. cass., 4 j.anuari 1966 
(ibid., 1966, I, 584) en 9 januari 1968, supra, 
blz. 636. 
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tweede verschuldigde annui:teit op de 
bestratings- (2.286 frank) en de trottoir
belasting (729 frank), elk betaalbaar in 
15 annui:teiten en betreffende een onroe
rend goed, gelegen te Luik, rue de Froid
mont, 240 - belastingen waarvan het 
verschuldigd zijn betwist werd omdat, 
wegens zijn ligging, bedoeld onroerend 
goed niet kon beschouwd worden als 
vallende onder toepassing van de door 
verweerster ingeroepen belastingverorde
ning - bedoelde rechtbank door de eerste 
bestreden beslissing, van 26 juni 1962, 
het hager beroep ontvangt en door de 
tweede bestreden beslissing, van 17 juni 
1966, die verklaart in hager beroep uit
spraak te doen, de beslissing van de 
eerste rechter wijzigt en de eisers qualitate 
qua veroordeelt tot betaling van het in 
het exploot van rechtsingang vermelde 
bedrag, 

te1·wijl, gaande over de betaling van 
twee annui:teiten (op vijftien) van belas
tingen, waarvan het principe van het 
verschuldigd zijn door eisers betwist 
werd, het, overeenkomstig vermeld arti
kel 24 van de wet op de bevoegdheid, 
het totale bedrag van bedoelde belastin
gen was dat in aanmerking moest ge
nomen worden voor het bepalen van de 
bevoegdheid en de aanleg, zodat het 
geding de bevoegdheid van de vrede
rechter te boven ging en, derhalve, de 
rechtbank zich, desnoods ambtshalve, 
onbevoegd moest verklaren om als rechter 
in hager beroep kennis te nemen van de 
voor hem gebrachte betwisting en slechts 
ten grande uitspraak mocht doen door 
een aan de gewone regels van de aanleg 
onderworpen beschikking : 

Overwegende dat de in het middel 
uiteengezette stelling onderstelt dat de 
litigieuze belastingen betaalbaar zij n in 
annui:teiten van een gelijk bedrag als dit 
welk het voorwerp van het debat is ; 

Dat uit geen enkel element volgt dat 
dit ten deze het geval zou zijn ; 

Dat vermits de rechter het totale be
drag van de schuldvordering, die door 
samenvoeging van de annillteiten ver
kregen wordt, niet kende, hij wettelijk 
kon oordelen dat de waarde van deze 
onbepaalde schuldvordering de bevoegd
heid van de vrederechter niet te boven 
ging; 
· Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de. artikelen 538 en 
1315 van het Burgerlijk Wetboek, 1317, 
1318, 1319, 1320 en 1322 van hetzelfde 

wetboek over de bewijskracht van de 
akten (de conclusie ten deze door ver
weerster genomen); voor zover als nodig 
41, 42, 295 tot 299 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering; 1, 4, 5, 
6, 12 en 15 van de verordeningen van 
de stad Luik van 10 december 1951 en 
27 oktober 1952 die een belasting ves
tigen op de bestrating en op de aanleg 
van trottoirs en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden vonnis, dat te 
beslissen had over de vraag of in verband 
met hun onroerend goed, waarvan inge
volge de wijziging van het trace van de 
« rue de Froidmont » het vaststond dat 
het van deze laatste gescheiden was door 
een strook grond van een tiental meters 
afkomstig van het buiten dienst stellen 
van de oude straatbaan en waarover ver
weerster beweerde dat zij deel uitmaakte 
van haar « privaat domein », de eisers be
schouwd konden worden als grenzend 
aan de openbare weg in de zin van de 
bepalingen van vermelde belastingveror
deningen van 10 december 1951 en 27 ok
tober 1952, die voor hun toepassing als 
aangrenzend zijnde beschouwt de eige
naar van onroerende goederen « die van 
de openbare weg gescheiden zijn door 
ertussen liggende, aanhorige of reste
rende gronden van de wegenis », hierop 
een bevestigend antwoord geeft en 
bijgevolg de eisers veroordeelt tot het 
betalen van het bedrag van 3.015 frank, 
zijnde de tweede annui:teit van de belas
ting op de bestrating en op de trottoirs 
die het voorwerp zijn van het exploot 
van rechtsingang, zich beroepend om 
aldus te beslissen op de overweging dat 
« indien de wijzigingen aan het trace van 
de weg (met name de « rue de Froid
mont») tot gevolg hebben gehad dat 
de afstand van het litigieus gebou w ten 
opzichte van de weg erdoor vergroot 
is, anderzijds opgemerkt wordt dat het 
geheel van het gebied dat tussen dit 
onroerend goed en de nieuwe rooilijn 
van de weg ligt, door de administratie 
ingericht werd tot een brede berm, ver
lengstuk van de weg, zonder beperking 
opengesteld voor het openbaar verkeer 
en derhalve zonder twijfel, als deel van 
het openbaar domein ( ... ) een restant 
van de weg is in de zin van bedoelde 
gemeenteverordeningen van 10 december 
1951 en 27 oktober 1952 op de aanleg 
van trottoirs en op de bestratingsbelas
ting ; ... dat dus de gei:n.timeerden, eige
naars van het litigieus gebouw, aan de 
nieuwe weg grenzen en op de grond van 
voormelde verordeningen de gevorderde 
qelastingen verschuldigd zijn », 
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terwijl, ee1·ste onderdeel, de bewering 
van de rechters in hoger beroep dat het 
geheel van het gebied dat zich uitstrekt 
tussen het litigieus onroerend goed en 
de nieuwe rooilijn van de weg, deel uit
maa.kt van het openbaar domein van 
verweerster en als dusdanig een cc restant 
van de weg " is in de zin van vermelde 
belastingverordeningen, door ingericht 
geweest te zijn door de administratie tot 
een brede berm, verlengstuk van de weg, 
zonder heperking opengesteld voor het 
openbaar verkeer, in tegenspraak is met 
de conclusie van verweerster die integen
deel uitdrukkelijk beweerde dat dit tus
senliggend gebied in het cc privaat do
mein " van de stad getreden was, wat 
noodzakelijk inhield dat het niet be
stemd was voor het openbaar verkeer, 
zodat het bestreden vonnis moet be
schouwd worden als hebbende in dat 
opzicht de bewijslrracht van bedoelde 
conclusie miskend (schending van de 
artikelen 538, 1318, 1319, 1320 en 1322 
van het Bnrgerlijk Wetboek, 97 van de 
Grondwet alsmede van de in het middel 
bedoelde bepalingen van de belasting
verordeningen) ; 

tweede onde1•deel, het door de rechtbank 
beweerde feit dat de grand die het liti
gieus gebouw scheidt van de nieuwe weg 
door de administratie ingericht werd 
tot een brede berm, verlengstuk van de 
weg, zonder beperking opengesteld voor 
het openbaar verkeer, uit geen enkel 
processtuk, waarop de rechter vermag 
acht te slaan, volgt, zodat deze bewering, 
die aan de basis ligt van zijn beslissing, 
niet anders zou kunnen zijn dan de uit
drukking van een persoonlijke bekend
heid met de plaats, verkregen buiten 
iedere regelmatige procedure van plaat
selijke bezichtiging of gerechtelijke 
plaatsopneming (schending van de arti
kelen 1315 van het Bnrgerlijk Wetboek, 
41, 42, 295 tot 299 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, 97 van de 
Grondwet alsmede van de in het middel 
bedoelde bepalingen van de belasting
verordeningen), 

denle onde1·deel, door niet aan te geven 
op welke regelmatig ingediende bewijs
elementen vermelde bewering gestaafd is, 
het vonnis op zijn minst behept is met 
dnbbelzinnigheid in zover het in het 
onzekere laat of de door de rechtbank 
geuite overweging betreffende de aanleg
voorwaarden van het litigieus tnssen
liggend gebied en zijn bestemming voor 
het openbaar verkeer h13t gevolg is van 
een persoonlijke bekendheid van de rech
ter of van bepaalde regelmatig in het 

dossier bijgebrachte elementen - wat de 
controle over de wettelijkheid van de 
bestreden beslissing onmogelijk maakt 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) : 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis van 
17 juni 1966 de eisers veroordeelt tot 
betaling van de door verweerster gevor
derde annu!teiten door erop te steunen 
dat het gebied dat tussen het onroerend 
goed van de eisers en de nieuwe rooilijn 
van de weg ligt een cc restant van de 
weg >> is in de zin van de gemeentever
ordeningen die de litigieuze belastingen 
invoeren, wat aan de eisers de hoedanig
heid verschaft van aanwonenden aan de 
nieuwe weg en hen schuldenaars maakt 
van de gevorderde annn!teiten ; 

Dat, om aan dit tussenliggend gebied 
het karakter te erkennen van cc restant 
van de weg "• het vonnis steunt op het 
feit dat dit geheel cc door de administratie 
ingericht werd tot een brede berm, ver
lengstuk van de weg, zonder beperking 
opengesteld voor het openbaar verkeer 
en derhalve, zonder twijfel, als deel van 
het openbaar domein, ... een restant van 
de weg is>>; 

Dat het vonnis geen bron aangeeft 
wa>),ruit deze plaatselijke toestand zou 
volgen; 

Dat het vonnis van 26 juni 1962 er 
weliswaar op wijst dat ingevolge de wijzi
ging van het trace van de straat waaraan 
het onroerend goed van eiser grensde, 
bedoeld onroerend goed cc voordien op 
de grens van de straat, er thans van ge
scheiden is door een strook gTond van 
een breedte of diepte volgens het door 
de stad Luik opgemaakt plan, van onge
veer 10 meter te rekenen vanaf de rooi
lijn >>; 

Dat nochtans uit deze overweging het 
niet mogelijk is af te leiden of dit plan, 
in de veronderstelling dat het werd over
gelegd aan de rechter die op 17 juni 1966 
uitspraak heeft gedaan, bniten de breedte 
van het tussenliggend gebied, ook de 
bestemming aanduidde die eraan was 
voorbehouden, terwijl, daarentegen, uit 
de conclusies van de partijen blijkt dat 
ieder van hen beweerde dat deze strook 
grond deel uitmaakte van het privaat 
domein van verweerster ; 

Dat uit deze overwegingen volgt dat 
de controle over de wettelijkheid van het 
vonnis van 17 juni 1966. onmogelijk is 
indien niet geweten is of de rechter zijn 
beslissing heeft gegrond op bepaalde 
regelmatig overgelegde elementen dan 



-990 

wei op een persoonlijke bekendheid met 
de plaatsen ; 

Dat het middel, in zover het doelt o;p 
het vonnis van 17 jnni 1966, gegrond IS 

maar zonder invloed· is op de geldigheid 
van het vonnis van 26 juni .1962; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis van 17 jnni 1966 ; verwerpt 
de voorziening voor het overige ; beveelt 
dat melding van dit arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigde 
beslissing ; veroordeelt ieder van de par
tijen in de helft van de kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Hoei, recht
doende in hoger beroep. 

28 maart 1968.- 1e kamer. - Voor
zitte?', H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1·, 
H. Valentin. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Charles, advocaat-generaal. - Plei
tet·s, HH. Faures en Simont. 

1 e KAMER. - 29 maart 1968. 

BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT. -
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - 0VEREEN
KOMST. - UITLEGGING ONVERENIG
BAAR MET DE BEWOORDINGEN VAN DE 
AKTE TOT VASTSTELLING VAN DE OVER
EENKOMST. - MISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRACHT VAN DEZE AKTE. 

De bewijskracht van de akte tot vaststelling 
van een ove1·eenkomst wo1·dt miskena 
do01· de t•echter die van deze akte een met 
de bewoonlingen et·van onve1·enigbare 
uitlegging geejt (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHA.P « SEDENA ''• 
T. DELMOITIE EN STALMANS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 oktober 1965 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel ; 

{1) Cass., 22 junj 1967 (A1·r. cass., 1967, 
blz. 1289), 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 1101, ll31, 1134, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
W etboek, 1 (meer bepaald het tweede 
lid) van de wet van 9 juli 1957 tot rege
ling van de verkoop op afbetaling en van 
zijn :financiering en 97 van de Grondwet, 

do01•dat het bestreden vonnis, na vast
gesteld te hebben dat tussen partijen 
overeengekomen was « Sedena zar aan 
de verkoper, voor rekening van de geld
opnemer, het nominaal bedrag van de 
lening betalen ''• en terwijl door de ver
weerders niet betwist was dat eiseres 
inderdaad de verkoper betaald had, des
ondanks de rechtsvordering van eiseres 
tot terugbetaling van de geleende lwop
prijs afwijst, en zulks doet op de grond 
dat de verweerders « die noch geld noch 
televisietoestel ontvangen hebben, een 
verbintenis aangegaan hebben die zonder 
oorzaak is en geen gevolg kan hebben "• 

tet•wijl, eet•ste onderdeel, de oorzaak van 
de door de verweerders aangegane ver
bintenis tot terugbetaling van het ge
leende saldo van de aankoopprijs is de 
door eiseres aangegane verbintenis, welke 
trouwens werd uitgevoerd, om het ge
leende bedrag aan de verkoper voor 
rekening van de verweerders te betalen 
en het vonnis derhalve niet mocht wei
geren de verbindende kracht van de gel
dig tussen partijen tot stand gekomen 
overeenkomst te erkennen (schending van 
de artikelen ll01, 1131 en ll34 van het 
Burgerlijk Wetboek en 1 van de wet van 
9 juli 1957); 

tweede onde1·deel, de overweging dat de 
verweerders geen geld ontvangen hebben 
de miskeiming inhoudt van de bewijs
kracht van artikel 2 van het tussen par
tijen gesloten contract waarin vermeld 
wordt « Sedena zal aan de koper, voor 
rekening van de geldopnemer, het nomi
naal bedrag van de lening betalen " 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), 

de1•de ondenleel, de overweging dat de 
verweerders geen televisietoestel ontvan
gen hebben : a) geen antwoord kan vor
men op het door eiseres in conclusie ge
stelde middel dat zij « totaal vreemd is 
aan hetgeen gebeurd is tussen verkoper 
en koper" (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) en b) de miskenning in
houdt van de bewijskracht van artikel 6 
van het tussen partijen gesloten contract 
waarin vermeld wordt · « Sedena treedt 
slechts op als financieringsorganisme. De 
geldopnemer verbiedt zich bijgevolg aile 
uitstel of weigering van betaling, om 
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welke reden ook, en onder andere in 
geval van geschil met de verkoper in 
verband met de levering of de werking 
van de goederen '' (schending van de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek) : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof acht vermag te slaan blijkt 
dat de verweerders een televisietoestel 
kochten van V. H., dat eiseres deze aan
koop bij contract financierde, dat, we
gens defect, het toestel voor herstellingen 
door de verkoper teruggenomen en ver
duisterd werd, dat de verweerders de in 
het financieringscontract bedongen ter
mijnen niet betaalden ; 

Overwegende dat het vonnis, op grond 
« dat uit de bepalingen van dit contract 
blijkt dat de verweerders geen geld ont
vangen hebben (zie artikel 2 : Sedena 
zal aan de verkoper, voor rekening van 
de geldopnemers, het nominaal bedrag 
van de leni:ng betalen) en dat het eigen
domsrecht dat de verkoper zich heeft 
voorbehouden, aan Sedena overgedragen 
is, ingevolge een tussen hen afgesloten 
overeenkomst, door het feit van de beta
ling voor rekening van de geldopnemers », 
beslist dat de verweerders << die noch geld 
noch televisietoestel ontvangen hebben, 
een verbintenis aangegaan hebben die 
zonder oorzaak is en geen gevolgen kan 
hebben »; 

Overwegende, enerzijds, dat luidens 
artikel 2 van het financieringscontract 
« Sedena aan de verkoper, voor rekening 
van de geldopnemers, het nominaal be
drag van de lening zal betalen » en « de 
geldopnemers zich verbinden dit bedrag, 
verhoogd ... terug te betalen ... de beta
lingen dienen uitsluitend aan Sedena te 
geschieden " ; 

Overwegende dat het vonnis, door erop 
te wijzen « dat uit de bepalingen van 
het contract (artikel 2) blijkt dat de 
verweerders geen geld ontvangen heb
ben », zonder tevens vast te stellen dat 
eiseres, voor rekening van de geldopne
mers, het bedrag van de lening aan de 
verkoper van het televisietoestel niet 
betaald heeft, de bewijskracht van meer
genoemd artikel 2 schendt ; 

Overwegende, anderzijds, dat, na op 
artikel 6 van het contract gewezen te 
hebben, eiseres in haar conclusie staande 
hield " dat uit het beding van artikel 5 
van dit contract, luidens hetwelk het 
eigendomsrecht door de verkoper aan 
eiseres overgedragen werd, niet voort
vloeit dat eiseres in al de rechten van 
de verkoper zou gesteld zijn maar uit
sluitend in het eigendomsrecht waarvan 

de verkoop met voorbehoud geschiedde » ; 
Overwegende dat het vonnis, door uit 

dit beding afte leiden «dat het eigendoms
recht dat de verkoper zich heeft voor
behouden, aan Sedena overgedragen is, 
ingevolge een tussen hen afgesloten over
eenkomst, door het feit van de betaling 
voor rekening van de geldopnemers " en 
dat de verweerders « het televisietoestel 
niet ontvangen hebben », de stelling 
welke eiseres steunde op de artikelen 5 
en 6 van gezegd contract onbeantwoord 
laat; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

29 maart 1968.- 18 kamer.- Voo?'
zitte?', H. Bayot, eerste voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Delahaye. - Gelijk
luidende conclusie, H. Ganshof van der 
Meersch, eerste advocaat-generaal. 
Pleite?', H. Van Heeke. 

1 e KAMER. - 29 maart 1968. 

ARBEIDSONGEV AL. - MATERIELE 
SCHADE. - PERCENTAGE VAN DEZE 
SCHADE IN VERHOUDING TOT DE MO
RELE SCHADE. - SOEVEREINE BEOOR
DELING DOOR DE FEITENRECHTER. 

vVannee?' de beo01·deling van de ?'echte?', val
gens welke de vetgoecling welke hij toe
kent aan het slachto fje?' van een. ongeval 
ten belope van 15 t. h. bet?·ekking heejt 
op de matm·iele schade en ten belope van 
85 t. h. op de morele schacle, van jeite
lijke aard is, is zij soeverein (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « LA ROYALE 
BELGE, LEVEN - ONGEVALLEN », T. VAN 
DEN BOSCH.) 

(1) Raadpl. cass., 14 februari 1966 (Bull. 
en PASIC,, 1966, I, 769). 
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ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 december 1966 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Leuven ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de art:i:kelen 19, meer 
bepaald leden 5, 6 en 7, van de op 28 sep· 
tember 1931 gecoordineerde wetten be
treffende de vergoeding der schade voort
spruitende uit arbeidsongevallen, 1382 
van het Burgerlijk W etboek, 97 van de 
Grondwet, 

doonlat het bestreden vonnis, na vast
gesteld te hebben dat verweerder het 
slachtoffer geweest is van een arbeids
ongeval, dat hij zelf voor de twee derde 
van de schadelijke gevolgen van dit onge
val aansprakelijk verklaard werd en dat, 
door een in kracht van gewijsde gegaan 
vmmis van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Leuven van 27 januari 1964, 
de derde aansprakelijke, die voor een 
derde aansprakelijk verklaard werd, ver
oordeeld werd om aan verweerder wegens 
vermengde. materiele en morele schade 
uit hoofde van een invaliditeit van 
18 t. h., een gezamenlijke vergoeding 
van een derde van 180.000 frank, zijnde 
60.000 frank, te betalen, en na beslist 
te hebben dat bij toepassing van de wet
ten op de arbeidsongevallen verweerder 
principieel gerechtigd was ten laste van 
eiseres, als verzekeraar van zijn werk
gever, de wettelijke vergoedingen te vor
deren gesteund op gezegde bestendige 
invaliditeit van 18 t. h., doch in de mate 
waarin deze vergoedingen hem niet reeds 
krachtens het gemeen recht ten laste van 
de derde aansprakelijke werden toege
kend wegens materiele schade, beslist dat 
de aan verweerder door voormeld vonnis 
van 27 januari 1964 toegekende vergoe
ding van 60.000 frank voor het grootste 
deel op bestanddelen van morele aard 
steunde, inzonderheid voortvloeiende uit 
de grotere last en vermoeienis die ver
weerder uit de sequelles van het ongeval 
moest behouden, zonder trouwens tegen te 
spreken dat, zoals eiseres het in haar con
clusie had staande gehouden, deze grotere 
last en vermoeienis ondergaan werden in 
de uitoefening van zijn werk, en dien
volgens beslist dat het door de eerste 
rechter voor de materiele schade vast
gestelde bedrag, 15 t. h. van 60.000 frank 
of 9.000 frank, billijk is en aangepast 
aan de werkelijkheid, om de reden dat 
<< inderdaad " niet bleek dat een hogere 
verhouding van 15 t. h. aan verweerder 

wegens loutere materiele schade kan toe
gekend worden, doch dat '' inderdaad >> 

bleek dat het allergrootste gedeelte van 
deze vergoeding toegekend werd wegens 
het morele aspect van de aantasting van 
het slachtoffer dat bij het ongeval 47 jaar 
oud was, en ten slotte beslist dat de 
eerste rechter dienvolgens met reden, op 
grand van een percentage van 15 t. h. 
van 60.000 frank, bij toepassing van arti
kel 19 van de wet van 24 december 1903, 
rekening gehouden heeft met het feit dat 
verweerder slechts a rata van 9.000 frank 
in kapitaal door de derde aansprakelijke 
voor materiele schade was vergoed ge
worden en eiseres tot het betalen van een 
op deze basis berekende vergoeding ver
oordeelt, 

tenvijl, eerste ondM·deel, het vonnis er op 
neerkornt de schade die, zonder tot een 
geldelijk verlies aanleiding te geven, tach 
bestaat in '' de grotere last en vermoeienis 
die het slachtoffer uit de sequelles van 
het ongeval rnoest behouden " een morele 
doch geen materii:ile schade uitmaakt ; 
deze schade, die uiteraard de lichamelijke 
ir;ttegriteit en de werkbekwaamheid van 
het slachtoffer aantast, blijkbaar van 
fysische en bijgevolg van materiele aard 
is ; de rechter aldus de begrippen mate
riele en morele schade, enerzijds, en gel
delijke en materiele schade, zoals ze door 
de art:i:kelen 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek en 19 van de wetten op de arbeidson
gevallen bedoeld worden, anderzijds, 
schendt; 

tweede onde1·deel, het alleszins tegen
strijdig is, enerzijds, vast te stellen dat 
de door het bedrag van 60.000 frank 
vergoede schade voor het grootste deel 
steunt op de grotere last en vermoeienis 
die verweerder uit de sequelles van het 
ongeval moest behouden, zonder tegen 
te spreken dat deze grotere last en ver
moeienis in de uitoefening van het werk 
ondergaan worden, en anderzijds te be
slissen dat het allergrootste gedeelte van 
deze vergoeding slechts kon toegekend 
worden wegens het morele aspect van 
de " aantasting " van het slachtoffer ; het 
eveneens tegenstrijdig is enerzijds aan 
te nemen dat verweerder een "verrnin
dering van zijn fysische integriteit " on
dergaan had en anderzijds te beslissen 
dat de vergoeding die hem uit dien 
hoofde, volgens het gemeen recht toe
kwam, voor het allergrootste gedeelte een 
rnorele schade vertegenwoordigde ; deze 
tegenstrijdigheid in de motivering met 
het gebrek aan de door artikel 97 van 
de Grondwet vereiste motivering gelijk
staat; 
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de1'de onde1'deel, eiseres zich in haar 
conclusie beroepen had op het << principe 
van het bestaan van een materiele schade 
door aantasting van de fysische integri
teit "• en staande gehouden had dat de 
materiele schade voortvloeiende uit een 
bestendige werkonbekwaamheid onafhan
kelijk is van het feit dat het slachtoffer 
al dan niet een vermindering van zijn 
inkomsten ondergaat; in dezelfde con
clusie eiseres had laten gelden dat ver
weerder zelf staande hield dat hij een 
aanzienlijke last en vermoeienis onder
ging in de uitoefening van zijn werk ; 
eiseres daaruit afleidde dat de invaliditeit 
van verweerder een rechtstreekse reper
cussie heeft op zijn activiteit, al heeft zij 
misschien geen onmiddellijke en huidige 
repercussie op zijn loon, en dat deze 
repercussie een schade uitmaakte, niet 
van morele doch van materiele aard ; 
het vonnis deze conclusie niet beant
woordt overeenkomstig artikel 97 van 
de Grondwet; alleszins uit de bewoordin
gen van het vonnis onn;wgelijk kan op
gemaakt worden of de rechter heeft wil
len beslissen ofwel dat de << aanzienlijke 

, last en vennoeienis door verweerder on
dergaan in de uitoefening van zijn werk " 
geen materiele schade uitmaakten om de 
reden dat zij geen repercussie hadden op 
zijn loon, ofwel dat gezegde last en ver
moeienis altijd en op zichzelf slechts 
een morele schade kan uitmaken, en deze 
onduidelijkheid in de motivering van 
het vonnis het Hof in de onmogelijkheid 
stelt zijn controle uit te oefenen op de 
wettelijkheid van de bestreden beslissing 
en met het gebrek aan de door artikel 97 
van de Grondwet vereiste motivering 
gelijkstaat ; 

vie1'de ondenleel, het minstens tegen
strijdig is, enerzijds, te beslissen dat verc 
weerder geen materiele schade ondergaan 
had ,noch wegens vermindering aan in
komsten noch wegens de sequelles van 
het ongeval betreffende de grotere last 
en vermoeienis die hij ten gevolge van 
het ongeval zou behouden en, anderzijds, 
tach vast te stellen dat hem volgens het 
gemeen recht een vergoeding van 9.000 fr. 
wegens materiele schade toekwam, en 
dat deze vergoeding hem toegekend 
werd; deze tegenstrijdige of minstens 
onduidelijke motivering het Hof in de 
onmogelijkheid stelt zijn controle uit te 
oefenen op de wettelijkheid van de be
streden beslissing nopens de verdeling 
van de vergoeding van 60.000 frank en 
met het gebrek aan de door artikel 97 
van de Grondwet vereiste motivering 
gelijkstaat : 

0ASSATIE, 1968. - 32 

Overwegende dat uit het in kracht 
van gewijsde gegaan vonnis, op 27 ja
nuari 1964 door de Oorrectionele Recht
bank te Leuven gewezen, blijkt dat ver
weerder, ingevolge een op de weg van 
het werk overkomen verkeersongeval, 
een blijvende arbeidsongeschiktheid van 
18 t. h. heeft ondergaan en uit dien hoofde 
gerechtigd is aanspraak te maken op een 
som tot vergoeding van ~e materiele en 
de morele schade ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat gezegde vergoeding ten be
lope van 15 t. h. betrekking had op de 
materiele schade en ten belope van 85 t. h. 
op de morele schade ; dat deze beoorde
lirtg in feite soeverein is ; 

Overwegende dat het vonnis niet aan
neemt dat de grotere last en vermoeienis 
die verweerder uit de sequelles van het 
ongeval behoudt geen vermindering van 
de arbeidsongeschiktheid en, derhalve, 
geen materiele schade voor de getroffene 
medebrengen ; dat het, gelet op de bijzon
derheden van de zaak en bepaaldelijk 
op de omstandigheid dat verweerder geen 
loonverlies na het ongeval heeft onder
gaan, beslist dat die last en die ver
moeienis voor het grootste deel een mo
rele schade medebrengen, die het dan 
ook op 85 t. h. van de door de strafrechter 
toegekende vergoeding bepaalt ; 

Dat deze motieven, welke de conclusie 
van eiseres beantwoorden, noch strijdig 
noch dubbelzinnig zijn en de beslissing 
wettelijk rechtvaardigen ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede middel dat subsi
diair wordt voorgesteld voor het geval 
het Hof zou beslissen dat het bestreden 
vonnis dient aangezien te worden als een 
interpretatieve beslissing van het vonnis 
op 27 januari 1964 door de Oorrectionele 
Rechtbank te Leuven gewezen, verwerpt 
de voorziening ; veroordeelt eiseres in de 
kosten. 

29 maart 1968.- 1e kamer.- Voo1'
zitte1', H. Bayot, eerste voorzitter. -
Ve1'slaggeve1', H. Delahaye. - Gelijk
luidende conclusie, H. Ganshof van der 
Meersch, eerste advocaat-generaal. 
Pleite1·, H. Struye. 
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2e KAMER. - 1 april 1968. 

DIENSTPLICHT. - UrTSTEL EN VRIJ
LATING VAN DIENST OP MORELE GROND. 
- KOSTWINNER VAN HET GEZIN. -
lNKOlHSTEN DIE IN AANMERKING MOGEN 
GENOMEN WORDEN. - VERMOEDELIJKE 
INKOJ\IISTEN VAN HET LOPENDE JAAR.
LOPENDE JAAR. - BEGRIP, 

W annee1' cle militie1•aad of cle hoge militie-
1'aacl kennis nemen van een aanvTaag 
om ititstel op morele g1·oncl, gegroncl op 
a1·tikel 10, § 1, 1°, van cle bij koninklijk 
besluit van 30 ap1·il 1962 gecoonlineeJ"de 
clienstplichtwetten, kunnen zij de vm·
moeclelijke inkomsten van het lopencle 
jaa1· in aanme1·king nemen, dit is cle 
inkomsten van het bu1·gM·lijk jaa1· in cle 
loop waa1•van cle aanvmag ingecliencl 
wenl (1). 

(PEETERS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing op 28 november 1967 door de 
Hoge Militieraad gewezen; 

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van artikel 10, § 1, 1°, van de op 
30 april 1962 gecoordineerde dienstplicht
wetten, 

cloonlat de bestreden beslissing de aan
vraag om uitstel van eiser verworpen 
heeft om de redenen dat de zuster (van 
eiser) gehuwd is op 26' juni 1967, dat 
in januari 1967, tijdens de wettelijk voor
geschreven termijn voor de indiening van 
de aanvragen met betrekking tot de lich
ting 1968, deze zuster in het huishouden 
verbleef en over voldoende inkomsten 
beschikte om in het gezinsonderhoud te 
voorzien, zoals haar onderhoudsplicht het 
trouwens oplegt, dat de bedrijfsinkomsten 
van appellant dus niet onontbeerlijk wa
ren op het ogenblik dat hij wettelijk als 
kostwinner aan de bij de wet gestelde 
vereisten moest voldoen, en dus niet 
voldaan is aan de eisen van artikel 10, 
§ 1, 1°, van de dienstplichtwetten, 

te1·wijl, luidens deze wetsbepaling, de 
mil:itieraad en de hoge militieraad gerech-

(1) Raadpl. cass., 16 oktober 1967, sttpra, 
blz, 235. 

tigd zijn rekening te houden met de ver
moedelijke :inkomsten van het lopende 
jaar, wanneer bewezen is dat deze lager 
zullen zijn dan die van het voorgaande 
jaar, en de hoge militieraad vaststelt, 
zoals door eiser was opgeworpen, dat 
zijn zuster op 26 juni 1967 gehuwd is : 

Overwegende dat eiser de bestreden 
beslissing verwijt artikel 10, § 1, 1°, van 
de op 30 april1962 gecoordineerde diel)st
plichtwetten te hebben geschonden, door 
geen rekening te houden met de inkom
sten van het lopende jaar en, als gevolg 
daarvan, eiser de hoedanigheid van kost
w:inner te ontkennen ; 

Overwegende dat eiser voor de hoge 
militieraad deed gelden dat zijn zuster 
op 26 juni 1967 in het huwelijk zou treden 
en dat dienvolgens, wanneer hij in 1968 
dienstplichtig zou zijn, het inkomen van 
het gezin beneden het vastgestelde wette
lijke maximum zou liggen; 

Overwegende dat in 't onderhavige 
geval de inkomsten van het lopende jaar 
die van het jaar 1967 zijn en geenszins 
die waarover in 1968 zou beschikt wor
den; 

Dat de hoge militieraad bijgevolg 
geenszins de in het middel aangehaalde 
wetsbepal:ing geschonden heeft door de 
toestand in aanmerking te nemen van 
het inkomen van 1967, dat is te zeggen 
van het lopende j aar ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
n:ing. 

1 april 1968,. - 2e kamer. - Vom·
zittM' en Ve1·slaggeve1·, H. Rutsaert, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luiclencle conclusie, H. Colard, advocaat
generaal. 

2e KAMER, - 1 april 1968. 

1 o GEREOHTSKOSTEN. - STRAfZA
KEN. - BEKLAAGDEN VERVOLGD WE
GENS ONDERSCHEIDEN FElTEN.- VER
OORDELING VAN DE ENE' EN VRIJ
SPRAAK VAN DE ANDEREN. - VEROOR
DELING VAN DE EERSTE IN ALLE KOSTEN 
VAN DE STRAFVORDERING. - VooR
WAARDE. 

2° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN.- VEROORDEELDE APPELLANT.-
0PENBAA.R MINISTERIE DAT IN HOGER 
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BEROEP KOl\'lT TEGEN DE BESLISSING 
DIE DE STRAFVORDERING VERVALLEN 
VERKLAART TEGEN EEN MEDEBE
KLAAGDE. - MEDEBEKLAAGDE VRIJ
GESPROKEN DOOR DE RECHTER IN HO
GER BEROEP. - VEROORDELING VAN 

DE VEROORDEELDE APPELLANT IN ALLE 
KOSTEN VAN HOGER BEROEP. - ON
vVETTELIJKHEID, 

30 CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING. - VooR
ZIENING VAN HET OPENBAAR MINIS
TERIE. - MIDDEL GEGROND OP HET 
VERVAL VAN DE STRAFVORDERING. -
BESLISSING VAN VRI.JSPRAAK, - NIET 
ONTVANKELIJK MIDDEL, 

1 o T'V annee1· ve1·schillencle belclaagclen we
gens oncleTscheiclen feiten veTvolgcl WOT
den en een van hen ve1'001'cleelcl wonlt 
teTwijl de ancle1•en m·ijgespTolcen woTclen, 
lean de rechter alle lcosten van de stmf
VOTcle1'ing enlcel ten laste van cle VM'001'
cleelcle leggen clam· vast te stellen clat 
alle lcosten vooTtvloeien ~tit het door hem 
gepleegcle misclTijj (1). (Wetb. van 
strafv., art. 162 en 194.) 

2o HT anneer een ve?'OOTcleelcle hoge1· be1·oep 
instelt en het openbaar ministerie in 
hoge1· be1·oep lcomt tegen de beslissing 
die de st1·ajvo1'clering tegen een meclebe
lclaagcle ve1·vallen ve1·lclaa1't, moeten cle 
lcosten bet1•efjencle het hager be1•oep van 
het openbaa1· ministe1·ie in geval van 
m·ijspmalc van de meclebelclaagcle ten 
laste van de Staat blijven (2). (Wet van 
1 jt.mi 1849, art. 3.) 

3o Is niet ontvanlcelijlc wegens gemis aan 
belang het miclclel waarbij het openbaa1· 
ministe1·ie tegen cle beslissing als g1·iej 
aanvoert clat zij cle belclaagde vTijge
sp?·olcen heejt omclat het miscl'l'ijf niet 
bewezen was, hoewel dit misd1·ijj veT
jaa?·cl was (3). 

(DE MOOR EN ELIANO, T. BOCKSTAELE; 
PROCUREUR DES KONINGS TE DENDER

MONDE, T. ELIANO.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 september 1967 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde ; 

(1) Cass., 9 oktober en 13 november 1967, 
snp1·a, biz. 191 en 377. 

(2) Verg. cass., 8 januari 1968, sttpm, 
biz. 631. 

A. Wat de voorziening van De Moor, 
als beklaagde, betreft : 

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 162 
en 194 van het W etboek van strafvorde
ring, en 3 van de wet van 1 juni 1849 
over de herziening van de tarieven der 
gerechtskosten in strafzaken : 

Overwegende enerzijds dat het vonnis 
eiseres veroordeelt in al de kosten van 
de strafvordering in beide aanleggen, 
daarin begrepen die welke gedaan werden 
om de medebeklaagden Bockstaele en 
Eliano, die wegens andere misdrijven 
vervolgd en vrijgesproken werden, in de 
zaak op te roepen, en die veroordeling 
uitspreekt zonder vast te stellen dat al 
de kosten veroorzaakt werden door het 
ten laste van eiseres bewezen verklaarde 
misdrijf; 

Overwegende anderzijds dat de politie
rechter de strafvordering verjaard ver
ldaard heeft wat betreft het ten laste 
van de medebeklaagde Eliano gelegde 
misdrijf, en dat op het hoger beroep van 
het openbaar ministerie bedoelde mede
beklaagde vrijgesproken werd; dat de 
kosten van het hoger beroep van het 
openbaar ministerie, ten opzichte van de 
medebeklaagde, niet ten laste van eiseres 
konden gelegd worden ; dat het vermis, 
derhalve, door eiseres in al de kosten 
van de strafvordering in hoger beroep 
te veroordelen, a.rtikel 3 van de wet van 
l juni 1849 geschonden heeft; 

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

0. Wat de voorziening van de Procu
reur des Kon:i:ngs te Dendermonde be
treft : 

Overwegende dat de voorziening be
perkt is tot de beslissing over de tegen 
Eliano ingestelde strafvordering ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 21, 22 en 23 van 

(3) Raadpl. cass., 3 juni 1957 (Bull. en 
PASIO., 1957, I, 1200); 29 oktober 1962 (ibid., 
1963, I, 281); 23 oktober 1967, Bttp1·a, biz.265. 
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de wet van 17 april 1878, zoals gewijzigd 
bij de wet van 30 mei 1961, 

doo1·dat het bestreden vonnis van 
25 september 1967, oordelend over de 
grond der telastlegging, verweerster vrij
gesproken heeft wegens de overtreding 
voorzien bij artikel 561, 7°, van het Straf
wetboek, begaan op 27 september 1966, 

te1·wijl de verjaring der strafvordering 
- weliswaar gestuit binnen de termijn 
van zes maanden te rekenen van de dag 
waarop de overtreding werd gepleegd, 
door een daad van vervolging, namelijk 
het ter beschikking overmaken van de 
stukken van het opsporingsonderzoek aan 
de bevoegde ambtenaar van het openbaar 
ministerie bij de Politierechtbank te 
Aalst door de Procureur des Konings te 
Dendermonde op 20 maart 1967-, reeds 
was ingetreden op de datum van het 
bestreden vonnis van 25 september 1967 : 

Overwegende dat, vermits het vonnis 
beklaagde vrijgesproken heeft om de 
reden dat de ten laste gelegde feiten niet 
bewezen waren, het 1niddel niet ontvan
kelijk is bij gemis aan belang ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, doch enkel in zover het eise
res De Moor veroordeelt in al de kosten 
van de strafvordering in beide aanleggen ; 
verwerpt de voorzieningen voor het ove
rige ; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt eiseres De Moor in de helft van 
de kosten van haar voorziening en laat 
de andere· helft ten laste van de Staat ; 
veroordeelt eiseres Eliano in de kosten 
van haar voorziening ; laat de kosten 
van de voorziening van de Procureur des 
Konings te Dendermonde ten laste van 
de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Gent, rechtdoende in hoger beroep. 

1 april 1968. - 2e kamer. - Voo1'
zitte1', H. Rutsaert, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Ve1·slaggeve1', Ridder 
de Schaetzen. - Gelijkluiclende conclttsie, 
H. Colard, advocaat-generaaL 

2e :KAJYIER. - 1 april 1968. 

10 CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MID DEL DAT EEN TEN OVER
VLOEDE GEGEVEN REDEN KRITt
SEERT.- NIET ONTVANKELIJ:K MIDDEL. 

2° DEELNEMING AAN MISDRIJVEN. 
- UITBATEN VAN KANSSPELEN. -
ARREST DAT EROP WIJST DAT DE BE
:KLAAGDE BIJ MEDEBEKLAAGDEN HEM 
TOEBEHORENDE KANSSPELEN GE
PLAATST HEEFT EN DAT DEZE SPELEN 
BIJ ZIJN WETEN EN IN HUN GEMEEN
SOHAPPELIJ:K BELANG ONvVETTELIJ:K 
DOOR DE MEDEBEKLAAGDEN UITGE· 
BAAT WERDEN. - ARREST DAT DE 
VEREISTE DEELNEMING VAN DE BE
KLAAGDE AAN HET WANBEDRIJF VAN 
UITBATING VAN KANSSPELEN VAST
STELT. 

3° DEELNEMING AAN MISDRIJVEN. 
- FEITELIJKE BEOORDELING.- SoE
VEREINE BEOORDELING DOOR DE REOH
TER. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING.- IN EEN OONOLU
SIE VOORGEDRAGEN JYIIDDEL DAT NIET 
MEER TER ZAKE DIENENDE IS WEGENS 
DE VASTSTELLINGEN VAN DE REOHTER. 
- GEEN VERPLIOHTING EROP TE ANT
WOORDEN. 

5° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING. -MID
DEL DAT AANVOERT DAT DE RECHTER 
HET BEWIJS VAN EEN TWEEDE MISDRIJF 
HEEFT AFGELEID UIT HET BESTAAN 
VAN EEN EERSTE MISDRIJF.- BESLIS
SING DIE HET BEWIJS VAN HET BE
STAAN VAN HET TWEEDE MISDRIJF 
HEEFT AFGELEID UIT HET BESTAAN 
VAN HET EERSTE MISDRIJF EN UIT 
FEITELIJKE VERMOEDENS. - MIDDEL 
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

1° Is niet ontvankelijk, bij geb1'ek aan be
lang, het midclel dat een ten ove1'vloede 
gegeven 1·eclen van cle best1·eden beslissing 
k1·itisee1·t ( 1 ) . 

2o Doo1· e1'op te wijzen clat de belclaagcle 
kansspelen, die hem toebeho01·den, bij 
medebeklaagclen heejt geplaatst en clat 
cleze spelen bij zijn weten en in hun ge
meenschappelijk belang onwettelijlc doo1' 
de medebeklaagclen we1·clen ttitgebaat, 
stelt het a1'1'est het bestaan vast van, cle 
elementen die de ve1·eiste cleelneming van 
de belclaagcle aan het clo01' deze meclebe
klctagden begane wanbed1'ijj van uitba-

(1) Oass., 8 november 1965 (Bt~Zl. en PAsiO., 
1966, I, 320); 19 september 1967, supra, 
blz. 94. 
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ting van kansspelen impliceren (I) . 
(Strafwetb., art. 66, lid 2 en 3 ; wet 
van 24 oktober I902, art. I, aangevuld 
bij het enig artikel van de wet van 
I9 april I963, en art. 5.) 

3o De 1·echter beom·deelt soeverein in feite of 
de beklaagde deelgenomen heeft aan de 
uitvoering van een misdrijf in de bij 
artikel 66 van het Stmfwetboek bedoelde 
voonvaa1·den (2). 

4o De 1·echte1' is niet m·toe gehouden nade1• 
te antwoorden op een in conclusie aan
gevoe?·d middel, dat te1· zake niet meer 
dienende is wegens de vaststellingen van 
zijn beslissing. (Grondwet, art. 97.) 

5o Feitelijke grondslag mist het middel, 
dat aanvoe1·t dat de rechte1' het bewijs 
van het bestaan van een tweede door 
het onde1·zoek niet bewezen misdrijf /weft 
afgeleid ~tit het bestaan van een em·ste, 
door het onde1·zoek bewezen misdrijf, 
wanneer de beslissing het bewijs van het 
bestam~ van het tweede misdrijj niet 
alleen heeft afgeleid uit het bestaan van 
het eerste doch oak uit feitelijke ve1·moe· 
dens, waarop het wijst. 

(DIERIOK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 oktober I967 door het Hof 
van beroep te Brusse] gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de tegen twee 
medebeklaagden ingestelde strafvorde· 
ring : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd is 
om zich tegen deze beslissing te voorzien ; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen I, 4, 5 
en 6 van de wet van 24 oktober I902, 
gewijzigd door het enig artikel van de 
wet van I9 april I963, I54 van het Wet. 
hoek van strafvordering, 97 van de 
Grondwet, 

doonlat het bestreden arrest eiser ver· 

(1) Cass., 13 maart 1939 (Bull. en PAsrc., 
1939, I, 134). 

oordeeld heeft tot een geldboete en de 
verbeuring uitgesproken heeft van zijn 
speelapparaten Bell-Fruit en Ancor Super 
de luxe, en deze veroordelingen gegrond 
heeft op de overweging dat de kwestieuze 
toestellen op zichzelf zuivere kans
spelen zijn die onmogelijk nit te baten 
zijn in de voorwaarden gesteld door de 
wet van I9 april 1963, omdat zij van 
alle aantrekkingskracht ontbloot zouden 
zijn indien zij aan de spelers geen enkele 
kans zouden verschaffen op verrijking 
of materieel voordeel ander dan het recht 
om voort te mogen spelen, en dat hun 
uitbating derhalve verboden is door arti
kel 1 van de wet van 24 oktober 1902, 

te1•wijl het feit dat het gebruik van de 
kwestieuze apparaten door de spelers van 
alle aantrekkingskracht zou ontbloot 
zijn, indien zij hun geen kans zouden 
verschaffen op verrijking of materieel 
voordeel, geen enkel oorzakelijk verband 
houdt met de materiele of morele onmo
gelijkheid, voor de spelers, deze appara
ten te gebruiken zonder kans op ver
rijking, en bijgevolg met de onmogelijk· 
heid voor de cafehouder deze apparaten 
nit te baten overeenkomstig de wet van 
19 april 1963; de motivering van het 
arrest dus onlogisch en tegenstrijdig 
voorkomt, en alleszins onvoldoende is 
om de rechtsregel van artilml 97 van 
de Grondwet te eerbiedigen, en om de 
uitgesproken veroordelingen wettelijk te 
rechtvaardigen; door de uitbating on· 
mogelijk te verklaren van kansspelen 
die aan de spelers geen kans op materieel 
voordeel verschaften, het bestreden ar· 
rest bovendien regelrecht indruist tegen 
de wet van 19 april1963 die, integendeel, 
de mogelijkheid van dergelijke uitbating 
van kansspelen expliciet aanneemt en 
deze uitbating niet strafbaar verklaart : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
buiten de door het middel aangehaalde 
overweging, er onder meer op wijst cc dat 
het onderzoek bovendien uitgewezen 
heeft dat betichten V ... en 0 ... regelmatig 
andere voordelen dan het recht om voort 
te mogen spelen verschaften aan de win· 
naars ... >>; 

Dat het arrest, nopens de feiten wegens 
welke eiser samen met V ... en 0 ... ver· 
volgd werd om het misdrijf uitgevoerd 
te hebben of om aan de uitvoering ervan 
rechtstreeks medegewerkt te hebben, 
vaststelt dat, ten deze, a.an de spelers 

(2) Cass., 9 oktober 1961 (Bull. en PAsiO., 
1962, I, 160). 
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een kans op verrijking of materieel voor
deel ander dan het recht om voort te 
mogen spelen verschaft werd ; 

Dat het middel, dat gericht is tegen 
een overtollige reden van het arrest, bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 66 van 
het Strafwetboek, 97 van de Grondwet, 
1, 4, 5 en 6 van de wet van 24 oktober 
1902, 

dom·dat het bestreden arrest eiser ver
oordeeld heeft tot een geldboete om, als 
dader die het misdrijf uitgevoerd of als 
inededader die aan de nitvoering ervan 
medegewerkt heeft, voordeel te hebben 
getrokken van kansspelen die buiten de 
toepassing vielen van het enig artikel 
van de wet van 19 april 1963, en deze 
veroordeling enkel en aileen gegrond 
heeft op de overweging dat eiser « zeer 
zeker op de hoogte was van de wijze van 
uitbating van de kwestieuze apparaten 
door de 1nedebetichten V ... en 0 ... >> die 
« regelmatig andere voordelen dan het 
recht om voort te mogen spelen ver
schaften aan de winnaars op het eerste 
aangeslagen apparaat ))' 

terwijl het eenvondig feit op de hoogte 
te zijn van een delictueuze uitbating door 
derde personen geen daad van mede
daderschap uitmaakt, in de zin van arti
kel 66 van het Strafwetboek; minstens 
het arrest de conclusies van eiser niet 
beantwoord heeft, in zoverre zij lieten 
gelden « dat eiser de uitbaters verwit
tigd heeft dat het verboden was bij 
de uitbating van deze spelen welkdanig 
ander voordeel ook te verschaffen dan 
dit van voort te mogen spelen >> ; mn 
de rechtsregel van artikel 97 van de 
Grondwet te eerbiedigen, het arrest deze 
conclusies moest beantwoorden, des te 
meer daar de bewering van eiser gestaafd 
was op een proces-verbaal dd. 13 sep
tember 1966 en bepaalde verklaringen 
van Van Nieuwenhoven en opmerkingen 
van de Rijkswacht; minstens uit de lno
tivering van het bestreden arrest omno
gelijk · kan opgemaakt worden of de 
rechter in feite heeft willen beslissen dat 
het niet juist of niet bewezen was da t 
eiser de uitbaters V ... en 0 ... verwittigd 
had van het wettelijk verbod, dan wel 
of hij in rechte heeft Willen beslissen dat, 
zelfs indien hij de uitbaters daarvan ver
wittigd had, hij toch het misdrijf waar
voor hij beticht werd begaan had ; de 
dubbelzinnigheid van deze motivering 
het Hof van cassatie in de omnogelijkheid 

stelt zijn controlerecht uit te oefenen 
over de wettelijkheid van de bestreden 
beslissing en met het gebrek aan de door 
artikel 97 van de Grondwet vereiste mo
tivering gelijkstaat ; alleszins het arrest 
nagelaten heeft de bewijselementen te 
vermelden waaruit het afgeleid heeft 
dat eiser op de hoogte was van de straf
bare handelingen van de medebetichten 
en zijn beslissing dus niet naar genoegen 
van recht gemotiveerd is : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na verklaard te hebben dat twee Inede
beklaagden, V ... en 0 ... , regehnatig an
dere voordelen dan het recht mn voort 
te 1nogen spelen aan de winnaars ver
schaften, er op wijst « dat betichte Die
rick, die het eerste apparaat bij betichten 
V ... en 0 ... plaatste en, onmiddellijk na 
de inbeslag11.ame ervan door de politie, 
door het tweede verving, en die wekelijks 
de opbrengsten van beide tuigen ging 
innen en beter dan wie ook de aard zijner 
spelen kende, zeer zeker op de hoogte 
was van de wijze van uitbating van zijn 
beide apparaten door de betichten V ... en 
0 ... ; dat het dan ook terecht is dat de 
eerste rechter de feiten ten laste van de 
betichten V ... , 0 ... en Dierick, die de 
litigieuze toestellen in hun gezamenlijk 
belang in de herberg van de eerste twee 
betichten uitgebaat hebben, bewezen 
heeft verklaard >> ; 

Overwegende dat het arrest aldus, 
enerzijds, door er op te wijzen dat eiser 
zijn apparaten samen met zijn twee mede
beklaagden in hun gezamenlijk belang 
exploiteerde, het bestaan van elementen 
vaststelt, welke de noodzakelijke deel
neming van eiser aan het door die mede
beklaagden begane misdrijf impliceren, 
en, anderzijds, stem1.ende op feitelijke 
vermoedens die het aanhaalt, soeverein 
oordeelt dat eiser ervan op de hoogte 
was dat de apparaten op een met de wet 
strijdige wijze geexploiteerd werden; 

Overwegende dat, nu het hof van be
roep aanneemt dat eiser, hoewel hij ken
nis had van het onwettig exploiteren 
van apparaten waarvan hij eigenaar was, 
deze niettemin ter beschikking van zijn 
medebeklaagden heeft gesteld en de op
brengsten ervan heeft geind, het verweer 
van eiser, luidens hetwelk hij die mede
beklaagden zou verwittigd hebben dat 
het verboden was bij het exploiteren 
van deze spelen welkdanig ander voor
deel ook te verschaf-fen dan dit van voort 
te mogen spelen, van belang ontbloot 
voorkwam, en het hof van beroep niet 
verplicht was het te beantwoorden ; 
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Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 154 van het Wetboek van 
strafvordering, van de rechten van de 
verdediging en van de rechtsregel volgens 
welke een betichte onschuldig client ver
moed te worden, 

doo1·dat het bestreden arrest, na vast
gesteld te hebben dat het onderzoek uit
gewezen had dat de medebetichten V ... 
en 0 ... "regelmatig andere voordelen dan 
het recht om voort te mogen spelen ver
schaften aan de winnaars op het eerste 
aangeslagen apparaat "• daaruit afgeleid 
heeft dat « zulks ook het geval is geweest 
met het tweede aangeslagen toestel " en 
op grand van deze beslissing eiser veroor
deeld heeft wegens het uitbaten van dit 
tweede toestel en de verbeuring ervan 
uitgesproken heeft, 

terwijl de rechter zodoende het bewijs 
van een misdrijf, dat door het onderzoek 
niet bewezen werd, enkel en aileen ge
haald heeft uit het bewijs, door het on
derzoek, van een ander misdrijf, wat 
strijdig is met de wettelijke bepalingen 
en met de rechtsregelen in het middel 
ingeroepen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
er op wijst " dat het onderzoek uitgewe
zen heeft dat betichten V. en 0. regel
matig andere voordelen dan het recht 
om voort te mogen spelen verschaften 
aan de winnaars op het eerste aangeslagen 
apparaat ; dat redelijk mag aangenomen 

· worden en als vaststaand beschouwd, 
gelet op de aard der toesteilen en op de 
geboekte winsten, dat zulks ook het geval 
is geweest met het tweede aangeslagen 
toestel ''; 

Overwegende dat het arrest aldus, in 
strijd met de aanvoering van het middel, 
het bewijs van het misdrijf niet aileen 
uit het bewijs van een ander misdrijf 
heeft gehaald, doch op grond van feite
lijke vermoedens, namelijk de aard van 
de toestellen en de geboekte winsten, 
beslist dat het tweede toestel, zoals het 
eerste, op onwettige wijze geexploiteerd 
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 geen onwettelijkheid 
inhoudt die op de voorziening van eiser 
kan ingeroepen worden ; 

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

1 april 1968. - 2e kamer. - Vom·
zitter, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Vm·slaggever, 
H. Wauters. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Struye. 

2e KAMER. - 1 april 1968, 

REDENEN . VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. VRIJSPRAAK 
DOOR DE EERSTE RECHTER. - VER
OORDELING DOOR DE RECHTER IN 
HOGER BEROEP. - GEEN CONCLUSIE. 
- FElTEN OMSCHREVEN IN DE BE
WOORDINGEN VAN DE WET EN BEWEZEN 
VERKLAARD.- REGELMATIG METRE
DENEN OMKLEDE BESLISSING. 

Bij gebrek aan conclusie op dat stuk moti
vee1't de 1'echtm· in ho ge1• be1'oep 1'egel
matig de beslissing, waa1·bij hij een 
doo1' de ee1'ste 1'echte1' V1'ijgesproken be
klaagde ve1·oordeelt, doo1' vast te stellen 
dat de in de bewom·dingen van de wet · 
omscht-even jeiten bewezen zijn ; hij dient 
de gegevens waa1·uit hij de schuld van 
de beklaagde afleidt niet nadm· te bepa
len (l), e11 moet de doo1· de ee1'ste 1'echte1• 
aangevom·de 1·edenen. te1' 1·echtvaa1·diging 
van de beslissing van v1·ijspmak niet 
wee1·leggen. 

(SAMYN.) 

ARREST. 

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

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

dom·dat het bestreden arrest de veroor
deling van eiser wegens aanranding van 
de eerbaarheid zonder geweld of bedrei
ging op een minderjarige beneden de 
voile leeftijd van zestien jaar en open
bare zedenschennis in zijn tegenwoorclig-

(1) Cass., 29 januari 1968, supm, biz. 721. 
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heid rnotiveert door de enkele reden 
« dat de feiten voor het hof bewezen zijn 
geworden ))' zonder een van de vaststel
lingen en van de feitelijke elernenten 
waarop de eerste rechter de vrijspraak 
van eiser gegrond had te weerleggen, 

. te?"'.vijl de rnotiveringsverplichting·, zelfs 
m geval geen conchisie werd neergelegd 
voor het hof van beroep, een dnidelijke 
weerlegging client in te sluiten van de 
door de eerste rechter gegeven rnotivering 
waarop de vrijspraak stmmde : 

Overwegende dat cut geen stuk waarop 
het Hof acht vermag te slaan blijkt en 
door eiser ook niet beweerd wordt dat 
hij voor het hof van beroep een conclusie 
genornen heeft; 

Overwegende dat, bij gebrek aan con
clusie, het hof van beroep zijn beslissing 
van veroordeling regelmatig rnotiveert 
door de in de termen van de wet gekwa
lificeerde feiten bewezen te verklaren ; 

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

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

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

1 april 1968. - 2e kamer. - Voo1'
zitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nernend voorzitter. - Ve1•slaggeve1·, 
H. Wauters. - Gelijkltddende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 1 april 1968, 

1° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING.- STRAFZAKEN.- STRAFVOR
DERING. - NEERLEGGING VAN EEN 
STUK DOOR DE BURGERLIJKE PABTIJ 
NA HET SLUITEN VAN DE DEBATTEN, 
- STUK DAT DE STRAFVORDERINC+ 
NIET BETREFT.- REOHTER DIE NOOH 
DE VERWIJDERING VAN HET STUK UIT 
DE DEBATTEN NOOH DE HEROPENING 
VAN DEZE BEVEELT. - GEEN BOHEN
DING VAN DE RECHTEN VAN DE VER
DEDIGING VAN DE BEKLAAGDE NOPENS 
DE STRAFVORDERING. 

(1) Oass., 4 februari 1963 (Bull. en PAsiO., 
1963, I, 639), 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - BURGER
LIJKE REOHTSVORDERING. - NEERLEG
GING DOOR DE RAADSlliAN VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ, TIJDENS DE BE
RAADSLAGING, VAN EEN BRIEF DIE 
ENKEL TOT DOEL HEEFT, IN EEN BE
PAALDE ONDERSTELLING, DE HEROPE
NING VAN DE DEBATTEN TE BEKOl\iEN. 
- 0NDERSTELLING DIE NIET vERWE
ZENI;IJKT WERD. - VERWIJDERING VAN 
DEZE BRIEF UIT DE DEBATTEN NIET 
BEVOLEN. - GEEN SOHENDING VAN 
DE REGEL VAN RET MONDELING EN 
OONTRADIOTOIR KARAKTER VAN DE 
DEBATTEN, NOOH VAN DE REOHTEN 
VAN DE VERDEDIGING VAN DE BE
KLAAGDE. 

1° De 1'echten van de veTdediging vctn de 
b~klaagde tegen de stm:{vonle1·ing wm·den 
n~et gesclwnden door cle Techte1•, die hem 
tot een st1·aj ve1'D01'deelt zondeT de he?'
opening van de debatten te hebben be
volen of hie1·1tit een cloo1· de btwge1·lijke 
pa1·tij na het sluiten van het debat nee?'· 
gelegd stuk te hebben ve1'wijderd, wan
nee?' dit stttk geen bet1·ekking heejt o1J 
de stmjvo1'cle1·ing (1). 

2° De regel van het moncleling en 
contmdictoi1· ka1'akte1' van de debatten 
en de 1'echten van de venlecliging van 
de belclaagde worden niet geschonden 
cloD?' de 1·echter, die de beklaagde op de 
bu1·gerlijlce rechtsvm·de1·ing ve1'00Tdeelt 
zoncle1· ttit de clebatten een b1·iej te ve1'· 
wijde1'en die hij tijdens de bemadslagi1~g 
ontvangen heejt en waaTbij de madsman 
van de burgedijlce pa1·tij enkel ve1·zocht 
om de he1·opening van de debatten in 
een bepaalcle onde1·stelling, welke niet 
ve1·wezenlijkt we1·d (2). 

(VAN RORICK, T. NAAMLOZE VENNOOT
SOHAP HYPOTHEEK- EN FINANOIERINGS
MAATSOHAPPIJ << HYPOFINA )),) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 dece1nber 1967 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

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

(2) Raadpl. het in de vorige noot geciteerde 
arrest en cass., 25 januari 1965 (Bttll. en PA
SIO., 1965, I, 507). 
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Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 153, 190, 210 en 
211 van het Wetboek van strafvordering 
en van de rechten van de verdediging, 

doonlat het bestreden arrest eiser zowel 
op strafrechtelijk als op burgerlijk gebied 
heeft veroordeeld, nadat ter terechtzit
ting van 7 december 1967 het hof van 
beroep de zaak in beraad hield en aldus 
de de batten gesloten verklaarde, en nadat 
een brief van de raadsman van de burger
lijke partij dd. 19 december 1967 bij 
het dossier werd gevoegd, welke brief, 
zijnde het stuk 233, betrekking had op 
de gegrondheid van. de betichting of al
thans op de ontvankelijkheid en de ge
grondheid van de vordering van de bur
gerlijke partij, zulks zonder dat het be
streden arrest verklaart dat dit stuk uit 
de debatten wordt geweerd, 

tm·wijl zodoende het bestreden arrest 
het tegensprekelijk karakter van de de
batten en de rechten van de verdediging 
heeft miskend : 

Overwegende dat het schrijven van de 
raadsman van de burgerlijke partij, dat 
na het sluiten van het debat aan het hof 
van beroep werd gestuurd, geen betrek
king heeft op de strafvordering ; 

Dat het middel derhalve niet kan aan
genomen worden; 

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

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

Over het middel, zoals hager vermeld : 

Overwegende dat het schrijven van de 
raads1nan van de burgerlijke partij van 
19 december 1967 aan het hofvan beroep 
enkel werd gestuurd voor het geval dat 
het hof van beroep een schrijven van de 
cc consorten Van Rorick>> zou hebben 
ontvangen waarbij een heropening van 
het debat werd gevraagd cc om de stelling 
als burgerlijke partij van cc Hypofina >> 
terug te trekken >> ; dat, in dit geval, be
doelde raadsman het hof van beroep ver
zocht, indien het meende op dit verzoek 
te moeten ingaan, de heropening van 
het debat te bevelen na 10 januari 1968, 
om hem toe te laten de nodige stukken 
over te leggen ; 

Overwegende dat uit geen stuk, waarop 
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat 

een verzoekschrift tot heropening van het 
debat door de cc consorten Van Rorick >> 
werd ingediend ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
zich derhalve ertoe kon beperken geen 
acht te slaan op de brief van 19 de
cember 1967, zonder ertoe gehouden te 
zijn dit stuk, waaraan geen bescheiden 
gehecht waren, uitdrukkelijk uit het 
debat te verwerpen ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

1 april 1968. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. V e1·slaggever, 
H. N aulaerts. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Bayart. 

2e KAMER, - 1 april 1968, 

1° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
0NDERZOEK AAN RET LICHAAM. 
BEGRIP. 

2° DESKUNDIGENONDERZOEK. 
8TRAFZAKEN. - GEESTESONDERZOEK 
DOOR EEN GENEESHEER-PSYCHIATER, 
·- 0NDERZOEK DAT NIET RET KARAK· 
TER VERTOONT VAN EEN ONDERZOEK 
AAN HET LICHAAM. 

3° WEGVERKEER. - VERVAL VAN 
RET RECHT TOT HET BESTUREN WEGENS 
LICHAMELIJKE ONGESCHIKTHEID VAN 
DE BESTUURDER. - MAATREGEL DIE 
INGAAT NIETTEGENSTAANDE ELK 
RECHTSMIDDEL VANAF DE UITSPRAAK 
VAN DE BESLISSING, INDIEN DEZE OP 
TEGENSPRAAK, EN VANAF DE BETEKE
NING, INDIEN ZIJ BIJ VERSTEK IS GE
WEZEN. 

1o en 2° De onde1·zoeken aan het lichaam, 
bedoeld bij a1·tikel 25 van de wet van, 
20 ap1·il1874., zijn de onde1·zoeken die de 
eerbaa1·heid kwnnen aantasten; een gees
tesonde1·zoek door een geneesheer-psy
chiate1· vm·toont dit ka1·akter niet ( 1). 

(1) R. HAYOIT DE TERMICOURT, «De la loi 
sur la detention preventive ,, Revue de droit 
penal, 1924, blz. 414; Repm·toire p1·atique du 
d1•oit belge, v 0 Detention p1·eventive, nr 316; 
SOHUIND, uitg, 1944, d. II, blz. 211 ; BRAAs, 

3• uitg., d. I, nr 419. 
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30 De ve1·vallenve1·klm·ing van het recht 
tot het bestu1·en van een voertuig of een 
luchtschip of het geleiden van een rijdie1·, 
~titgesproken wegens lichamelijke onge
schiktheid, gaat in, niettegenstaande elk 
rechtsmiddel, onder meer een cassatie
beroep, vanaf de uitspraak van de be
slissing, indien deze op tegenspraak, en 
vanaf de betekening e1·van, indien zij 
bij vm·stek is gewezen ( 1). (Wet van 
1 augustus 1899, art. 2-8, § 2 [wet 
van 15 april 1958, art. 2] en 2-15 [wet 
van 1 augustus 1963, art. 5].) 

(VINDEVOGEL.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 januari 1968 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 25 van de wet 
van 20 april 1874 op de voorlopige hech
tenis, 

doordat het bestreden vonnis steunt 
op een onwettelijk geestesonderzoek, dat 
bevolen werd door een onbevoegde ma
gistraat, namelijk de Procureur des Ko
nings te Gent, 

te1·wijl artikel 25 van voormelde wet 
bepaalt dat geen onderzoek aan het li
chaam kan bevolen worden tenzij door 
de raadkamer, door de kamer van inbe
schuldigingstelling ofwel door de recht
bank of het hof die van de misdaad of 
van het misdrijf kennis nemen : 

Overwegende dat de in artikel 25 van 
de wet van 20 april 1874 bedoelde onder
zoeken aan het lichaam die zijn welke 
de eerbaarheid in gevaar kunnen bren
gen; 

Dat het geestesonderzoek door een 
geneesheer-psychiater niet van die aard 
is dat het de eerbaarheid in gevaar 
brengt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

(1) Ret middel beweert bij verg1ssmg dat 
het vonnis toepassing maakt van artikel 6, 
lid 2, van het Wegverkeersreglement van 
10 december 1958, zoalJ> dit gewijzigd is bij 

Over het tweede middel, afgeleid cit 
de schending van artikel 373 van het 
W etboek van strafvordering, 

dom·dat het bestreden vonnis toepassing 
maakt van artikel 6, lid 2, van het weg
verkeersbesluit, zoals gewijzigd bij arti
kel 3 van het koninklijk besluit van 
6 september 1961, hetwelk bepaalt : 
« ... Is de bestuurder echter wegens licha
melijke ongeschiktheid vervallen ver
klaard (van het recht om een voertliig 
te besturen), dan moet de inlevering (van 
de identiteitskaart), niettegenstaande 
voorziening, plaatsvinden vijf dagen na 
de liitspraak van de beslissing wanneer 
deze op tegenspraak ... is gewezen », 

tm·wijl artikel 373 van het Wetboek 
van strafvordering, laatste lid, bepaalt 
dat " de tenliitvoerlegging van het be
streden vonnis gedurende die tien dagen 
(cassatietermijn) geschorst is en, indien 
er een voorziening in cassatie is ingesteld, 
tot de ontvangst van het arrest van het 
Hof van cassatie " : 

Overwegende dat de artikelen 2-8, § 2, 
en 2-15, § 1, lid 2, van de wet van l au
gustus 1899 houdende herziening van 
de wetgeving en van de reglementen op 
de politie van het vervoer, gewijzigd bij 
de wetten van 15 april1958 en 1 augustus 
1963, bepalen, het eerste, « het verval 
van het recht tot sturen, wegens lichame
lijke ongeschiktheid van de bestuurder, 
gaat in bij de liitspraak van de beslissing 
wanneer deze op tegenspraak is gewezen 
eh vanaf de betekening wanneer zij is 
gewezen bij verstek, ondanks alle ver
haal », het tweede, « die formaliteit (voor 
legging van het rijbewijs, de leervergun
ning of de identiteitskaart) moet vervuld 
worden ... , in geval van verval uitge
sproken wegens lichamelijke ongeschikt
heid, binnen vier dagen na de uitspraak 
van de beslissing, wanneer deze op tegen
spraak is gewezen, of na de betekening 
wanneer zij bij verstek is gewezen, on
clanks alle verhaal » ; 

Dat derhalve het middel naar recht 
faalt; 

En overwegende dat de substantiiile 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 

artikel 3 van het koninklijk besluit van 6 sep
tember 1961 ; deze bepaling, opgeheven bij 
artikel39 van het koninklijk besluit van 4 mei 
1965, werd door deze beslissing niet vermeld~ 
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dat de uitgesproken straf het door de 
wet bepaalde maximmn niet over
schrijdt; 

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

1 april 1968. - 2e kamer. - Voor
zitte1', H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. V e1•slaggevm·, 
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Oolard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 1 april 1968. 

1° REOHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - WEGVER· 
KEER. - BESTUREN IN STAAT VAN 
DRONKENSCH.A:P VAN EEN VOERTUIG OP 
DE OPENBARE WEG. - NIEUWE HER· 
HALING. - RECHTER DIE DE BESTAND· 
DELEN VAN DE NIEUWE HERHALING 
VASTSTELT OP GROND VAN EEN BIJ DE 
PROCESSTUKKEN GEVOEGD UITTREKSEL 
UIT EEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE 
GEGAAN VONNIS WAARUIT BLIJKT DAT 
DE BEKLAAGDE IN STAAT VAN HERHA· 
LING WEGENS EEN EERSTE VEROORDE· 
LING WERD VEROORDEELD. - GEEN 
SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE 
VERDEDIGING. 

2° HERHALING.- WEGVERKEER.
BESTUREN IN STAAT VAN DRONKEN· 
SCH.A:P VAN EEN VOERTUIG OP DE OPEN· 
BARE WEG. - NIEUWE HERHALING. -
BESTANDDELEN VAN DE NIEUWE HER· 
HALING DOOR DE VEROORDELENDE BE· 
SLISSING VASTGESTELD AAN DE HAND 
VAN EEN BIJ DE PROCESSTUKKEN GE· 
VOEGD UITTREKSEL UIT EEN IN KRACHT 
VAN GEWIJSDE GEGAAN VONNIS, WAAR· 
UIT BLIJKT DAT DE BEKLAAGDE WERD 
VEROORDEELD IN STAAT VAN HERHA· 
LING, WEGENS EEN EERSTE VEROOR· 
DELING, vVAARVAN HET UITTREKSEL 
:MELDING MAAKT EN DE DATUM OP· 
GEEFT. - WETTELIJKE BESLISSING. 

3° STRAF.- VERSCHEIDENE STRAFFEN 
DOOR TWEE OPEENVOLGENDE WETTEN 
GESTELD OP HETZELFDE MISDRIJF. 
l\'IINST ZWARE STRAF. - BEGRIP. 

(1) en (2) Raadpl. cass., 20 december Ul65 
en 7 maart 1966 (Bull. en PAsro., 1966, I, 532 
en 867). 

4° WEGVERKEER. - BESTUREN IN 
STAAT VAN DRONKENSCH.A:P VAN EEN 
VOERTUIG 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. 
- RESPECTIEVE ZWAARTE. 

1° De 1·echten van de verdediging van de 
beklaagde wonlen niet geschonden doo1· 
de rechter die, 1'echtdoende op een vm·
volging om, bij nieuwe herhaling, in 
staat van dronkenschap een voe1·twig op 
de openban weg te hebben bestutt1·d, 
de bestanddelen van de nieuwe he1·haling 
vaststelt op g1•ond van een bij de p1·oces
stukken gevoegd uittreksel uit een in 
kmcht van gewijsde gegaan vonnis waar
uit blijkt dat de beklaagde in staat 
van he1·haling tve1·d vm·oordeeld wegens 
een em·ste ve1·oordeling waa1·van het ttit
t1·eksel melding maakt en de datttm op
geeft (1). 

2° W ettelijk is de veroo1•delende beslissing 
die, in geval van niettwe hed~aling, de 
stmf van levenslang vm·val van het 1·echt 
tot het bestU?·en oplegt om in staat van 
d1•onkenschap een voe1•tuig op de open
ba?·e weg te hebben bestuu1•d en het be
staan van de bestanddelen van de nieuwe 
hedwling vaststelt op g1·ond van een bij 
de p1·ocesstulcken gevoegd ttitt1·elcsel ttit 
een in k1·acht van gewijsde gegaan vonnis 
waa1·uit blijkt dat de beklaagde we1•d 
ve1'001'deeld in staat van herhaling we
gens een ee1·ste ve?·oo1·deling, waa1·van het 
uitt1·elcsel melding maakt en de datum 
opgeeft (2). (Impliciete oplossing.) 

3° vVannee1· twee opeenvolgende wetten 
op een misd1·ijj co1'1"ectionele stmffen 
stellen, waaTonde?· een hoofdgevangenis
straj, en het maximum van de bij een 
dezer wetten voo1·gesclweven gevangenis
stmf minde1• zwaa1· is, bepaalt deze wet 
de minst zwa1•e st1·aj in de zin van arti
kel 2 van het Stmfwetboek, zonde1· dat 
e1· met de bijlcomende stmffen 1·elcening 
moet worden gehouden (3). 

4° De stmj, gesteld bij de wet van 1 augus
tus 1899, zoals zij gewijzigd is bij die 
van 15 ap1'il 1958, doch v661· de inwer
kingt?·eding van de wet van 11 juli 1967, 
op het misdTijj dat e1·in bestaat, bij 
nieuwe herhaling, in staat van dronlcen
schap een voertuig op een openba1·e plaats 

(3) Cass., 15 januari 1968, supra, blz. 666. 
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te hebben bestuurd, is minder zwaar dan 
de straj gesteld op hetzeljde misd1·ijj bij 
dezelfde wet van 1 augustus 1899, doch 
sinds de inwerkingt1·eding van die van 
11 juli 1967 (1). 

(VAN LAERBEKE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 januari 1968 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Recht bank 
te Antwerpen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de rechten van de ver
dediging, 

dom·dat het bestreden vonnis eiser ver
oordeeld heeft wegens dronkenschap aan 
het stuur, bij nieuwe wettelijke herhaling, 
na twee veroordelingen uitgesproken 
door de vonnissen van 15 juni 1964 en 
van 9 mei 1967, 

te1·wijl zich in het strafdossier slechts 
een uittreksel bevindt van het vonnis 
van 9 mei 1967, dat naar het vonnis van 
15 juni 1964 verwijst, doch geen uittrek
sel van dit vonnis van 15 juni 1964 zelf, 
zodat de rechtbank bij afwezigheid van 
dit stuk in het dossier het bestaan van 
een nieuwe wettelijke herhaling niet wet
telijk kon vaststellen, en het ontbreken 
van dit stuk een inbreuk op de rechten 
van verdediging uitmaakt : 

Overwegende dat de vorige veroorde
ling in staat van wettelijke herhaling 
welke de veroordeling in staat van nieuwe 
wettelijke herhaling rechtvaardigt regel
matig blijkt uit het uittreksel van het in 
kracht van gewijsde gegaan vonnis dat 
de veroordeling in bedoelde staat vast
stelt, op grond van een eerste vonnis 
waarvan het uittreksel melding maakt 
en de datum bepaalt ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 2 van het Straf
wetboek, 

doordat het bestreden vonnis eiser ver
oordeeld heeft wegens dronkenschap aan 
het stuur, bij nieuwe wettelijke herhaling, 
en hem levenslang vervallen verklaard 

(1) Oass., 15 januari 1968, supra, biz. 666; 
raadpl. ook cass., 25 maart 1968, sup1•a, 
biz. 968. 

heeft van het recht tot het besturen van 
een motorrijtuig, en de rechtbank de 
feiten zoals beschreven in de dagvaarding 
bewezen heeft geacht en dus een veroor
deling heeft uitgesproken op grond van 
artikel 2-4, 2-5 en 2-7 van de wet van 
1 augustus 1899, gewijzigd door die van 
15 april 1958, 

te1·wijl voormelde wet nogmaals ge
wijzigd werd door de wet van ll juli 
1967, de nieuwe wetsbepalingen het 
verval van het recht tot het besturen van 
een voertuig facultatief hebben gemaakt 
en aan de rechter de mogelijkheid hebben 
gegeven een verval voor bepaalde duur 
of levenslang uit te spreken, daar waar 
de oude wetgever een verplicht !evens
lang verval voorzag, voormelde nieuwe 
wetswijziging weliswaar dateert van na 
de feiten doch artikel 2, § 2, van het 
Strafwetboek voorschrijft dat, indien 
de wet die geldt op het ogenblill: van de 
uitspraak verschilt van die welke van 
toepassing was op het ogenblil;:: van de 
inbreuk, de minst strenge straf dient te 
worden toegepast, zodat het niet toepas
sen van de nieuwe wetsbepaling op de 
telastlegging een inbreuk uitmaakt op 
het recht van de verdediging vermits de 
toepassing van de mildere wet onmogelijk 
werd gemaakt : 

Overwegende dat volgens de op 14 juni 
1967, zijnde de dag der feiten, geldende 
wetgeving het maximum van de hoofd
gevangenisstraf voor. het in het middel 
bedoelde misdrijf twaalf maanden was 
(artikelen 2-4 en 2-5, laatste lid, van 
de wet van 1 augustus 1899, zoals ze 
gewijzigd is bij die van 15 april 1958); 

Overwegende dat op de datmn van 
het vonnis het maximmn van die straf 
krachtens artikel 1, e, van de wet van 
ll juli 1967 twee jaar was; 

Overwegende dat artilml 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 wam1eer correctio
nele straffen, waaronder een hoofdge
vangenisstraf, op een misdrijf gesteld 
worden door twee opeenvolgende wetten 
en een van die wetten voor de hoofd
gevangenisstraf een lager maximtml. be
paalt, deze laatste wet de minst zware 
straf in de zin van die bepaling voor
schrijft, zonder dat met de bijkomende 
straffen rekening moet worden gehouden ; 

Overwegende dat het bestreden von.-
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nis, dat de minst zware straf toepast, dus 
op wettelijke wijze tegen eiser levenslang 
verval van het recht tot het besturen van 
een motorvoertuig heeft uitgesproken, 
straf bepaald bij artikel 2-7, § 3, laatste 
lid, van de wet van 1 augustus 1899 
voordat deze 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 v:oorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; · 

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

1 april 1968. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Rutsaert, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Ve1·slaggever, Ridder 
de Schaetzen. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 1 april 1968. 

1° CASSATIEMIDDELEN.- STRAFZA
KEN. - STRAFVORDERING. - VooR
ZIENING TEGEN DE BESLISSING VAN 
DE RECHTER IN HOGER BEROEP. -
MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING 
HEEFT OP HET VOORBEREIDEND ONDER
ZOEK EN HET GEDING VOOR DE EERSTE 
RECHTER. - MIDDEL VREEMD AAN 
DE BEVOEGDHEID EN VOOR DE RECHTER 
IN HOGER BEROEP NIET OPGEWORPEN, 
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT AAN
VOERT DAT DE RECHTER DE GEGEVENS 
VAN DE ZAAK OF VAN HET DOSSIER 
VERKEERD HEEFT BEOORDEELD. 
HoF NIET BEVOEGD OM KENNIS ERVAN 
TE NEMEN. 

3° STRAF. - ERNST. - SoEVEREINE 
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECH
TER. - GRENZEN. 

1° Is niet ontvanlcelijk tot staving van een 
voo1·ziening tegen de beslissing van de 

{1) (2) en (3) Oass., 15 januari 1968, supm, 
blz. 667. 

rechte1· in hager beroep, een middel dat 
vreemd is aan de bevoegdheid, vom· de 
1·echte1• in hager be1•oep niet wenl opge
W01'pen en enkel betrekking heeft op 
het voorbereidend onde1·zoek en het geding 
voo1· de ee1•ste 1·echter ( 1). 

2° Het Hof van cassatie is niet bevoegd 
om na te gaan of de 1·echte1• de gegevens 
van de zaak of van het dossier die hem 
we1·den ove1·gelegd juist of verkeenl in 
feite heeft beoo1·deeld (2). (Grondwet, 
art. 95.) 

3° De 1•echte1' stelt soeverein, binnen de 
grenzen van de wet, de straf vast in ve1'
houding tot de e1·nst van het bewezen 
ve1·klaanle misdrijf (3). 

(vAN BODE GEM.) 

Met de notitie overeenstemmend arrest 
op voorziening tegen een arrest op 17 ja
nuari 1968 door het Hof van. beroep te 
Luik gewezen. 

1 april 1968. - 2" kamer. - Vom·
zitter, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. V erslag geve1·, 
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

;2" KAME:j:t, - 1 april 1968. 

VOORLOPIGE HECHTENIS.- BEVEL 
TOT AANHOUDING. - BEVEL TOT AAN
HOUDING UITGEV AARDIGD WEGENS EEN 
DOOR DE BELGISCHE WET ALS MISDAAD 
OF WANBEDRIJF OMSCHREVEN FEIT, 
DAT DOOR EEN BELG IN HET BUITEN
LAND GEPLEEGD WERD.- VERMELDING 
IN HET BEVEL TOT AANHOUDING .. VAN 
DE VREEMDE WET, DIE OP DIT FEIT 
STRAF STELT. - NIET VEREIST. 

Het bevel tot aanhouding uitgevaardigd 
wegens een dam· de Belgische wet als 
misdaad of wanbedrijf omscMeven feit, 
dat dam· een Belg in het buitenland werd 
gepleegd, moet de v1•eemde wet, die op 
dit feit st1·af stelt, niet vermelden (4). 
(Wetb. van strafv., art. 96; wet van 
20 april 1874, art. 1 en 2; wet van 
17 april 1878, art. 7, § 1, gewijzigd 
bij de wet van 16 maart 1964, art. 1). 

(4) Of. oak het volgend arrest. 
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(DE RYOKERE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 februari 1968 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent, kamer van 
inbeschuldigingstelling ; 

II. Over de eerste twee middelen sa
men, afgeleid, het ee1·ste, uit de schending 
van artikel 96 van het Wetboek van 
strafvordering, 

cloonlat het bestreden arrest het be
twiste bevel tot aanhouding bevestigt, 

te1·wijl elke verrnelding van de Franse 
wetgeving in het bevel tot aanhouding 
ontbreekt, en eiser slechts voor de door 
hem. in Frankrijk gepleegde rnisdrijven 
in Belgie kan vervolgd worden mits het 
zou blijken dat op deze in den vreemde 
gepleegde feiten ook aldaar straf is ge
steld; 

het tweecle, uit de schending van arti
kel 7, §§ 1 en 2, van de wet van I7 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het W etboek van strafvordering, zoals 
gewijzigd door artikei I van de wet van 
16 rnaart 1964, 

cloorclctt nergens in het betwiste bevel 
tot aanhouding naar voorrnelde wetsbe
palingen verwezen wordt : 

Overwegende dat, door te bepalen : 
I 0 dat de in artikel 7 van de wet van 
17 april I878 bedoelde wet van het land 
waar het feit werd gepleegd en die in dat 
land op het feit straf stelt geen wet is 
die, in de zin van artikel 96 van het Wet
hoek van strafvordering, bepaalt dat het 
feit een rnisdaad ofwanbedrijf is en 2o dat 
voorrneld artilml 96 de Belgische strafwet 
bedoelt, het bestreden arrest het niet
verrnelden in het bevel tot aanhouding 
van de vreernde wetsbepalingen wettelijk 
rechtvaardigt ; 

Dat geeri van beide rniddelen kan aan
genmnen worden ; 

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvorrnen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkornstig de wet is: 

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

I april 1968. - 2e karner. - Voo1·
zitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nernend voorzitter. Verslctggever, 

H. Gerniers. - Gelijkluiclencle conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 1 april 1968. 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS. 
BEVEL TOT AANHOUDING. - BEVEL 
TOT AANHOUDING UITGEVAARDIGD WE· 
GENS EEN DOOR DE BELGISOHE WET 
ALS MISDAAD OF WANBEDRIJF OM· 
SOHREVEN FEIT, DAT DOOR EEN BELG 
IN HET BUITENLAND GEPLEEGD WERD. 
- VERMELDING IN HET BEVEL TOT 
AANHOUDING VAN DE VREEMDE WET, 
DIE DIT FElT ALS MISDAAD OF 'VANBE· 
DRIJF OMSOHRIJFT. - NIET VEREIST. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - KAlVIER 
VAN INBESOHULDIGINGSTELLING RECHT· 
DOENDE OP HET HOGER BEROEP VAN 
DE VERDAOHTE TEGEN EEN BESOHIK· 
KING W AARBIJ HET BEVEL TOT AAN · 
HOUDING BEVESTIGD WORDT.- BEVEL 
TOT AANHOUDING UITGEVAARDIGD WE· 
GENS EEN DOOR DE BELGISOHE WET 
ALS MISDAAD OF WANBEDRIJF OM· 
SOHREVEN FElT, DAT DOOR EEN BELG 
IN HET BUITENLAND WERD GEPLEEGD. 
- MIDDEL DAT AANVOERT DAT DE 
REOHTEN VAN DE VERDEDIGING VAN 
DE VERDAOHTE GESOHONDEN WERDEN 
OMDAT HET BEVEL TOT AANHOUDING 
GEEN MELDING MAAKT VAN DE 
VREEMDE WET, DIE DIT FElT ALS MIS· 
DAAD OF WANBEDRIJF OMSOHRIJFT.
VERDAOHTE DIE ZIJN VERWEER BE· 
TREFFENDE DEZE VREEMDE WETSBEPA· 
LING HEEFT KUNNEN VOORDRAGEN. -
GEEN SOHENDING VAN DE REOHTEN 
VAN DE VERDEDIGING VAN DE VER· 
DAOHTE. 

3° STRAFVORDERING. - DooR DE 
BELGISOHE WET ALS MISDAAD OF WAN· 
BEDRIJF OMSOHREVEN FElT DAT DOOR 
EEN BELG IN HET BUITENLAND WERD 
GEPLEEGD. - DOOR HET OPENBAAR 
MINISTERIE INGESTELDE VERVOLGING 
OP KLAOHT VAN DE BENADEELDE 
VREEMDELING. - AFSTAND VAN DE 
KLAGER. -- ZONDER GEVOLG. 

4° STRAFVORDERING. -- INSTELLEN. 
- DOOR DE BELGISOHE WET ALS MIS· 
DAAD OF WANBEDRIJF OMSOHREVEN 
FElT DAT DOOR EEN BELG IN HET 
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BUITENLAND WERD GEPLEEGD. 
KLACHT VAN DE BENADEELDE VREEM
DELING.- VOLDOENDE VOORWAARDE 
OPDAT RET OPENBAAR MINISTERIE DE 
VERVOLGING KAN UITOEFENEN. 

5° MISDRIJF IN HET BUITENLAND 
GEPLEEGD. - MISDRIJF DOOR EEN 
BELG TEGEN EEN VREEMDELING GE
PLEEGD. - STRAFVORDERING. - VER
VOLGING. - VOORWAARDEN. 

1° Het bevel tot aanhouding uitgevaa1·digd 
wegens een doo1· de Belgische wet als 
misdaad of wanbedrijf omschreven feit, 
dat doo1· een Belg in het buitenland ge
pleegd we1·d, moet niet de vreerncle wet 
vm·rnelden welke dit feit best1·aft ( 1). 
(Wetb. van strafv., art. 96; wet van 
20 april 1874, art. 1 en 2; wet van 
17 april 1878, art. 7, § 1, gewijzigd bij 
de wet van 16 maart 1964, art. l.) 

2° De rechten van de verclediging van de 
verdachte worden niet geschonden doo1· 
het m·1·est van de karne1· van inbeschul
digingstelling dat ongegmnd verklam·t 
het hager be1·oep van de vm·dachte tegen 
de beschilcking van de madlcarne1· die het 
bevel tot aanhouding bevestigt dat tegen 
hem werd uitgevaa1·digd wegens een doo1' 
de Belgische wet als misdaacl of wan
bed1·ijf ornsch1-even feit dat in het buiten
land wm·d gepleegd, hoewel dit bevel 
tot aanhouding de bepalingen van de 
vreernde wet niet ve1·rneldt, wellce dit feit 
best1·afjen, wannee1· de ve1·dachte zijn vm·
wee1' bet1·e fjende die wet heeft lcunnen 
voordmgen (2). 

3° De afstancl van de klacht van de bena
deelde m·eerndeling, nadat het openbaa1• 
rninisterie het onderzoelc gevorderd heeft, 
is zonder invloed, ten aanzien van arti
lcel 7, § 2, van, de wet van 17 ap1·il1878, 
op de 1·egelrnatigheid van de vm·volging, 
ingesteld wegens het door de Belgische 
wet als misdaad of wanbedrijf omsch1-e
ven feit, dat door een Belg in het buiten
land tegen een vreemdeling wenl ge
pleegd (3). (Wet van 17 april 1878, 
art. 2 en 7, § 2, gewijzigd bij de wet 
van 16 maart 1964, art. l.). 

4° en 5° Nam· luid van a1·tilcel 7, § 2, van 
de wet van 17 ap1•il 1878, gewijzigd bij 
artilcel 1 van de wet van 16 maa1·t 1964, 

(1) Of. ook het vorige arrest. 
(2) Raadpl. cass., 23 augustus 1966 (Bull. 

en PASIC., 1966, I, 1418). 

wanneer er in het buitenland tegen een 
vreerndeling een rnisdrijf wo1·dt begaan, 
volstaat een klacht van de benadeelde 
vreemdeling opdat het openbaa1• rninis
terie een ve1·volging lean v01•de1·en tegen 
een Belg die, bttiten het g1•ondgebied van 
het Rijlc, zich schuldig gemaakt heeft 
tegenover een V1'eemdeling aaro een doo1· 
de Belgische wet als misdaad of wai1be
d1·ijf omsch1-even feit, indien op dit feit 
stmf gesteld wordt door de wetgeving van 
het land waar het we1·d gepleegd. 

(DAUWE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 februari 1968 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent, kamer van 
inbeschuldigingstelling ; 

Over het eerste en het tweede middel, 
afgeleid, het ee1•ste, uit de schending van 
artikel 96 van het Wetboek van straf
vordering, 

doordat het bestreden arrest het be
twiste bevel tot aanhouding bevestigt, 

te1·wijl dit bevel de bepalingen niet 
vermeldt van de Franse strafwet die 
verklaren dat de feiten B en 0 misdaden 
of wanbedrijven zijn, en dit verzuim de 
rechte:il van de verdediging van eiser 
schendt; 

het tweede, uit de schending van arti
kel 7, § 1, van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van strafvordering, zoals ge
wijzigd door artikel 1 van de wet van 
16 maart 1964, 

do01•dat het tegen eiser verleend bevel 
tot aanhouding voormelde artikelen niet 
vermeldt : 

Overwegende dat door te bepalen : 
1° dat de in artikel 7 van de wet van 
17 april 1878 bedoelde wet van het land 
waar het feit werd gepleegd en die in 
dat land op het feit straf stelt geen wet 
is die, in de zin van artikel 96 van het 
W etboek van strafvordering, bepaalt dat 

(3) De aldus door het Hof opgegeven regel 
heeft geen betrekking op het geval waarin de 
afstand, zoals in zaken van overspel, de straf
vordering doet vervallen. 
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het feit een misdaad of wanbedrijf is, en 
2° dat voormeld artikel 96 de Belgische 
,;trafwet bedoelt, het bestreden arrest 
het niet-vermelden in het bevel tot aan
houding van de vreemde wetsbepalingen 
wettelijk rechtvaardigt ; 

Overwegende dat de rechten van de 
verdedigi11g van eiser niet geschonden 
werden door het feit dat het tegen hem 
verleend bevel tot aanhouding de bepa
lingen van de Franse strafwet niet ver
meldt, daar cut de stukken van de pro
cedure waarop het Hof acht vermag te 
slaan blijkt dat die bepalingen in de 
vordering van de Procureur-generaal bij 
het Hof van beroep te Gent aangeduid 
werden en dat eiser de gelegenheid gehad 
heeft met betrekking tot die bepalingen 
zijn verdediging voor te dragen ; 

Dat geen van de eerste twee middelen 
kan aangenomen worden ; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 7, § 2, van de 
wet van 17 april 18 7 8 houdende de 
voorafgaande titel van het W etboek van 
strafvordering, 

doonlat : 1° de klacht van de benadeelde 
vreemdeling aan het gerechtelijk onder
zoek niet is voorafgegaan, 2° de klacht
afstand van die vreemdeling tijdig plaats
vond, daar hij geschied is vooraleer eiser 
officieel in kennis gesteld werd van de 
door hem overtreden vreemde wetsbepa
lingen, ;!0 op de datum van het verlenen 
van het tweede bevel tot aanhouding, 
er door de Franse overheid nog geen 
officieel bericht verstrekt werd omtrent 
de in Frankrijk geschonden wetsbepa
lingen, 4° het door het openbaar minis
terie neergelegd uittreksel uit de Franse 
wetgeving niet kan gelden voor in het 
jaar 1967 gepleegde misdrijven, daar het 
slechts de samenvatting is van de tot 
1 maart 1965 vigerende wetgeving : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door te preciseren dat de benadeelde 
vreemdeling eerst na de vordering tot 
onderzoek afstand heeft gedaan van zijn 
l;dacht en dat die vordering een daad van 
vervolging is, op impliciete maar duide
lijke wijze heeft vastgesteld dat ten deze 
de klacht aan het gerechtelijk onderzoek 
is voorafgegaan ; 

Overwegende dat deze klachtafstand 
overigens geen invloed meer kon hebben 
op de regelmatigheid van de rechtsple
ging vermits hij zich na een vordering 
tot onderzoek voordeed ; 

Overwegende dat, luidens artikel 7, 
§ 1, van de wet van 17 april 1878, de 
klacht van de benadeelde vreemdeling 
volstond om een vervolging te kcmnen 
instellen ; dat in geval van klacht geen 
officieel bericht van de vreemde overheid 
nodig is; 

Overwegende dat tut de stukken van 
de procedure waarop het Hof acht ver
mag te slaan niet blijkt dat het hof van 
beroep, kamer van inbeschuldigingstel
ling, gesteund heeft op het door het open
baar ministerie neergelegd uittreksel uit 
de Franse wetgeving, om te beslissen dat 
de feiten in Frankrijk strafbaar zijn ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Overwegende dat de middelen door 
eiser ingeroepen in het verzoekschrift tot 
cassatie tegen het arrest op 17 januari 
1968 door het Hof van beroep te Gent, 
kamer van inbeschuldigingstelling, gewe
zen, hier niet hernomen werden ; 

Dat het Hof niet gehouden is die mid
delen te beantwoorden ; 

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

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

1 april 1968. - 28 kamer. - Voo1'
zitte?·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Gerniers. - Gelijkluidencle conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 1 april 1968, 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- MIDDEL AFGELEID HIERUIT 
DAT DE EERSTE RECHTER DE VOOR HEM 
GENOMEN CONCLUSIE NIET HEEFT BE
ANTWOORD.- MIDDEL DAT NIET VOOR 
HET EERST VOOR HET HoF RAN WORDEN 
AANGEVOERD. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS. -
ARREST VAN DE KAMER VAN INBE
SCHULDIGINGSTELLING DAT BESLIST DAT 
DE HANDHA VING VAN DE VOORLOPIGE 
HEOHTENIS DOOR HET ALGEMEEN BE LANG 
VEREIST WORDT.- 00NOLUSIE VAN DE 
BEKLAAGDE. -REDENGEVINGVAN HET 
ARREST. 
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3° VOORLOPIGE HECHTENIS. -
BESLISSING AANGAANDE DE HANDHA· 
VING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS 
BUITEN DE TERMIJN VAN EEN MAAND. 
- GELDIGHEID VAN RET BEVEL TOT 
AANHOUDING DIE NIET MEER RAN 
WORDEN BETWIST. 

4° TAAL (GEBRUIK VAN DE 
FRANSE EN NEDERLANDSE).
STRAFZAKEN.- VERSCHIJNING VAN DE 
VERDACHTE VOOR DE RAADKAMER OF 
VOOR DE KAMER VAN INBESCHULDI· 
GINGSTELLING VOOR DE HANDHA VING 
VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS. -
DosSIER DAT TER BESCHIKKING VAN 
DE RAADSMAN VAN DE VERDACHTE 
MOET WORDEN GESTELD.- VERTALING 
VAN DE STUKKEN, GESTELD IN EEN 
ANDERE TAAL DAN DIE VAN DE RECHTS· 
PLEC+ING. - NIET VEREIST. 

1° Kan niet voor het ee1·st, voor het H of 
wo1·den aangevoerd het middel afgeleid 
hie1·uit dat de ee1•ste rechter de voo1· hem 
genomen conclusie niet heeft beant
wom·d (1). 

2° TY annee1· de verdachte in zijn conclusie 
vom· de kame1· van inbeschttldigingstel
ling die uitspmalc dient te'' doen over de 
hanclhaving van de voo1·lopige hechte,nis, 
bij toepassing van de m·tikelen 5 en 19 
van de wet van 21 april 1874, geen 
exceptie van onbevoegdheid noch enige 
ande1·e exceptie opwerpt en niet betoogt 
dat het hem ten laste gelegde feit, al 
was het bewezen, geen strafbaar misd1·ijf 
is, beantwom·dt de kamer van inbeschul
digingstelling passend de conclusie van 
de ve1·dachte waarbij het bestaan van 
redenen van openbaa1· belang betwist 
wm·dt, dam· de vaststelling dat dergelijke 
1·edenen bestaan (2). 

3° De 1'echtsmacht die uitspmak client te 
doen over de handhaving van de voo1'· 
lopige hechtenis buiten de termijn van, 
een maand, dient geen kennis mee1' te 
nemen van de geldigheid van het bevel 
tot aanhouding (3). (Wet van 20 april 
1874, art. 5.) 

(1) Oass., 3 april 1967 (A7'7', cass., 1967, 
blz. 999). 

(2) Raadpl. cass., 20 juli 1951 (Bull. en 
PAsrc., 1951, I, 799), en noot 1 onder cass., 
2 juli 1951 (ibid., 1951, I, 762); 4 december 
1967 en 18 maart 1968, sup1·a, blz. 488 en 
942. 

4° H oewel de ve~·dachte die de taal van de 
1'echtspleging niet verstaat, het 1·echt heeft 
te vmgen dat er bij het dossie1• een ver
taling in een ande~·e taal zott gevoegd 
wm·den van de pmcessen-verbaal, de 
vedclaringen van de getuigen en de des
kundigenve1·slagen, is het niet op st1•afje 
van nietigheicl ve~·eist dat deze ve1·taling 
bij het dossie1• zou gevoegd worden wan
neer het te1' beschiklcing van de 1'aadsman 
van de ve1·dachte is gesteld v66r cle vm·
schijning voo1• de macllcamM' of voor de 
lcame1· van inbeschuldigingstelling ten 
einde de vom·lopige hechtenis buiten de 
te1·mijn van een maand te hand haven ( 4). 
(Wet van 15 jcmi 1935, art. 22; wet 
van 20 april 1874, art. 5.) 

(DAUWE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 maart 1968 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent, kamer van 
inbeschuldigingstelling ; 

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

doordat het bestreden arrest de hand
having van de hechtenis van eiser be
veelt, hoewel de raadkamer de voor haar 
neergelegde conclusie niet beantwoord 
he eft, 

en clom·dat het Hof van beroep evenmin 
geantwoord heeft op de conclusie waarbij 
eiser aanvroeg het bevel tot aanhouding 
niet te handhaven, gezien de Belgische 
openbare veiligheid zulks niet langer 
vereist : 

Overwegende dat, in zover het op
werpt dat de raadkamer de conclusie van 
eiser niet beantwoord heeft, het middel 
niet ontvankelijk is, daar het niet voor de 
eerste maal voor het Hof mag worden 
opgeworpen ; 

Overwegende dat, nu eiser in zijn con-

(3) Oass., 22 'januari 1934 (Btdl. en PAsrc., 
1934, I, 142); raadpl. cass., 26 september 1955 
(ibid., 1956, I, 36) en de in denoot aangehaalde 
arresten. 

(4) Oass., 29 november 1937 (Bull. en PA· 
src., 1937, I, 358). 
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clusie voor het hof van beroep geen de. 
clinatoire van bevoegdheid opwerpt, geen 
andere exceptie tegenstelt of niet aan
voert dat het hem ten laste gelegde feit, al 
stond het ook vast, geen strafbaar mis
drijf is, het bestreden arrest, door te bepa
len : « dat ten aanzien van de behouden 
telastleggingen van het bevel tot aanhou
ding van 24 januari 1968 ... het openbaar 
belang nog steeds de handhaving van de 
hechtenis van de verdachte vereist, na
melijk we gens de. noodwendigheden van 
het onderzoek, de zwaarwichtigheid en 
de grote omvang van de ten laste gelegde 
onregelmatige en clandestiene wapen
verhandelingen en de hierdoor geschapen 
verstoring van en gevaar voor de open
bare orde, veiligheid en rust, ook de er
door verwekte onrust en gevoel van on
veiligheid in de openbare opinie en bij 
de bevolking van het Rijk ll, zijn be
schikkend gedeelte voldoende verant
woordt; 

Dat het middel in die mate niet kan 
aangenon~en worden ; 

Over het tweede en het derde middel, 
afgeleid, het tweecle, uit de schending van 
artikel 96 van het W etboek van straf
vordering, 

cloorclat het bestreden arrest het bevel 
tot aanhouding handhaaft, 

te1·wijl dit bevel de geschonden bepa
lingen van de Franse strafwet niet ver
meldt; 

het cle1·cle, uit de schending van arti
kel 7 van de wet van 17 april 1878, ge
wijzigd bij artikel 1 van de wet van 
16 maart 1964, 

cloorclat het bestreden arrest de hand
having van de hechtenis beveelt, 

te1·wijl voormeld artikel 7 bepaalt dat 
verdachte slechts in Belgie kan vervolgd 
worden, mits bewijs van: de vreemde 
strafwetgeving, en dit bewijs moet voor
leggen v66r het a:fleveren van het bevel 
tot aanhouding, hetgeen ten deze niet 
gebeurd is : 

Overwegende dat het arrest heden uit
gesproken door het Hof in de za.ak 
nr 8900, de voorziening van eiser ver
werpt, gericht tegen het arrest op 12 fe
bruari 1968 gewezen door het Hof van 
beroep te Gent, kamer van inbeschul
digingstelling, hetwelk de beslissing van 
de raadkamer, welke de bevestiging van 
het bevel tot aanhouding ten laste van 
eiser beslist, bevestigt (1); 

Overwegende dat de middelen, welke 

de regehnatigheid van dat bevel tot aan
houding betwisten, aldus van belang 
ontbloot zijn geworden; 

Dat de middelen, die deze regelmatig
heid bestrijden, niet ontvankelijk zijn; 

Over het vierde middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 12 van de wet 
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen 
in gerechtszaken, 

cloorclat het bestreden arrest de hand
having van de hechtenis beveelt, 

te1·wijl geen vertaling van de in de 
Franse taal opgestelde klacht van de 
Franse overheid noch van de in diezelfde 
taal opgestelde samenvatting van de 
Franse wetgeving aangaande het regime 
van de vuurwapens bij het dossier ge
voegd werd : 

Overwegende dat door geen enkele 
wetsbepaling vereist wordt dat het dos
sier hetwelk overeenkomstig artikel 1 
van de wet van 23 augustus 1919 aan 
de raadsman van de verdachte dient 
medegedeeld te worden voor de beslissing 
van handhaving van de voorlopige hech
tenis, op straffe van nietigheid de verta
ling van bepaalde stukken zou moeten 
bevatten; 

Dar het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

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

1 april 1968. - 2e kamer. - Voor
zitte1', H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Gerniers. - Gelijkluiclencle conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 2 april 1968. 

BEWIJS. - DIREOTE BELASTINGEN. 
BEWIJSLAST. ARREST DAT BE· 
PAALDE FElTEN ALS BEWEZEN BE· 
SOHOUWT. - ARREST DAT VASTSTELT 
DAT DE BELASTINGSOHULDIGE RET 
TEGENBEWIJS NIET LEVERT.- ARREST 
DAT DE BEWIJSLAST NIET OMKEERT. 

(1) Zie het voorgaand arrest. 
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De bewijslast wordt niet omgekee1•d door 
het a1'1'est dat beslist dat de belasting
schuldige het tegenbewijs van hetgeen 
doo1· het arrest als bewezen beschouwd 
wordt niet leve1·t of niet lean leve1·e1~ (I). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP << IMMOBI-

LIEJRE D'AKKERGEM "' T. BELGISCHE 
STAAT, MINISTER VAN FINANCI:iiJN,) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het arrest 
door het Hof gewezen op 24 november 

. 1959 (2) en op dit door het Hof van be
roep te Brussel op verwijzing gewezen 
op 23 maart I964; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1315 van het Burgerlijk 
W etboek, 56 van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, gecoordineerd 
bij het besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948, en 19 van de wet van 16 ok
tober 1945 tot invoering van een extra
belasting op de in oorlogstijd behaalde 
exceptionele inkomsten, winsten en ba
ten, 

doonlat het bestreden arrest op eiseres 
het bewijs legt hiervan dat de besproken 
opleggelden, welke het arrest aanziet als 
werkelijk door eiseres ontvangen, niet 
definitief door haar bij het einde van 
het jaar 1944 verkregen waren, aldus 
ten nadele van eiseres de bewijslast om
kerende, 

te1·wijl het de administratie is die moet 
bewijzen dat de aanslag van ambtswege 
niet w:illekeurig is en dat de betrokken 
opleggelden werkelijk een belastbaar 
inkomen van het jaar 1944 uitmaken, 
zowel wat de gewone als wat de extra
belasting betreft, uit hoofde van defi
nitief door eiseres bij het einde van het 
j aar 1944 verkregen activa : 

Overwegende dat het arrest soeverein 
beslist dat, bij het sluiten, in 1944, van 
compromissen betreffende bepaalde ver
kopen van gronden door eiseres aan der
den, niet aileen de o:fficieel aangegeven 
prijs aan eiseres betaald werd, maar ook 
bepaalde opleggelden ; 

(1) Raadpl. cass., 5 april 1966 (Bttll. en 
PASIC,, 1966, I, 1030), 

(2) Bull, en PASIC,, 1960, I, 358. 

Dat, daar de authentieke akten be
treffende die verkopen slechts in I946 
werden verleden, eiseres voor het hof 
van beroep staande hield dat deze opleg
gelden niet konden aangezien worden als 
door haar verkregen in I944 en dus be
lastbaar in het dienstjaar 1945, maar dat 
zij slechts in I946 door haar verkregen 
werden, dat de bedragen in I944 slechts 
gestort waren als handpenningen in de 
zin van en met de gevolgen hieraan ver
bonden bij artikel 1590 van het Burger
lijk Wetboek; 

Overwegende dat het arrest deze 
stelling verwerpt door te releveren, 
eensdeels, dat het vaststaat dat « gezegde 
zwarte gelden '' nooit als handpenningen 
in de zin van artikeli590 van het Burger
lijk W etboek « werden behandeld en 
geboekt '' en, anderdeels, « dat men zich 
te vergeefs afvraagt hoe, in geval van 
herroeping van de verkoopcompromissen, 
de zwarte opleggelden hadden kunnen 
worden teruggevorderd '' ; 

Overwegende dat aldus het arrest zijn 
beslissing dat de opleggelden, in 1944 
betaald, terecht in het dienstjaar I945 
werden belast, rechtvaardigt en dat, 
wanneer het daarenboven releveert dat 
eiseres geenszins bewijst « dat de be
sproken zwarte of geheime opleggelden 
als handpenningen in de zin van arti
kel I590 van het Burgerlijk Wetboek 
werden gestort "' alsook dat eiseres niet 
bij machte is te bewijzen « dat zij zich 
zou verbonden hebben niet aileen ge
zegde zwarte opleggelden terug te be
talen, doch zelfs het dubbel ervan te 
betalen in de zin van artikel I590 van 
het Burgerlijk W etboek "' het arrest 
duidelijk enkel bedoelt dat eiseres het 
tegenbewijs van hetgeen het aldus als 
vaststaand aanziet niet levert of niet 
kan leveren ; 

Dat het aldus de bewijslast niet om
keert en dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, l3I5, l3I9, I320, 1322, 
I344 en I353 van hetBurgerlijk Wetboek, 
25, § I, 27, § I, 32, § I, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij besluit van de Regent 
van I5 januari I948, I, § I, en I9 van 
de wet van I6 oktober 1945 tot invoering 
van een extrabelasting op de in. oorlogs
tijd behaalde exceptionele inkomsten, 
winsten en baten, 

do01·dat, eerste onderdeel, het bestreden 
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arrest zijn beslissing, volgens welke de 
bedoelde opleggelden door de kopers aan 
de genaamde Desenfants gestort werke
lijk overgemaakt werden of als door 
eiseres verkregen moeten worden aan
gezien, wat eiseres betwistte, verant
woordt door de reden dat « uit de ele
menten van het administratief dossier 
van de naamloze vennootschap « Irsa ll, 
en namelijk uit het verslag van de ac
countant Blanckaert alsmede uit de stuk
ken en gegevens erin verwerkt en geput 
in het strafrechtelijk dossier blijkt dat 
het bedrag van de opleggelden minstens 
100 t. h. van de in 1944 geboekte bedra
gen beloopt; dat het in 1944 geboekte 
bedrag 1.832.246,65 frank beloopt ... , 
zodat de berekening van de oplegge1-
den a rato van het respectief aandeel 
van de verhaalster terecht geschiedde 
zoals hierboven vermeld ll, en « dat 
het ondenkbaar voorkomt dat de ver
haalsters die de praktijk moesten kennen 
van de opleggelden door Desenfans, hun 
vertrouwensman, bedongen h1.m aandeel 
niet zouden hebben opgeeist en ontvan
gen l>, anderzijds zijn weigering gezegde 
opleggelden te beschouwen als een deel 
van de handpenningen voorzien in de 
door Desenfans ondertekende akten en, 
bijgevolg, deze uit de belastbare inkom
sten van het jaar 1944 uit te sluiten om 
ze te begrijpen in de inkomsten van het 
jaar 1946, rechtvaardigt door de over
weging dat eiseres het bewijs niet 1evert 
dat gezegde opleggelden, zoals het offi
cieel deel van de prijs die in de verkoops
compromissen vermeld was, handpen
ningen zouden zijn in de zin van arti
kel 1590 van het Burgerlijk Wetboek, 

terwijl de door de koper betaalde sam
men ter uitvoering van een verkoops
compromis, waarvan de oprechtheid niet 
betwist wordt, terzelfdertijd niet kunnen 
aangezien worden als een deel van de 
prijs wanneer het gaat om te beslissen 
dat eiseres noodzakelijk haar deel ervan 
heeft opgeeist en gekregen, en als geen 
deel uitmakend van diezelfde prijs wan
neer het gaat om er de juiste juridische 
aard van te beoordelen (schending van 
artikel 97 van de Grondwet, het arrest 
aldus door strijdigheid aangetast zijnde, 
en van de artikelen 1349 en 1353 van 
het Burgerlijk W etboek, het arrest zijn 
beslissing ste1.mende op een onregelmatig 
bewijs door vermoedens); 

tweede onde1•deel, het arrest, vaststellend 
dat de betrokken opleggelden betaald 
werden ter uitvoering van de verkoop
compromissen aangegaan door Desen.fans, 

lasthebber van de vennootschap « Irsa >>, 
en dat ze, uit dien hoofde, noodzakelijker
wijze overgebracht werden aan de eiseres 
voor wier rekening de compromissen 
getekend werden, niet zonder schending 
van de bewijskracht van de stukken die 
het aanvoert, zijnde, enerzijds, de uit
treksels uit het strafdossier die het in
roept en anderzijds gezegde compromis
sen, kan beweren dat gezegde opleggelden 
geen de:finitief door eiseres verkregen 
handpenningen zouden zijn zolang de 
authentieke verkoopakten niet verleden 
waren (schending van de artikelen 1319 
tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
of althans van de artilcelen 1349 en 1353 
van hetzelfde wetboek wegens gebrekkige 
toepassing van de principes welke het 
bewijs door feitelijk vermoeden beheer
sen) en dientengevolge gezegde opleg
gelden, in hoofde van eiseres, voor het 
jaar 1944 aan de bedrijfsbelasting en de 
extrabelasting onderwerpen bij wijze van 
tijdens dit jaar werkelijk behaalde en 
verkregen inkomsten, terwijl het ging 
om een eenvoudige starting op afrekening 
onder schorsende voorwaarde die door 
eiseres slechts de:finitief verkregen was 
in 1946, volgens het stelsel van het 
arrest zelf, hetwelk beweert dat de 
fondsen werkelijk aan eiseres overge
maakt werden in de loop van 1946, da
tum van het ondertekenen van de authen
tieke akten van verkoop en van de ver
wezenlijki:ng van de schorsende voor
waarde die de compromissen bezwaarde 
(schending van de artikelen 25, 27, 32 
van de voormelde belastingwetten, 1, 
§ 1, en 19 van de wet van 15 oktober 
1945 tot invoering van een extrabelas
ting) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest de be
sproken opleggelden aanziet als deel uit
makend van de prijs en duidelijk beslist 
dat het geen handpenningen in de zin 
van artikel 1590 van het Burgerlijk Wet
hoek zijn, alsook dat eiseres haar deel 
van deze gelden heeft opgeeist en gekre
gen; dat het zonder tegenstrijdigheid 
kon beslissen dat eiseres het bewijs van 
de tegenovergestelde stelling niet le
verde; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat in het onderdeel niet 
verduidelijkt wordt van welke vermel
dingen van de aangestipte st1.Lkken de 
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bewijskracht zou geschonden zijn, zodat 
het onderdeel, in zover het aanvoert 
dat de bewijskracht van akten geschon
den werd, niet ontvankelijk is ; 

Overwegende dat, in zover het onder
dee! aan het arrest verwijt de opleggelden 
gedurende het dienstjaar 1945 belast
baar te hebben verklaard terwijl het om 
eenvoudige stortingen op aftrekking ging, 
onder schorsende voorwaarde, die slechts 
definitief door eiseres verkregen werden 
in 1946, het middel steunt op een bewe
ring die tegengesproken is door het arrest 
dat beslist dat deze stortingen geen hand
penningen zijn maar werkelijke betalin
gen van de overeengekomen prijs, zonder 
voorwaarde betaald ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

2 april 1968. - 2e kamer. - Voo1'
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slaggever, H. Hallemans. - Gelijklui
dende conclusie, H. Krings, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. J. de Longue
ville, van Rolleghem en Van Leynseele 
(de eerste twee, van de balie bij het Hof 
van beroep te Brussel). 

(1) Er blijkt uit de samenlezing van de 
artikelen 88 en 72 van de wet van 20 november 
1962, die beide betrekking hebben, het eerste, 
op de inwerkingstelling van genoemde wet en, 
het tweede, op de overgangsbepalingen voor de 
toepassing van dezelfde wet, dat eensdeels de 
door de handelsvennootschappen behaalde 
winsten vanafhet dienstjaar 1963 onder de be
palingen van de nieuwe wet vallen en dat an
derdeels enkel de bij navordering van rechten 
gevestfgde inkomstenbelastingen voor de 
dienstjaren van v66r 1963, dit wil zeggen ten 
laatste voor het dienstjaar 1961 (inkomsten 
van 1960), en die als bedrijfslasten aftrekbaar 
zouden geweest zijn onder de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 
indien zij gevestigd waren geweest in de loop 
van het dienstjaar waarop zij betrekking heb
ben, kunnen worden afgetrokken van de in
komsten die onder het stelsel van de nieuwe 
wet belastbaar zijn. Deze overgangsbepaJing 
wijkt af van het algemeen beginsel uitgedrukt 
in de artikelen 50 en 109 van het Wetboek van 

2e KAMER. - 2 april 1968, 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS· 
TINGEN, ARTIKEL 435, 1°. -BELASTING 
OP DE VENNOOTSCHAPPEN. - WET 
VAN 20 NOVEMBER 1962, ARTIKEL 72. 
- OvERGANGSBEPALINGEN. - BE
DRIJFSLASTEN. - AFTREKBAARHEID 
VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN. 
VooRWAARDE. 

Alleen de belastingen, die zouden ajt1•ekbaa1· 
geweest zijn van de inkomsten van han
delsvennootschappen belastbaa1· in de 
bed1•ijjsbelasting van een aanslagjaaT dat 
1963 voomfgaat, indien zij tijclig we1•den 
gevestigd en ten laste genomen, en die 
geheven zijn bij navm·deTing van 1·echten 
op de inkomsten ove1• deze dienstja1·en, 
zijn ajt1·elcbam·, als bedTijjslasten, van 
de belastba1·e inkomsten over dienstjaTen 
van na de inwerkingt1·eding van de 
wet van 20 november 1962 (1). (Wet
hoek van de inkomstenbelastingen, 
art. 435, 1° ; wet van 20 november 
1962, art. 72.) 

(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
CIEN, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
<< BROUWERIJ DE DIJLE ll,) 

ARREST. 

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

de inkomstenbelastingen, naar luid waarvan 
de personenbelasting en de belasting op de 
vennootschappen niet als bedrijfslasten wor
den beschouwd. 

De verwijzing van het arrest naar de inkom
sten van 1961, dienstjaar 1962, voor de vast
stelling van de uiterste grens van de aftrek
baarheid van de inkomstenbelastingen als 
bedrijfslast is niet helemaal juist. Het zijn 
immers de belastingen op de inkomsten van 
handelsvennootschappen die ten laatste be
trekking hebben op het dienstjaar 1961, die 
als dusdanig kunnen worden afgetrokken. 
Wanneer het daarentegen gaat om natuur
lijke personen zijn het de inkomsten over 
1961, dienstjaar 1962, welke deze grens uit
maken, zoals blijkt uit het arrest. De wet is 
inderdaad betreffende de natuurlijke personen 
in werking getreden een jaar later dan wat 
betreft de handelsvennootschappen. 

E. K. 
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Overwegende dat de voorziening be
perkt is tot het gedeelte van het bestreden 
arrest, waarbij beslist wordt dat de in 
1962 gedragen buitengewone belasting 
tot financieel herstel (75.000 frank) en 
de voorafbetaling in 1961 gestort in min
dering van de bedrijfsbelasting van het 
dienstjaar 1962 (450.000 frank), op grond 
van de artikelen 44 en 96 van het Wet
boek van de inkomstenbelastingen, als 
bedrijfslasten aftrekbaar zijn van de 
inkomsten onderworpen aan de vennoot
schapsbelasting voor het dienstjaar 1963; 

Over de twee middelen afgeleid, het 
ee1·ste, uit de schending van de artike
len 44, 50 en 109 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen (artikelen 11, 
§ 1, lid 1 en 2, 11, § 3, en 33, § 2, van de 
wet van 20 november 1962, houdende 
hervorming van de inkomstenbelastin
gen), 

cloo1'Clat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat het algemeen 
beginsel van de aftrekbaarheid van de 
bedrijfslasten die tijdens de belastbare 
periode werden gedragen om de belaste 
inkomsten te verkrijgen of te behouden 
~ beginsel dat reeds bij artikel 26, § 1, 
van de bij besluit van 15 januari 1948 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen werd gehuldigd ~ 
door artikel 44 van het W etboek van 
de inkomstenbelastingen (artikel 11, § 1, 
lid 1 en 2, van de hierboven geciteerde 
wet van 20 november 1962) wordt ge
handhaafd, niet aileen wat de belasting 
van de natuurlijke personen betreft maar 
ook, en dit op grond van artikel 96 van 
hetzelfde Wetboek (artikel 24, § 3, van 
de wet van 20 november 1962), wat de 
vennootschapsbelasting aangaat, beslist 
dat ook het beginsel v~tn de aftrekbaar
heid, als bedrijfslast, van de belastingen 
die het inkomen treffen, overeenkomstig 
voonneld artikel44 blijft bestaan, althans 
wat de belastingen betreft die, zoals de 
bedrijfsbelasting, de mobiliiinbelasting 
en hun bijhorigheden, door de vroegere 
wetgeving werden ingevoerd, vermits de 
afwijkingen welke op dit beginsel van de 
aftrekbaarheid werden ingevoerd door 
de artikelen 50 en 109 van het geciteerde 
Wetboek (artikelen 11, § 3, en 33, § 2, 
van de wet van 20 november 1962), eDkel 
gelden voor de belastingen die door de 
nieuwe wetgeving werden tot stand ge
bracht, 

tm·wijl de artikelen 44, 50 en 109 van 
het W etboek van de inkomstenbelastin
gen (artikel 11, § 1, lid 1 en 2, 11, § 3, 
en 33, § 2, van de wet van 20 november 

1962) het beginsel vastleggen van de niet
aftrekbaarheid, als bedrijfslast, van de 
belastingen die het inkomen treffen en 
zodoende een der grondbeginselen van 
de hE<rvorming van de wetgeving inzake 
inkomstenbelastingen verwezenlijken'; 

het tweecle, uit de schending van arti
kel 435, 1°, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen (artikel 72, § 1, 1°, 
van de wet van 20 november 1962 hou
dende hervorming van de inkomsten
belastingen), 

ee1'ste onclm·cleel, cloo1·clat het bestreden 
arrest beslist dat het bewijs niet werd 
geleverd dat de wetgever met de inge
wikkelde doch niet beperkende tekst van 
voormelde bepaling de bedoeling heeft 
gehad, in de vonn van een overgangs
maatregel, hoofdprincipes van de nieuwe 
wetgeving af te schaffen, namelijk dit 
van de aftrekbaarheid, als bedrijfslast, 
van de belastingen die het inkomen 
treffen, hetwelk in artikel 44 van het 
geciteerde Wetboek werd vastgelegd, 

te1'wijl het beginsel van de niet-aftrek
baarheid, als bedrijfslast, van de belas
ting op het inkomen, vastgelegd is in de 
artikelen 44, 50 en 109 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen (artike
len 11, § 1, lid 1 en 2, 11, § 3, en 33, § 2, 
van de wet van 20 november 1962) en 
artikel 435, 1°, van voormeld Wetboek 
(artikel 72, § 1, 1°, van de wet van 20 no
vember 1962) uitdrukkelijk van dit be
ginsel afwijkt en, wat de vennootschap
pen op aandelen betreft waarvan het 
boekjaar op 31 december eindigt, deze af
wijking nadrnkkelijk beperkt tot de be
lastingen die zouden aftrekbaar zijn van 
de inkomsten belastbaar in de bedrijfs
belasting van een aanslagjaar dat 1963 
voorafgaat, indien zij tijdig waren geves
~igd en ten laste genomen, 

tweecle oncle1'cleel, cloo1'Clat het arrest 
beslist dat uit de omstandigheid dat, 
luidens artikel 435, 1°, van het Wet
bock van de inkomstenbelastingen, som
mige belastingen als aftrekbaar worden 
bestempeld, niet voortvloeit dat geen 
andere belastingen, namelijk de terzake 
beoogde buitengewone belasting welke 
werd geheven, krachtens artikel 122, 
§ 1, 1°, van de wet van 14 februari 1961 
voor economische expansie, sociale voor
uitgang en financieel herstel, op de mo
biliiinbelasting in verband met dividen

. den uitgekeerd in 1962, alsmede de som
men welke, overeenkomstig artikel 35, 
§ 9, van de bij besluit van 15 januari 
1948 gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, werden gestort 
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in mindering van de bedrijfsbelasting van 
het dienstjaar 1962, aftrekbaar zouden 
kunnen zijn op grand van een andere 
wettekst, 

te1•wijl artikel 435, 1°, precies tot 
doel heeft te bepalen, wat de vennoot
schappen op aandelen betreft, welke 
van de belastingen op het inkomen, 
verschuldigd onder het stelsel van de 
bij besluit van 15 januari 1948 gecoordi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, nog konden worden afge
trokken van de inkomsten belastbaar in 
de belastingen ingevoerd door de nieuwe 
wetgeving, namelijk die welke zouden 
aftrekbaar zijn van de inkomsten belast
baar in de bedrijfsbelasting van een aan
slagjaar dat 1963 voorafgaat, indien zij 
tijdig waren gevestigd en ten laste gena
men; 

de1·de onde1·deel, dom·dat het arrest, 
zich beroepend op een verklaring ge
licht uit het verslag naniens de Com
missie voor Financien van de Senaat 
met betrekking tot artikel 72 van het 
antwerp dat de wet van 20 november 
1962 is geworden (artikel 435 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen), 
beslist dat het door het arrest toegepaste 
stelsel strookt met de billijkheid die, 
op dit punt, door de wetgever niet uit 
het oog werd verloren, 

terwijl artikel 435 van het W etboek 
van de inkomstenbelastingen (artikel 72 
van de wet van 20 november 1962) 
waarop de ingeroepen verklaring betrek
king heeft, nauwkeurig de belastingen 
omschrijft welke, precies omwille van de 
billijkheid, mogen worden afgetrokken 
van de inkomsten die aan de nieuwe inge
voerde belastingen zijn onderworpen en 
het strijdig is met voormeld artikel 435 
de tot grondslag ervan liggende billijk
heidsregel uit te breiden tot belastingen 
die door de wetgever niet werden be
oogd: 

Overwegende dat de in de twee mid
delen aangehaalde artikelen 44, 50, 109 
en 435, 1°, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, respectievelijk de 
artikelen 11, § 1, lid 1 en 2, § 3, 33, § 2, 
en 72, § 1, 1°, ~r.ijn van de wet van 20 no
vember 1962 houdende hervorming van 
.de inkomstenbelastingen ; 

Overwegende dat het arrest, na vast
gesteld te hebben dat het beginsel van 
de aftrekbaarheid van de bedrijfslas
ten door artikel 44 van gezegd wet
hoek gehandhaafd wordt, beslist, op 
grand van de omstandigheid dat de arti
kelen 50 en 109 van hetzelfde wetboek 

slechts melding maken van de inkomsten
belastingen die door de nieuwe wetgeving 
tot stand gebracht werden, dat de belas
tingen door de vroegere wetgeving inge
voerd, bij toepassing van artikel 44 van 
gezegd wetboek, als bedrijfslast aftrek
baar blijven ; 

Overwegende dat laatstgenoemd arti
kel het beginsel van de aftrekbaarheid 
van de bedrijfslasteri gehuldigd in arti
kel 26 van de vroeger gecoordineerde 
wetten handhaaft, maar dat uit de arti
kelen 50 en 109 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen en uit de voor
bereidende werken van hogervennelde 
wet van 20 november 1962 blijkt dat de 
praktijk gesteund op de gelijkstelling 
van de belast:i:ngen met de bedrijfslasten, 
die onder de vroegere wetgeving aan de 
belastingplichtige toeliet van het belast
baar inkomen over een bepaald jaar de 
belastingen af te trekken die in de loop 
van hetzelfde jaar werden betaald, in 
het nieuw stelsel van de inkomstenbelas
tingen prijsgegeven werd, en dat, inte
gendeel, het beginsel van de niet-aftrek
baarheid van de belastingen door dit 
laatste stelsel gehuldigd werd ; 

Dat de door het arrest ingeroepen 
omstandigheid dat de artikelen 50 en 109 
slechts melding maken van de door de 
nieuwe wetgeving ingevoerde inkomsten
belastingen niet volstaat om daaruit 
af te leiden dat de door de vroegere wet
geving ingevoerde belastingen aftrekbaar 
zouden blijven ; dat het im.m.ers normaal 
is dat voormelde artikelen 50 en 109 van 
de nieuwe wetgeving slechts melding 
maken van de door die laatste wetgeving 
ingevoerde inkomstenbelastingen, ver
mits de door de vroegere wetgeving inge
voerde inkomstenbelastingen afgeschaft 
werden; 

Overwegende dat artikel 435 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 
dat onder titel X << overgangsbepalingen " 
voorkomt, en de belastingen aanduidt 
die ten titel van overgangsmaatregel, 
spijts het verbod van de artikelen 50 
en 109 van voormeld Wetboek, mogen 
afgetrokken worden, bepaalt : " Zijn 
aftrekbare uitgaven wanneer zij tijdens 
de belastbare periode werden gedaan 
1° door vennootschappen ... : de belas
tingen die zouden aftrekbaar zijn van 
de inkomsten, belastbaar in de bedrijfs
belasting van een aanslagjaar dat 1963 
voorafgaat, indien zij tijdig waren geves
tigd en ten laste genomen ... " ; 

Dat uit die bepaling en de voorberei
dende werken die erop betrekking hebben 
blijkt dat aftrekbaar zijn de belastingen 
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die bij navordering van rechten worden 
gevestigd op de inkomsten die verband 
houden met de aanslagjaren die 1963 
voorafgaan, en welke dus ten laatste 
het dienstjaar 1962 (inkomsten 1961) 
betreffen; 

Overwegende derhalve dat het bestre
den arrest, door te beslissen dat de be
drijfsbelasting en de buitengewone belas
ting tot financieel herstel die in 1962 be
taald werden van de inkomsten belast
baar in het dienstjaar 1963 mogen afge
trokken worden, de artikelen 44, 50, 109 
en 435 van het Wetboek van de inkom
stenbelastingen schendt ; 

Dat de middelen gegrond zijn ; 

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

2 april 1968. - 2 8 kamer. - Voo1·
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, H. Gerniers. - Gelijkluidencle 
co1wlttsie, H. Krings, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Van Leynseele, de Liede
kerke en Kirkpatrick (de laatste twee, 
van de balie bij het Hof van beroep te 
Brussel). 

18 KAMER.- 4 april 1968, 

10 LEGER. - 0FFIOIER. - VAN AMBTS
WEGE ONTSLAG VAN DE GRAAD. -
BESLUITWET VAN 10 DEC])MBER 1942. 
- TUCHTMAATREGEL. 

2° LEGER. - 0FFICIER. - OPPEN
SIOENSTELLING VAN EEN OFFIOIER DIE 
NIET MEER GESCHIKT BEVONDEN WORDT 
OM DE FUNCTIE VAN ZIJN GRAAD WAAR 

(1) en (2) De wetten op de militaire pen
sioenen gecoordineerd bij koninklijk besluit 
van 11 augustus 1923 en gewijzigd bij de wet
ten van 31 juli 1923, 14 juli 1930 en 13 juli 
1934 regelen de rechten op het pensioen van 
militairen wegens dienstancienniteit. 

Krachtens m·tikel 2 van deze wetten hebben 
de officieren en de militairen beneden de rang 
van officier met het erin vastgesteld aantal 
jaren dienst. 1'echt op dergelijk pensioen. 

Deze militairen kunnen evenwel op dat 

TE NEMEN.- WETTEN OP DE MILITAIRE 
PENSIOENEN, GECOORDINEERD BIJ KO· 
NINKLIJK BESLUIT VAN 11 AUGUSTUS 
1923, ARTIKEL 3, A, 2°, GEWIJZIGD 
BIJ DE WET VAN 13 JULI 1934. -
MAATREGEL DIE VAN EEN ANDERE 
AARD IS DAN HET ONTSLAG VAN AMBTS
WEGE BEDOELD BIJ DE BESLUITWET 
VAN 10 DECEMBER 1942. 

3° PENSIOENEN. - MILITAIRE PEN
SIOENEN.- 0FFICIER VAN AMBTSWEGE 
ONTSLAGEN VAN ZIJN GRAAD BIJ TOE
PASSING VAN ARTIKEL 1 VAN DE BE· 
SLUITWET VAN 10 DECEMBER 1942. -
MAATREGEL WELKE AAN DE ONTSLAGEN 
OFFICIER HET PENSIOEN NIET TOEKENT 
DAT VASTGESTELD IS BIJ ARTIKEL 3, 
A, 2°, VAN DE WETTEN OP DE MILITAIRE 
PENSIOENEN, GECOORDINEERD BIJ KO· 
NINKLIJK BESLUIT VAN 11 AUGUSTUS 
1923, ZOALS DIT GEWIJZIGD IS BIJ DE 
WET VAN 13 JULI 1934. 

1o en 2° Het ambtshalve ontslag van zijn 
gmad van officier, bij toepassing van 
artikel 1 van de besluitwet van 10 decem
be?· 1942, heejt het karakter van een 
tuchtmaatregel, wat niet noodzakelijk het 
karakter is van de oppensioenstelling 
bedoeld bij artikel 8, A, 2°, van de wetten 
op de militai1·e pensioenen, gecoordinee1·d 
bij koninklijlc besluit van 11 augustus 
1928, zoals dit gewijzigd is bij de wet 
van 18 juli 1984 (1). 

30 Wanneer de Koning, bij toepassing 
van artikel 1 van de besluitwet van 
10 december 1942, ambtshalve een officier 
van zijn gmad ontslaat wegens erge met 
zijn plichten als officie1' onve1·enigba1'e 
handelingen, stelt hij deze otficier niet 
op pensioen overeenkomstig m·tikel 8, 
A, 2°, van de wetten op de militaire 
pensioenen, gecoordinee1·d bij koninklijk 
besluit van 11 augustus 1928, zoals dit 
artikel gewijzigd is bij de wet van 13 jttli 
1984, en de alclus ontslagen officiM· heeft 
dus geen 1·echt op het bij deze wetsbepa
ling vastgestelde pensioen (2). 

recht geen aanspraak maken wanneer zij 
« strafbaar zijn met ontzetting uit hun functies 
of graad of met uitsluiting uit het leger ... 
zij verliezen deze rechten wanneer dergelijke 
sanctie uitgesproken wordt ... "· 

A1·tikel .1 verleent aan de Koning het recht 
tot oppensioenstelling met name a) van de 
officieren « die ten minste tien jaar werkelijke 
dienst hebben, de bij het tweede lid van arti
kel 4 voorziene vermeerdering niet inbegrepen, 
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(VANDER VORST, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 januari 1967 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen llS en 124 van 
de Grondwet, 3, en inzonderheid A, 2°, 
van de wetten op de militaire pensioene~, 
gecoordineerd bij het koninklijk beslmt 
van 11 augustus 1923 - welk artikel 3 
gewijzigd is bij artikel 2 van qe wet van 
14 juli 1930 en bij artikel 1, II, van ~e 
wet van 13 juli 1934 -, 1 van de beslmt
wet van 10 december 1942 betreffende 
het ontslaan van ambtswege van officie
ren en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, onder 
bevestiging van het beroepen vonnis, de 
vordering van eiser tot het bekomen van 
een militair ancienniteitspensioen krach
tens de bepalingen van artikel 3, A, 2°, 

en die niet meer geschikt bevonden worden 
om de functies van hun graad waar te nemen » 
(artikel 3, A, 2°) en b) van «de officieren. en 
de militairen beneden de rang van offimer, 
met ten minste tien jaar werkelijke dienst
de ... niet inbegrepen-en die gedwongen zijn de 
dienst te verlaten wegens lichamelijke onge
schiktheid ... » (artikel 3, C). 

De Raad van State heeft op 28 juli 1951 
(Recueil des m·rets et avis du Conseil d'Etat 
door M. DUUONT en R. BAEYENS, 1951, 
nr 1026, blz. 361 en volg.) beslist dat wanneer 
een militair die ten minste tien jaar dienst 
heeft voor de dienst ongeschikt wordt erkend 
en er een einde wordt gemaakt aan zijn loop
baan, hij bij toepassing van artikel 3, C, van 
deze gecoordineerde wetten 1·echt heeft op het 
bij deze bepaling vastgestelde pensioen. 

De ongescbiktbeid bedoeld bij artikel 3, 
A 2o van dezelfde wetten zou, volgens het 
advie~ van de Raad van State nopens bet 
on twerp dat bet koninklijk besluit is geworden 
van 14 juli 1951 tot instelling van een pro
cedure met bet oog op de maatregelen te ne
men ten aanzien van de ongescbikte of on
waardige officieren, zowel de beroepsongeschikt
heid als de nw1·ele ongeschiktheid omvatten 
(Pasin., 1951, biz. 771) (raadpl. tevens V. 
WERNER, Le statut legal et reglementai1•e des 
officim·s de l'm·mee, blz. LXXIV en LXXV). 

Eiser oordeelde dat bet voorwerp van het 
koninklijk besluit van 1 december 1942, waar
van op hem toepassing was gemaakt, erin be
stand een aan de oorlogstijd eigen vaststelling 
van de bij artikel 3, A, 2°, van de gecoordi-

van voornoemde gecoordineerde wetten 
op de militaire pensioenen niet gegrond 
verklaart, en om aldus te beslissen, hierop 
steunt dat eiser bij besluit van de Regent 
van 3 januari 1947 van ambtswege uit 
zijn graad van kapitein-commandant 
werd ontslagen, omdat werd geoordeeld 
niet dat hij ongeschikt was geworden 
om te dienen of niet in staat om aan zijn 
taak het hoofd te bieden, maar dat hij 
zijn graad onwaardig was geworden, t:;n 
dat aldus te zijnen opzichte geen gebrmk 
was gemaakt van de bevoegdheid aan 
de Koning toegekend bij de bepaling~m 
waarop eiser zich beriep_, om de ?.fil.c::er 
op pensioen te stell~~ rngeval hiJ n::et 
meer geschikt zou ZlJn om de flll:lctres 
van zijn graad waar te nemen, d1t w1l 
zeggen niet in staat zou zijn te blijven 
dienen, onbekwaam. zou worden om de 
taken uit te voeren welke zijn functies 
omvatten maar wel van een onderschei
den bevo~gdheid, die voor de Koning 
voortvloeit 1.ut de besluitwet van 10 de
cember 1942 betreffende het ontslaan 
van ambtswege van officieren, welke de 

neerde wetten bedoelde beroeps- of nlorele 
ongeschiktheid mogelijk te maken en dat de 
Koning, door hem ambtshalve te ontslagen bij 
toepassing van deze besluitwet wegens erge 
met de plichten van zijn functie onverenigbare 
handelingen, gebruik gemaakt had van het 
recht dat hem verleend werd door bedoeld 
artikel 3, A, 2o, en dat hijzelf derhalve recht 
had op het bij deze bepaling vastgestelde 
pensioen. 

Ret bestreden arrest verwerpt deze stelling. 
Roewel de oppensioenstelling bedoeld bij 
artikel 3, A, 2°, het karakter van een tucht
maatregel kan hebben (raadpl. advies van 
de Raad van State, hierboven aangebaald, 
en WERNER, op. cU.) is dit nochtans niet 
altijd het geval. 

Ret ambtshalve ontslag daarentegen is van 
nature een tuchtmaatregel; hij wordt gena
men wegens « erge met de plichten van de 
functies onverenigbare handelingen », 

Door een officier ambtshalve te ontslagen 
bij toepassing van de besluitwet van 1 de
cember 1942 stelt de Koning hem niet op 
pensioen, zoals hij hiertoe het recht heeft 
wanneer de bij artikel 3, A, 2°, van de geco
ordineerde wetten bepaalde voorwaarden ver
vuld zijn. Bij de toepassing van die besluitwet, 
beperkt hij zich ertoe een tuchtmaatregel te 
nemen die verschilt van die welke zou genomen 
worden op grand van artikel 3, A, 2°, van de 
gecoordineerde wetten. In dit geval heeft de 
ontslagen officier geen enkel recht op pensioen. 

F. D. 
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Koning in staat stelt om onder meer de 
o:fficieren die zich aan met hun plichten 
als o:fficier onverenigbare handelingen 
hebben schuldig gemaakt van ambtswege 
uit hem graad te ontslaan, en dat, ander
zijds, eiser, die van ambtswege ontslagen 
werd, zijn ontslag werd opgelegd en zich, 
derhalve, in de toestand bevond van een 
o:fficier die ontslag had genomen ; dat 
hij niet bewijst dat zijn geval een van de 
gevallen is waarin, volgens de destijds 
geldende wetgeving, het ontslag het 
recht op pensioen zou doen ingaan, 

terwijl, eerste ondenleel, gelet op het 
voorwerp van de bepalingen van voor
noemde besluitwet van 10 december 
1942, zoals het blijkt en uit de bewoor
dingen zelf van artikel 1 van genoemde 
besluitwet en uit de vermeldingen van 
het verslag aan de Raad dat eraan vooraf
gaat, het ontslag van ambtswege niets 
anders is dan een wijze van vaststelling, 
eigen aan de oorlogstijd, van de beroeps
en morele ongeschiktheid, zoals bedoeld 
in artikel 3, A, 2o, van voormelde geco
ordineerde wetten op de militaire pen
sioenen, zonder op zichzelf de vaststelling 
te impliceren dat de o:fficier die erdoor 
wordt getroffen eigenlijk " zijn graad 
onwaardig ll zou geworden zijn, en dien
tengevolge het argument volgens het
welk de uitvoerende macht ten opzichte 
van de o:fficieren van wie ze meent dat 
zij, in het belang van de dienst, uit hun 
functies moeten worden ontzet, over twee 
" afzonderlijke bevoegdheden )) zou be
schikken, waaraan in rechte verschillende 
gevolgen in verband met de toekenning 
van pensioen zouden verbonden zijn, van 
grand ontbloot is, 

en, tweede ondenleel, het krachtens 
voornoemde besluitwet van 10 december 
1942 uitgesproken ontslag van ambts
wege tot gevolg heeft de o:fficier die er 
door getroffen wordt eenzijdig de ant
hefting van zijn functie op te leggen en 
derhalve in geen geval kan worden gelijk
gesteld met de toestand van de o:fficier 
die vrijwillig ontslag neemt, welke maat
regel, zelfs in geval hij aangenomen 
wordt, de mogelijkheid niet uitsluit dat 
de betrokkene, na een overgang van een 
jaar naar de reserve, later weer in de ka
ders van het actief leger wordt opgeno
men: 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
zonder deswege te worden bestreden, 
dat eiser bij besluit van de Regent van 
3 januari 1947 «van ambtswege )) nit 
zijn graad van kapitein-commandant is 
ontslagen bij toepassing van artikel 1 
van de besluitwet van 10 december 1942; 

Overwegende dat artikel 1 van ge
noemde besluitwet bepaalt dat " gedu
rende de huidige oorlogstijd ... de o:ffi
cieren . . . die zich aan erge, met hun 
plichten als o:fficier onverenigbare han
delingen hebben schuldig gemaakt van 
ambtswege uit hun graad kunnen worden 
ontslagen )) ; 

Overwegende dat artikel 3, A, 2°, van 
de gecoordineerde wetten op de militaire 
pensioenen bepaalt dat de Koning op 
pensioen kan stellen de o:fficieren " met 
ten minste tien jaar werkelijke dienst, 
de in lid 2 van artikel 4 bedoelde ver
meerderingen niet inbegrepen, die niet 
meer geschikt bevonden worden om de 
functies van hem gTaad waar te nemen )) ; 

Overwegende dat uit die beide wets
bepalingen volgt dat de maatregel welke 
de Koning bij toepassing van de besluit
wet van 10 december 1942 neemt een 
tuchtkarakter heen, hetwelk het op 
pensioen stellen welkin artikel 3, A, 2o, 
van genoemde gecoordineerde wetten 
wordt bedoeld, niet vertoont; 

Dat de Koning door van ambtswege 
een o:fficier te ontslaan bij toepassing 
van de besluitwet van 10 december 1942, 
hem niet op pensioen stelt zoals hij daar
toe bevoegd is, overeenkomstig artikel 3, 
A, 2°, van de gecoordineerde wetten, en 
dat derhalve deze o:fficier geen recht heeft 
op het in deze laatste bepaling bedoelde 
pensioen; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

4 april 1968. - 1e kamer. - Vom·
zitter en Ve1•slaggevm·, H. De Bersaques, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, H. Duman, ad
vocaat-generaal. - Pleiters, HH. Faures 
en Bayart. 

1 e KAMER. - 5 april 1968, 

1° BEWIJS.- BURGERLIJKE ZAKEN.
SOHULDENAAR DIE BEWEERT BEVRIJD 
TE ZIJN. - BEWIJS VAN ZIJN BEVRIJ • 
DING RUST OP HEM. 

2° CASSATIE. - TAAK VAN RET HoF. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - BESTREDEN 
BESLISSING WAARVAN RET BESCHIK
KEND GEDEELTE BERUST OP DOOR DE 
VOORZIENING BEKRITISEERDE REDE
NEN. - BEVOEGDHEID VAN RET HoF 
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OM EEN REOHTSGROND IN DE PLAATS 
TE STELLEN vVAARDOOR RET BESOHIK
KEND GEDEELTE GEREOHTVAARDIGD 
WORDT. 

3o BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. - 0VEREEN
KOl\'IST. - UITLEGGING DOOR DE FEI
TENREORTER.- UITLEGGING DIE VER
ENIGBAAR IS MET DE BEWOORDINGEN 
VAN DE OVEREENKOMST.- GEEN MIS
KENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN 
DEZE AKTE. 

1 o De sehnldenaa1· die bewee1·t beV1·ijd te 
zijn moet het bewijs leve1·en van de beta
ling of van het jeit dat het tenietgaan 
van zijn veTbintenis heejt teweegge
btacht (1). (Burg. Wetb., art. 1315, 
lid 2.) 

2o rV annee1· het beschikkencl gedeelte van 
een best1·eden beslissing be1·ust op do01· 
de voo1•ziening bekTitisee1·de 1•edenen, kan 
het Hoj een 1'echtsgTond in de plaats 
stellen waa1·doo1' het beschikkend gedeelte 
w01·dt ge1·echtvaa1·digd (2). (lmpliciete 
beslissing.) 

3° De bewijsk1·acht van een ove1·eenlcomst 
woTdt niet miskencl doo1• de 1·echte1· die 
een met haaT bewo01·dingen ve1'enigba1·e 
uitlegging eTvan geejt (3). (Burg. Wetb., 
art. 1319, 1320 en 1322.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « EURIMPEX l>, 

T. BRUGGEMAN, CURATOR VAN HET 
FAILLISSEl\'IENT MUNGIOLI.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 november 1966 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1126, 1129, 1134, 1135, 
1168, 1181, ll83, 1315, 1319 en 1322 
van het Burgerlijk W etboek, 

doonlat, na geconstateerd te hebben 
dat luidens de in juli 1962 tussen de 
gefailleerde en eiseres gesloten overeen
komst deze laatste zich verbindt gedu-

(1) Cass., 10 februari 1966 (Btdl. en PASIO., 
1966, I, 751). 

(2) Cass., 11 september 1968, supra, blz. 48. 
(3) Cass., 8 maart 1968, sttpra, blz. 903, 

rende minstens drie jaar de volledige 
produktie van de gefailleerde te kopen, 
doch tevens dat luidens artikel 2 van 
het contract eiseres niet gehouden is 
meer af te nemen dan hetgeen zij 1net 
een nonnale winst zou kunnen verkopen, 
het bestreden arrest beslist dat de verde
ring, welke door de gefailleerde tegen 
eiseres werd ingesteld tot ontbinding van 
de overeenkomst en tot schadevergoeding 
wegens de beweerde niet-naleving van 
de overeenkomst door eiseres, principieel 
gegrond is om de reden dat de hoger 
vermelde beperking van de verbinte
nissen van eiseres een ontbindende voor
waarde uitmaakt, dat eiseres de bewijs
last heeft van de vervulling van die voor
waarde, en dat dienvolgens eiseres moet 
bewijzen dat zij werkelijk van de gefail
leerde gekocht heeft al hetgeen zijzelf 
met een normale winstmargina kon 
voortverkopen en dat het achterwege 
blijven van elke bestelling vanaf de 
maand oktober 1963 verantwoord is door 
een onoverkomelijke onmogelijkheid ver
der nog met een normale winst te kunnen 
voortverkopen, en om de reden dat de 
ter bewijsvoering hiervan overgelegde 
elementen ontoereikend zijn en eiseres 
evenmin te dien einde een doeltreffend 
bewijsaanbod doet, 

te1·wijl, nu in de overeenkomst was be
dongen dat eiseres niet gehouden zou 
kunnen worden een hogere produktie af 
te nemen dan die welke zij met een nor
male winst zou lnmnen verkopen, deze 
beperking van haar verbintenissen be
schouwd moet worden hetzij als een bepa
ling van het voorwerp van die verbin
tenissen in de zin van de artikelen 1126 
en ll29 van het Burgerlijk Wetboek, 
hetzij als een opschortende voorwaarde 
in de zin van de artikelen 1168 en 1181 
van gezegd wetboek, doch niet als een 
ontbindende voorwaarde in de zin van 
de artikelen 1168 en ll83 van hetzelfde 
wetboek, zodat de gefailleerde, overeen
km:nstig de bepalingen van artikel 1315 
van gezegd wetboek, moet bewijzen, 
hetzij dat zijn door eiseres niet afgenon1.en 
prodclli:tie tot het voorwerp van de ver
bintenis van eiseres behoort, hetzij dat 
de voorwaarde bepaald voor het ontstaan 
van die verbintenis vervuld werd, waar
uit volgt dat de gefailleerde had moeten 
bewijzen dat zijn door eiseres niet afge
nomen produktie door deze met een nor
male winstmargina verkocht had kunnen 
worden, 

teTwijl, meer bepaald, zowel uit de 
bewoordingen van het contract als uit 
de manier waarop die bewoordingen door 
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bet arrest worden weergegeven blijkt 
dat op geen enkel ogenblik voor eiseres 
de verbintenis ontstond de produktie 
van de gefailleerde te kopen indien zij 
niet met een normale winstmargina kon 
verkocht worden, waaruit volgt dat het 
tegenstrijdig is deze toestand gelijk te 
stellen met die welke voortvloeit uit de 
aanwezigheid in de overeenkomst van 
een ontbindende voorwaarde in de zin 
van de artikelen 1168 en 1183 van het 
Burgerlijk W etboek, gezien in dit laatste 
geval de verbintenis v66r de vervulling 
van de voorwaarde uitgevoerd moet wor
den en deze vervulling tot gevolg heeft 
dat de zaken in hun vroegere toestand 
moeten hersteld worden, 

te?"wijl dienvolgens, door te beslissen 
zoal,s gezegd, het arrest de verbindende 
kracht heeft miskend welke door de arti
kelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk 
W etboek aan de overeenkomst wordt 
gehecht, alsook de bewijskracht welke 
door de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
gezegd wetboek aan het contract wordt 
gehecht, en tevens een tegenstrijdigheid 
in zijn motivering vertoont, waaruit volgt 
dat die motivering niet voldoet aan het 
voorschrift van artikel 97 van de Grand
wet: 

Overwegende dat het contract, na te 
hebben bedongen dat eiseres zich ertoe 
verbindt gedurende een termijn van drie 
jaar de totale produktie van Mungioli, 
thans gefailleerde, tegen een bepaalde 
prijs te kopen, eraan toevoegt dat eiseres 
nochtans niet zal kunnen gehouden zijn 
een hogere produktie af te nemen dan 
die welke zij met een normale winst zou 
kunnen verkopen ; 

Overwegende dat het contract zo
doende, na het voorwerp van de overeen
komst, namelijk het afnemen van de 
ganse produktie van de gefailleerde, te 
hebben bepaald, • er een beperking aan 
toevoegt waarbij eiseres van een gedeelte 
of van het geheel van haar verbintenis 
wordt bevrijd in de mate waarin een 
bepaalde omstandigheid zich voordoet 
namelijk de onmogelijkheid voor haar 
gel1eel of een gedeelte van deze produktie 
met een normale winst te verkopen ; 

Overwegende dat het middel bet arrest 
verwijt de bewijslast van die omstan
digheid, namelijk van het feit dat, indien 
eiseres vanaf oktober 1963 geen verdere 
bestellingen bij de gefailleerde meer deed, 
zulks te wijten was aan de onmogelijk
heid de produktie met een normale winst 
te verkopen, op eiseres te hebben gelegd; 

Overwegende dat uit de regelen om-

trent de bewijslast, zoals die uit arti
kel 1315 van het Burgerlijk Wetboek 
voortvloeien, volgt dat het eiseres be
hoort te bewijzen dat de omstandigheid, 
waardoor zij geheel of gedeeltelijk van 
haar verbintenis was bevrijd, zich voor
deed, en dat het niet de gefailleerde be
hoort te bewijzen dat eiseres de niet 
afgenomen produktie met een :normale 
winst had kunnen verkopen ; 

Overwegende dat het arrest, in feite 
en soeverein vaststellend dat eiseres 
voormeld bewijs niet bijbrengt en dien
aangaande ook geen doeltreffend aanbod 
van bewijs doet, de vordering tot out
binding van de overeenkomst en tot 
schadevergoeding in principe gegrond 
verklaart; 

Overwegende dat dienvolgens, zelfs 
indien het arrest ten onrechte overweegt 
dat het kwestieuze beding een ontbin
dende voorwaarde was, de bestreden 
beslissin_g niettemin wettelijk is gerecht
vaardigd, zodat het middel dienaan
gaande zonder belang is ; 

Overwegende dat uit het bovenstaande 
blijkt dat het arrest, door de bewijslast 
van de onmogelijkheid om de produktie 
van de gefailleerde met een normale 
winst te verkopen op eiseres te leggen, 
de bewijskracht van het contract niet 
miskent en een uitlegging ervan geeft 
die met zijn termen geenszins onverenig
baar is; 

Overwegende dat het middel niet kan 
worden aangenomen ; 

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

5 april 1968. - 1e kamer. - Voo1'
zitte?', H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1', H. de Vreese. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Charles, 
advocaat-generaal.- Pleite?·s, HH. Bay
art en Van Ley:nseele. 

1 e KAMER. - 5 april 1968. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - GROND 
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID OPGE
WORPEN DOOR RET OPENBAAR MINIS
TERIE. - BETEKENING. 
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2o VOORZIENING IN OASSATIE. 
VoRl\L - BuRGERLIJKE ZAKEN. 
GEEN l\HDDEL VOORGEDRAGEN. 
NrET ONTVANKELIJKE VOORZIENING. 

3o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - ELEKTRIOI· 
TEITSVERVOER. AANSPRAKELIJK· 
HElD VAN DE BETROKKEN ONDERNE· 
MING. - PLAATSEN VAN GELEIDERS, 
BESOHERMNETTEN EN DRADEN VAN DE 
BOYENGRONDSE LIJNEN OVEREENKOM· 
STIG, \VAT HUN ONBEREIKBAARHEID BE· 
TREFT, DE VOORSOHRIFTEN VAN AR· 
TIKEL 41 VAN HET KONINKLIJK BE· 
SLUIT VAN 28 DECEMBER 1931 HOU· 
DENDE ALGEMEEN REGLEMENT OP DE 
ELEKTRISOHE INSTALLATIES GENOMEN 
TER UITVOERING VAN ARTIKEL 21 VAN 
DE WET VAN 10 MAART 1925 OP DE 
ELEKTRIOITEITSVOORZIENING. - DE 
MAATREGELEN VOORGESOHREVEN BIJ 
DIT KONINKLIJK BESLUIT LEGGEN 
SLEOHTSEEN MINHffil\iVANVOORZORGEN 
OP. - INAOHTNEMING VAN EVENGE· 
MELD KONINKLIJK BESLUI'I~ SLUIT OP 
ZIOHZELF DE AANSPRAKELIJKHEID VAN 
HET GEl\iENE RECHT NIET UIT. 

4o ELEKTRISOHE ENERGIE.- VER· 
VOER. - GELEIDERS, BESOHERMNET· 
TEN EN DRADEN VAN DE BOVEN· 
GRONDSE LIJNEN. - TE NEMEN VOOR· 
ZORGEN. - VoORWAARDEN BEPAALD 
BIJ ARTIKEL 41 VAN HET KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 28 DECEMBER 1931 HOU· 
DENDE ALGEMEEN REGLEMENT OP DE 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES GENOMEN 
TER UITVOERING VAN ARTIKEL 21 VAN 
DE WET VAN 10 MAART 1925 OP DE 
ELEKTRIOITEITSVOORZIENING. - KA· 
RAKTER VAN DEZE VOORWAARDEN. 

50 TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - GEDING IN OASSATIE. -
0PROEPING TOT BINDENDVERKLARING 
VAN HET ARREST INGESTELD DOOR DE 
ElSER IN CASSATIE. - VERWERPING 
VAN DE VOORZIENING. - 0PROEPING 
ZONDER BELANG. 

1 o H et openbaa1• ministede bij het H of 
van cassatie dat ambtshalve een g1·ond 

(1) Cass., 22 maart 1968, sttpJ•a, biz. 964. 
(2) Cass., 23 februari 1968, sttpra, biz. 832. 
(3) Verg. cass. fr., 20 november 1918 (S, 

1920, I, 151). 
(4) Zie PETIT, C01nrnentai1·es de la loi du 

10 1JW1'S 19 2 5 SU1' les distJ•ibutions d' ene1•gie 
e'lectriq·ue, biz. 44 en 47, en Rev. d1•. belge, 
1926-1930, biz. 380; JoLLY, Le nouveau regime 

van niet-ontvankelijkheid opwe1·pt tegen 
een in bu1"gM·lijke zalcen ingestelde voo1·· 
ziening moet hie1·van vom·aj, bij een te1· 
post aangetekend sch1'ijven, kennis geven 
aan de advocaten van de pa1·tijen ( 1), 
(Wet van 25 februari 1925, art. 17te1".) 

2° Is niet ontvanlcelijlc in bu1·gerlijlce zalcen 
de voo1·ziening tot staving waaTvan geen 
middel wo1·dt voorged1•ager; (2). (Wet 
van 25 februari 1925, art. 9.) 

3o Daar het elelct1·iciteitsve1·voe1" uiteraanl 
gevaa1"lijlc is, dienen de geleide1·s, be
schM·mnetten en cl1·aden van de boven
g1•ondse lijnen vooTzichtigheidshalve te 
W01"den aangebracht buiten het be1·eilc 
van pe1·sonen die zich van het gevcta1" 
niet bewust zijn. De 1·eglementen tot uit
voering van de wet van 10 maa1·t 1925 
op de elekt1·iciteitsvoo1·ziening, inzonde1"· 
heid dat van 28 decembe1· 1931 houdende 
algemeen 1·eglement op de elelct1·ische 
installaties genomen bij toepassing van 
a1·tikel 21 van de evengemelcle wet, leggen 
dienaangaande slechts een minimum van 
voo1·zorgen op. De fout welke, bij de 
plaatsing, doo1· het onde1·nemingshoojd 
begaan zou zijn, blijjt de1·halve am~ 
de noTmen .van het gemeen ncht onder
wo1·pen, zodat de onbe1·eilcbaaTheid van 
de geleideTs, besche1·mnetten en d1·aden 
van de boveng1·ondse lijnen, welke om
sch'l'even woTdt bij artilcel 41 van even
gemeld koninlclijlc beslttit, moet beom·
deeld worden naa1· gelang van de plaat
selijlce omstandigheden (3). 

4° Dam· het koninklijlc beslttit van 28 de
cembe1" 1931 houdende algemeen 1'egle
ment op de elektrische installaties, gena
men ter uitvoe1·ing van a1·tilcel 21 van 
de wet van 10 maa1·t 1925 op de elelc
t1·iciteitsvoo?"ziening, in zijn m·tilcel M 
inzalce de onbe1·eikbaa1·heid van de ge
leide1·s, beschermnetten en d1·aclen van 
de boveng1·ondse lijnen slechts een mini
mttm van voo1·wam·den oplegt wellce 
veTmtld moeten woTden opdat zij als 
dusdanig zouden lcttnnen woTden be
schouwd, moet de onbereilcbam·heid van 
deze geleide1·s, besche1·mnetten en -dmden 
wo1·den beoo1•deeld naaT gelang van de 
plaatselijlce omstandigheden ( 4). 

legal des distJ·ibutions d' enm·gie electJ·ique; DoR, 
" De Ia responsabilite civile et extra-contrac· 
tuelle des transporteurs et des distributeurs 
d'energie eiectrique envers les tiers ,, Btill. 
ass., 1940, biz. 451 ; DALOQ, " Les causes de 
responsabilite », Les Novelles, d. V, bd. 1, 
biz. 152, nr 205. 
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5° I ngevolge het VM'W61'pen van de vo01'
ziening wonlt de door eise1' ingestelde 
op1·oeping tot binclendverklm·ing van het 
a1Test van belang ontbloot (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP (( INTERCOM ,, 

T. VAN AUDENHOVE EN OONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 j"Lmi 1967 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zover de voorziening tegen de 
laatste twee verweerders is gericht : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door het openbaar ministerie ambts
halve opgeworpen en waarvan, overeen
komstig artikel 17te1' van de wet van 
25 februari 1925, aan eiseres bericht werd 
gegeven : 

Overwegende dat uit de processtukken 
blijkt dat de rechtsvorderir1gen door de 
eerste twee verweerders tegen de ven
nootschap, in wier rechten en verbinte
nissen eiseres getreden is, en tegen de 
laatste twee verweerders ingesteld, strek
ten tot herstel van het nadeel ondergaan 
ingevolge het ongeval waarvan de eerste 
verweerder het slachtoffer werd ; 

Overwegende dat eiseres geen middel 
laat gelden tegen de beslissing waarbij 
de tegen de laatste twee verweerders 
ingestelde vorderingen ongegrond worden 
verklaard; 

Dat de voorziening derhalve, in zover 
zij tegen die laatste verweerders is ge
richt, niet ontvankelijk is ; 

II. In zover de voorziening tegen de 
eerste twee verweerders is gericht : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 18 van 
de wet van 10 maart 1925 op de levering 
van de elektrische energie, 41 van het 
koninklijk besluit van 28 december 1931 
houdende algemeen reglement op de 
elektrische installaties, 1382 van het 
Bm·gerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doonlat, na vastgesteld te hebben dat 
verweerder Van Audenhove, tijdens het 
plukken van fruit, met de top van een 
circa 8 meter lange ladder welke hij tegen 

(1) Cass., 21 december 1967, sttpra, blz. 596. 

een appelboom opstelde, in aanraking 
kwam met de elektrische hoogspannings
lijn van eiseres, met het gevolg dat langs 
de in de ladder verwerkte ijzerdraad een 
stroomontlading plaatshad waardoor hij 
geelektrokuteerd werd en zware brand
wenden opliep, zonder te hebben tegen
gesproken en na impliciet doch duidelijk 
te hebben vastgesteld dat, zoals de con
clusie van eiseres het staande hield, " de 
dxaden van de hoogspanningsleiding bin
gen op een afstand varierend tussen 
8 en 8,50 meter van de grond, hetgeen 
ten minste 1 tot 1,50 meter lTleer be
draagt dan het wettelijk vereist minimmn 
van 7 meter waardoor deze leidingen, 
volgens artikel 41 van het koninklijk 
besluit van 28 december 1931, als onbe
reikbaar worden geacht '' en alleszins 
zonder te hebben vastgesteld dat de 
draden lager hingen dan 7 meter hoven 
de grond, en zonder de conclusie van 
eiseres te beantwoorden in zover zij aan 
het hof van beroep vroeg een plaats
bezoek of een deskundigenonderzoek te 
bevelen nopens het naleven van de wette
lijke en reglementaire voorschriften, en 
dus onder meer van de reglernentaire 
afstand van 7 1neter, het bestreden arrest 
beslist dat eiseres een fout heeft begaan, 
die haar aansprakelijk stelt voor de helft 
van de schadelijke gevolgen van het 
ongeval, omdat, gelet op het te voorziene 
gebruik van lange ladders, zij tussen de 
grand en de geleiders een voldoende af
stand diende te laten om het hanteren 
van een ladder van circa 8 meter rnoge
lijk te maken en dat, bij gebrek aan deze 
voorzorgsmaatregel, haar aansprakelijk
heid in het gedrang komt, 

terwijl, ee1•ste oncle1'deel, bedoelde wet 
en reglement de eigenaars van hoog
spam1ingslijnen verplichten de lijnen op 
een afstand van de grond aan te brengen 
waar zij onbereikbaar zijn en deze onbe
reikbaarheid duidelijk preciseren en be
cijferen, zodat het arrest niet wettelijk 
heeft lnmnen beslissen dat de geleiders 
en de luchtlijnen, die op de door arti
kel 41 van het reglement bepaalde mini
nnun-afstand van 7 meter van de grond 
hingen, niet onbereikbaar waren, en het 
bijgevolg gezegd artikel geschonden 
heeft; 

tweede ondenleel, het arrest niet wette
lijk heeft kunnen beslissen dat eiseres 
een fout heeft begaan door haar luchtlijn 
aan te brengen op een afstand van de 
grond die, volgens de wet, volstaat om 
de lijn onbereikbaar te maken, zodat het 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. 
geschonden heeft ; 
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de1•de ondetdeel, minstens uit de be
woordingen van het arrest onmogelijk 
kan opgemaakt worden of de rechter 
heeft willen beslissen ofwel, in feite, dat 
eiseres de wettelijke en reglementaire 
voorscln·iften nopens de afstand van de 
lijnen op 7 meter van de grand niet heeft 
nageleefd, ofwel, in rechte, dat deze 
voorschriften ten deze niet toepasselijk 
waren en dat het bijgevolg zonder belang 
was een plaatsbezoek of een deskundigen
onderzoek te bevelen nopens de afstand 
van de grand waarop de hoogspannings
lijn hing, en deze onduidelijkheid in 
de motivering het Hof in de onmogelijk
heid stelt te weten om welke reden de 
rechter de vraag van eiseres om een 
plaatsbezoek -of desktmdigenonderzoek, 
die alleszins onbeantwoord bleef, afwijst, 
zodat het arrest onvoldoende gemoti
veerd is en artikel 97 van: de Grondwet 
geschonden heeft : 

Overwegende, eensdeels, dat het arrest 
duidelijk en wettelijk als regel stelt dat, 
nu het elektriciteitsvervoer op hoogspan
ningsleiding uiteraard gevaarlijk is, de 
geleiders voorzichtigheidshalve buiten 
het bereik van onbevoegden dienen aan
gebracht te worden en dat de krachtens 
de wet bestaande reglementering slechts 
een minimum van voorzorgei~ oplegt en 
geen absolute maatstaf uitmaakt voor 
de beoordeling van de fout welke, in 
hoofde van de exploitant, aan de normen 
van het gemeen recht onderworpen blijft, 
zodat de onbereikbaarheid van de ge
leiders afhangt van plaatselijke omstan
digheden; 

Overwegende, anderdeels, dat het ar
rest ten deze in feite en soeverein beslist 
dat, wijl de geleiders hoven een hoog
stammige boomgaard werden aange
bracht, eiseres het gebruik van lange 
ladders, voor het plukken van fruit, moest 
voorzien en voorzichtigheidshalve tnssen' 
de grand en de geleiders een voldoende 
afstand diende te laten om het hanteren 
van znlke ladders mogelijk te maken en 
dat, bij gebrek aan die voorzorgsmaat
regel, haar aansprakelijkheid in het ge
drang komt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

doorclat het tegenstrijdig is te beslissen, 
enerzijds, dat de door verweerder Van 
,Andenhove gebrnikte ladder, die ver
sterkt was met erlangs lopende ijzer-

draad, niet bestemd was om met elek
trische geleiders in aanraking gebracht 
te worden en, anderzijds, dat eiseres een 
font heeft begaan door geen rekening 
te houden met het te voorziene gebrnik 
van een soortgelijke ladder, des te meer 
daar de rechter vastgesteld had dat Van 
Audenhove het erf kende en de massieve 
steunen van de hoogspanningslijn kon 
ontwaren, 

tenvijl deze strijdigheid in de motive
ring met het gebrek aan de door artikel 97 
van de Grondwet vereiste motivering 
gelijkstaat : 

Overwegende dat het niet tegenstrij dig 
is, eensdeels, vast te stellen dat een ladder 
van 40 sporten of van circa 8 meter tot 
het gebrnikelijk werkmateriaal van een 
frnitkoopman behoort, dat de versterking 
van de ladderbomen door erlangs lopende 
ijzerdraad technisch verantwoord is en 
dat het gebruik van een soortgelijke lad
der, wegens de hogere veiligheid die zij 
biedt, geen bijzondere maatregel vergt 
daar zij niet bestemd is om met. elek
trische geleiders in aanraking te komen, 
en anderdeels, te beslissen dat eiseres het 
gebruik, in die hoogstammige boom
gaard, van lange ladders moest voor
zien; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

do01·dat het bestreden arrest beslist dat 
eiseres een font heeft begaan, in oorzake
lijkheidsverband met het ongeval, door 
geen voldoende afstand te laten tnssen 
de grand en de hoogspanningslijn om het 
hanteren van een ladder van circa 8 meter 
mogelijk te maken, 

te1·wijl deze beslissing strijdig is met 
deze lnidens welke de rechter aanneemt 
dat verweerder Van Andenhove bij het 
hanteren van zijn ladder een font heeft 
begaan, in oorzakelijkheidsverband met 
het ongeval, door geen voldoende aan
dacht te schenken aan de aanwezigheid 
en het hoogtepeil van de energiegeleiders, 
hetgeen noodzakelijkerwijze inslnit dat, 
mits een voldoende aandacht, de hoogte 
van deze geleidingen het mogelijk maakte 
de ladder te hanteren zonder ongevallen 
te veroorzaken, terwijl deze tegenstrijdig
heid met het gebrek aan de door arti
kel 97 van de Grondwet vereiste moti
vering gelijkstaat : 
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Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
is te beslissen, eensdeels, dat eiseres aan
sprakelijk is om, bij gebrek aan vooruit
zicht, tussen de grond en de geleiders 
geen voldoende afstand te hebben gelaten 
om het hanteren van een ladder van 
circa 8 meter mogelijk te maken en, an
derdeels, dat verweerder Van Audenhove, 
die het erf kende en de massieve steunen 
van de hoogspam1ingsleiding kon ont
waren, bij het hanteren van zijn ladder 
zijn eigen veiligheid uit het oog verloor 
door onvoldoende aandacht te schenken 
aan de aanwezigheid en aan het hoogte
peil van de energiegeleiders, en bovend,ien 
te beslissen dat tussen het ongeval en 
de respectieve fouten van beide partijen 
een oorzakelijk verband bestaat ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat, ingevolge het 
verwerpen van de voorziening, de oproe
ping van de laatste twee verweerders tot 
bindendverklaring van het arrest van 
belang ontbloot wordt; 

01n die redenen, verwerpt de voorzie
ning en de eis tot bindendverklaring van 
het arrest ; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

5 april 1968. - 1e kamer. - Voor
zitte?·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1'8laggeve1·, H. Neven.
Gelijkluidende conclusie, H. Charles, ad
vocaat-generaal. - Pleiter, H. Struye. 

2e KAMER, - 8 april 1968, 

VOORZIENING IN OASSATIE. 
VORM. - DIENSTPLIOHT. - VOOR
ZIENING DIE DE GESOHONDEN WETS
BEPALING NIET VERMELDT. 

Is niet ontvankelijk de vom·ziening tegen 
een beslissing van de he1·lceuringsraad, 
die de wetsbepaling welke zou geschonden 
zijn niet ve1·meldt ( 1). ( Gecoordineerde 
dienstplichtwetten, art. 51, §§ 1 en 4.) 

(1) Cass., 17 november 1965 (Bull. en PA
siC., 1966, I, 358) ; verg. cass., 27 februari 
1967 (.A1'1', cass., 1967, biz. 816). 

(CROUZEAU.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 18 december 1967 gewezen 
door de Herkeuringsraad van de pro
vincie Henegouwen ; 

Overwegende dat de voorziening de 
wettelijke bepaling niet vermeldt welke 
zou geschonden zijn, zoals, op straffe 
van nietigheid, wordt voorgeschreven bij 
artikel 51, §§ 1 en 4, van de dienstplicht
wetten, gecoordineerd bij het koninklijk 
besluit van 30 april 1962; 

Dat de voorziening dientengevolge niet 
ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

8 april 1968. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve?·
slaggever, H. Trousse. - Gelijlclttidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 8 april 1968. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - BEKLAAGDE 
DIE EEN MISDRIJF HEEFT BEGAAN DAT 
DE OORZAAK IS VAN DE SCHADE. -
FoUT VAN RET SLAOHTOFFER NIET 
BEWEZEN VERKLAARD, HOEWEL DE 
EVENTUALITEIT ERVAN NIET UITGE
SLOTEN IS.- VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE TOT RET VOLLEDIG HER
STEL VAN DE SCHADE.- WETTELIJK
HEID. 

W annee?' de beklaagde een misdrijj heeft 
begaan, dat schade heejt ve1·oorzaakt, 
wotdt hij wettelijk tot het volledig he1•stel 
van de schade doot de 1'echte1· vetoo1'
deeld, wanneer deze vaststelt dat de aan 
het slachto fje?' ten laste gelegde ]out niet 
bewezen is, zeljs indien hij de eventuali
teit van deze ]out niet uitsluit ( 2). (Burg. 
Wetb., art. 1382 en 1383.) 

(2) Raadpl. cass., 28 februari 1966 (Bull. 
en PAsiC., 1966, I, 829) en 22 mei 1967 (.Ar1•, 
cass., 1967, biz. 1136). 
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(ALLEWEIRELD EN NAAMLOZE VENNOOT
SOHAP « E.P.I. ))' T. BRIOU, DUFOURNY 
EN ANDEREN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 april 1967 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

A. Op de voorziening van Louis Alle
weireld, beklaagde, en van de naamloze 
vennootschap voor verzekeringen en her
verzekeringen "E.P.I. )), tussenkomende 
partij : 

I. In zover de voorziening van Louis 
Alleweireld 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 ; 

II. In zover de voorzieningen van de 
eisers gericht zijn tegen de beslissing op 
de burgerlijke rechtsvordering die door 
de verweerster Georgette Brion tegen ei
ser is ingesteld : 

Overwegende dat de eisers, bij een 
verklaring ter griffie van het Hof ont
vangen op 14 juli 1967, afstand hebben 
gedaan van hun voorzieningen ; 

IIl. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die door het Nationaal 
V erbond van Socialistische Mutualiteiten 
tegen eiser is ingesteld : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1315, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, 154, 155, 
156, 189 en 211 van het Wetboek van 
strafvordering en 97 van de Grondwet, 

dooTdat het bestreden arrest, dat bin
dend verklaard is voor eiseres, de eiser, 
verzekerde van eiseres voor de burger-

.. rechtelijke aansprakelijkheid inzake voer
tuigen met eigen beweegkracht, veroor
deeld heeft om aan verweerster, die de 
rechten van dame Brion uitoefent, een 
bedrag van 109.555 frank te betalen als 
schadevergoeding, samen met de gerech
telijke en de vergoedende interesten, op 
grond dat eisers aansprakelijkheid zich 
moet uitstrekken tot de gehele schade 
die aan de persoon en aan het voertuig 
van dame Brion werd veroorzaakt, ver-

CASSATIE, 1968. - 33 

mits het niet bewezen is dat een door deze 
dame begane fout de schade heeft helpen 
veroorzaken, 

te1·wijl noch dame Briou, noch het Na
tionaal Verbond van Socialistische Mu
tualiteiten, dat haar rechten uitoefent, 
het bewijs leverden dat op hen rust, als 
eiseressen in de burgerlijke rechtsvorde
riug tegen eiser, dat deze laatste de enige 
font heeft begaan die in noodwendig oor
zakelijk verband staat met het geheel van 
de door het voertuig en door de persoon 
van dame Briou geleden schade, wat door 
de eisers werd betwist ; het arrest uit
drukkelijk aanneemt dat de oorsprong 
van de door het voertuig en door de 
persoon van deze dame geleden schade 
te vinden is niet alleen in de door eiser 
begane fout, met name niet niterst 
rechts op de weg te hebben gereden, maar 
ook in de door Brion of door Dufourny 
begane font, te weten een reeds begonnen 
inhaalmaneuver gehinderd te hebben, 
zonder te wijzen op de ontstentenis van 
een oorzakelijk verband tnssen deze 
laatste font en de schade of een deel van 
de schade door het voertuig en door de 
persoon van dame Brion geleden ; het 
arrest integendeel beslist dat het contact 
van het voertuig van Brion met dat van 
Dnfonrny, oorspronkelijke oorzaak van 
de botsing tussen het voertuig van Brion 
en dat van Alleweireld, zijn enige oorzaak 
of een van zijn oorzaken vindt in de om
standigheid dat hetzij Brion, hetzij Dn
fourny, een inhaalmaneuver uitvoerde 
toen de andere reeds een begin gemaakt 
had met hetzelfde n1.aneuver en niet 
beslist dat de schok van de voertnigen 
van Brion en van Dufourny geen enkele 
schade heeft veroorzaakt aan het voer
tuig en aan de persoon van eerstge
noemde ; zodat het arrest niet wettelijk 
heeft kunnen beslissen dat eiser aanspra
kelijk client gesteld voor het geheel van 
de door dame Brion geleden schade en 
hem niet kon veroordelen om aan het 
N ationaal Verbond van Socialistische 
Mutualiteiten, dat haar rechten uitoefent, 
het volledig bedrag van 109.555 frank 
te betalen dat als schadevergoeding werd 
gevorderd : 

Overwegende dat zo het arrest, wat 
de aan de voertuigen van Dufourny en 
van De Koninck toegebrachte schade 
betreft, erop wijst dat de mogelijkheid 
blijft bestaan dat zij het gevolg is van 
een door Brion of door Dufourny begane 
font, het daarentegen niet aanneemt dat, 



- 1026 

zoals in het middel wordt aangevoerd, 
de schade die aan de persoon en aan het 
voertuig van Briou is toegebracht haar 
oorsprong vindt niet aileen in_ de door 
eiser begane fout, maai• ook in de door 
Brion of door Dufourny begane fout ; 

Dat het arrest integendeel overweegt 
dat, wegens de foutieve gedraging van 
eiser, die uit de tegenovergestelde rich
ting op de middenstrook van de rijweg 
kwam aangereden, diens aansprakelijk
heid « zich moet uitstrekken tot de gehele 
door Brion geleden schade vermits het 
niet bewezen is dat een door Briou begane 
fout de schade heeft helpen veroorza
ken '' ... ; 

Dat dienaangaande het arrest erop 
wijst dat het contact tussen de voertui
gen van Briou en van Dufo-urny, waarin 
het ongeval zijn oorsprong vindt, zeker 
zijn enige oorzaak of een van zijn oor
zaken vond in de omstandigheid dat 
Briou of Dufourny een inhaalmaneuver 
uitvoerde toen de andere reeds hetzelfde 
maneuver uitvoerde, m.aar dat wegens 
de ten g1.mste van beide beklaagden be-
taande twijfel, het niet mogelijk is ten 

1aste van de ene of de andere de fout, 
met nam_e een begonnen inhaalmaneuver 
gehinderd te hebben, bewezen te achten 
en dat geen enkele andere fout van welke 
aard ook tegen hen bewezen is ; 

Overwegende dat het arrest aldus 
soeverein beslist dat de door eiser begane 
fout in oorzakelijk verband staat met de 
gehele schade die Brion heeft geleden ; 

Dat het arrest, dat geoordeeld had 
dat goon enkele fout tegen Brion bewezen 
is, zich niet 1noest uitspreken over het 
bestaan van eon oorzakelijk verband 
tussen de haar ten laste gelegde fout en 
hot ongeval, hoewel hot de eventualiteit 
van genoemde fout niet uitsluit ; 

Overwegende derhalve dat hot hof 
van beroep de veroordeling van eiser 
om het als schadeloosstelling gevorderde 
gehele be drag te be tal en aan hot N a
tionaal Verbond van Socialistische Mn
tualiteiten, dat de rechten van Brion, 
zijn verzekerde, uitoefent, wettelijk heeft 
gerechtvaardigd en naar behoren met 
redenen omkleed ; 

Dat hot middel niet kan aangenomen 
worden; 

IV. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen op de burger
lijke rechtsvorderingen die door de andere 
verweerders tegen eiser zijn ingesteld : 

Overwegende dat de eisers goon enkel 
middel aanvoeren; 

A. Op de voorziening van Georgette 
Brion, burgerlijke partij, en op de voor
zieningen van Leon Alleweireld, Louis 
Alleweireld en Jeanne Vermeulen, Henri 
Alleweireld en Marthe Lottegier, burger
lijke partijen : 

Overwegende dat de eisers goon middel 
aanvoeren; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorzieningen van Louis Alle
weireld en van de naamloze vennootschap 
van verzekeringen en herverzekeringen 
« E.P.I. '' in zover deze voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering die de ver
weerster Georgette Briou tegen de eisers 
heeft ingesteld; verwerpt de voorzienin
gen voor het overige ; veroordeelt de 
eisers in de kosten van h1.m voorzienin
gen. 

8 april 1968. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'· 
slaggeve?', H. de Waersegger. - Gelijk
lttidende conclttsie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-generaal. - Pleitm·s, HH. Das
sesse, Van Ryn en Ansiaux. 

28 KAlii'ER. - 8 april 1968. 

1o ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
- 0NTDEKKINC+ OP HETERDAAD. -
PROCUREUR DES KoNINC+S DIE ZICH 
NIET TER PLAATSE BEC+EEFT, DOCH 
EEN DESKUNDIC+E OPVORDERT. - Qp. 
VORDERINC+ DIE C+EEN ONDERZOEKS· 
DAAD IS. 

2o ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
DESKUNDIC+E OPC+EVORDERD DOOR 

DE PROCUREUR DES KONINC+S BUITEN 
DE C+EV ALLEN OMSCHREVEN BIJ DE 
ARTIKELEN 32 TOT 46 VAN HET WET· 
BOEK VAN STRAFVORDERING. - GEEN 
EEDAFLEC+C+INC+. 

30 BEWIJS. - BEWIJ"S DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
STRAFZAKEN. - BESLISSINC+ C+EC+ROND 
OP HET GEHEEL VAN DE C+EC+EVENS 
VAN DE ZAAK. - BESLISSING DIE DE 
BEWOORDINC+EN VAN C+EEN ENKEL STUK 
VAN RET DOSSIER TEC+ENSPREEKT. -
GEEN MISKENNINC+ VAN DE BEWIJS· 
KRACHT VAN DE AKTEN. 

1 o W annee?' in een geval van ontdelcking 
op hete?'daad de p1·ocU1'eU1' des Konings 
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zioh niet ter plaatse begeeft en een des
kundige opvordert om er de nodige vast
stellingen en p1•oejnemingen te doen, 
vom·t hij geen onde1·zoeksdaad uit, dooh 
t1'eedt hij op in het kade1· van zijn gewone 
funoties (1). (Wetb. van strafv., art. 32 
en 45.) 

2° Buiten de gevallen omsohi'even bij de 
a1·tikelen 32 tot 46 van het Wetboek van 
stmjv01·de1'ing, legt een deskundige die 
doo1· de proou1·eu1· des Konings met 
onde1•zoeksdaden belast w01·dt de bij 
m·tikel 44 van ditzeljde wetboek voo1'
gesoh1'even eed niet aj (2). 

3° De bewijskmoht van de stukken van 
het st1·ajdossie1· wo1·dt niet mislcencl doo1· 
de beslissing, die geg1•ond is op het 
geheel van de gegevens van de zaak en 
de d1•aagwijdte e1'van beo01·deelt, zoncle1· 
cle bewoo1'dingen van enig stuk van het 
clossie1' tegen te sp1'eken, al was cleze 
beoo1·cleling verkeenl (3). (Burg. Wetb., 
art. 1319 en 1320.) 

(HOMBROISE, T. HANKART, NAAMLOZE 
VENNOOTSOHAP « EUROPEENNE DES 
OARBURANTS S.E.O.A. ll EN NAAMLOZE 
VENNOOTSOHAP «LA ROYALE BELGE ll,) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest op 6 juni 1967 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat eiser zijn voorziening 
beperkt heeft tot de beslissingen op de 
rechtsvorderirtg, tegen hem ingesteld 
door de naamloze vemwotschap van 
verzekeringen " La Royale Beige "• en 
op de rechtsvordering, door hem inge
steld tegen Louis Hankart en tegen de 
naamloze vennootschap "Societe Euro
peenne des Oarburants S.E.O.A. >>; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 32 tot 
en met 46 van het Wetboek van straf
vordering, artikel 44 zoals gewijzigd bij 
het enige artikel van de wet van 3 juli 
1957, en 97 van de Grondwet, 

(1) Cass., 7 februari 1966 (Bull. en PABIC., 
1966, I, 739). 

(2) Cass., 18 december 1967, supra, blz. 562. 
(3) Cass., 7 november 1966 (A1·1·. cass., 1967, 

blz. 320). 

clo01·clat het bestreden arrest de ver
slagen van de gerechtelijke deskundige 
Noel niet uit de de batten heeft geweerd, 

te1"Wijl deze, door de procureur des 
Konings, krachtens de artikelen 32 tot 
46 van het W etboek van strafvordering, 
opgevorderd, alvorens met de uitvoering 
van zijn taak te beginnen, de wettelijke 
eed als deskundige niet heeft afgelegd, 
zodat zijn verslagen en het erop steunend 
arrest nietig zijn : 

Overwegende. dat de artikelen 32 tot 
46 van het W etboek van strafvordering, 
die uitzonderlijk aan de procureur des 
Konings de macht geven om onderzoeks
daden te verrichten, niet van toepassing 
zijn door het enkel feit dat de procureur 
des Konings handelt in een geval van 
ontdekking op heterdaad of als zodanig 
beschouwd ; dat het nog nodig is dat hij 
zich in de plaats stelt van de onderzoeks
rechter en daden verricht die tot diens 
normale bevoegdheid belwren ; 

Overwegende dat uit de processtukken 
blijkt dat zo de procureur des Konings 
op een dicht bij het ongeval liggend 
tijdstip een deskw<dige heeft opgevorderd 
om zich ter plaatse te begeven, om er 
aile nodige vaststeilingen en proefnemin
gen te doen ten einde de oorzaken en 
de omstandigheden van het ongeval te 
bepalen en om een schriftelijk en gemo
tiveerd verslag op te maken, hij zelf niet 
ter plaatse is gegaan en evenmin de 
onderzoeksrechter heeft opgevorderd om 
tot een onderzoek over te gaan ; zodat 
het in de vervulling van zijn gewone 
taak als ambtenaar van het openbaar 
ministerie is, en niet in het kader van 
de bepalingen van de artikelen 32 tot 
56 van het Wetboek van strafvordering, 
dat hij een deskundige heeft aangesteld ; 

Overwegende dat, nu deze deslnmdige 
niet belast was met een deskundig onder
zoek dat een onderzoeksmaatregel uit
maakte, hij niet de bij artikel 44 van 
het W etboek van strafvordering voor
geschreven eed moest afleggen vooraleer 
tot de uitvoering van de hem aldus toe
vertrouwde taak over te gaan ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1315, 1319, 
1320, 1322, 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, 154, 155, 156, 189 en 
211 van het Wetboek van strafvordering 
en 97 van de Grondwet, 

cloo1'clat het bestreden arrest eiser aileen 
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aan.sprakelijk stelt voor de sohadelijke 
gevolgen van het ongeval, op grand name
lijk dat zijn snelheid, op het ogenblik 
van de botsing, onbetwistbaar boven de 
70 km. per uur lag; dat deze gevaarlijke 
en foutieve snelheid, samen met de aard 
van de booht en de staat van de gepla
veide weg die licht gewelfd en nat was, 
gemakkelijk het slippen naar links van 
het aohterste van het voertuig v66r de 
botsing verklaren en de verklaringen van 
de beklaagde Hankart zeer waarsohijn
lijk en geloofwaardig maken, 

te?'1vijl geen enkel stuk uit het straf
dossier vermeldt dat de weg geplaveid 
was en lioht gewelfd ; integendeel het 
prooes-verbaal nr 774 opgemaakt door 
de politie van Ougree op 25 februari 
1965 stelt : « Op het ogenblik van de 
feiten, hield het op n1.et regenen en was 
de rijweg, die uit een zwarte bedekking 
bestond, nat "• terwijl de deskundige 
Noel in zijn eerste verslag van 12 juli 
1965 de rijweg aldus besohrijft: "vVegdek 
bestaande uit een asfaltlaag in goede 
staat vvaarvan de twee randen door een 
oimentband van 50 01n. breedte worden 
gesohraagd "• wat bevestigd wordt door 
de door hem geiiomen en bij zijn verslag 
gevoegde foto's; dat nooh de verbali
santen, nooh de deskl.mdige, nooh iemand 
anders gewag maken van het feit dat 
de rijweg lioht gewelfd was ; dat de be
klaagde Hankart in zijn oonclusie voor 
het hof van beroep erkent " dat op bet 
ogenblik van de feiten het ophield met 
regenen en de rijweg, die uit een zwarte 
bedekking bestond, nat was (vaststel
lingen van de verbalisanten, blz. 3) >>; 

dat door te verklaren dat het ongeval 
zioh heeft voorgedaan op een geplaveide 
en lioht gewelfde weg de reohters in hager 
beroep niet alleen de bewijskraoht Inis
kennen van voormeld prooes-verbaal van 
politie en van het eerste verslag van de 
gereohtelijke deskl.mdige, die, zonder op 
dit punt te worden bestreden, zioh ertoe 
beperkten de rijweg te besohrijven als 
<< bestaande uit een wegdek in asfalt in 
goede staat >> of « uit een zwart wegdek >> 

(sohending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), 
maar ook nog de wettelijke regelen over 
het bewijs, door melding te maken van 
omstandigheden waarvan het bestaan 
blijkt uit geen enkel stuk van het dossier, 
nooh uit een getuigenis of een tijdens de 
debatten bekomen inliohting (sohending 
van de artikelen 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek en 154, 155, 156, 189 en 211 

van het Wetboek. van strafvordering), 
wat het arrest nietig maakt en in elk 
geval aan zijn besohildrend gedeelte elke 
steun ontneemt (sohending bovendien 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet) : 

Overwegende dat uit het arrest niet 
volgt dat het hof van beroep bij zijn 
verklaring dat het ongeval zioh heeft 
voorgedaan op een geplaveide en lioht 
gewelfde weg gesteund heeft op het oor
spronkelijk prooes-verbaal van politie, 
op het eerste verslag van de gerechtelijke 
deslnmdige of op een ander bepaald stuk 
van het dossier ; 

Dat de bekritiseerde bewering ook 
gegrond kan geweest zijn op gegevens 
die niet uit dit prooes-verbaal en uit dit 
verslag komen of het gevolg kan zijn 
van een beoordeling van het geheel van 
het dossier, die, al was zij verkeerd, de 
bewijskracht van een bepaald stuk uit 
het dossier noohtans niet zou miskennen ; 

Dat evenmin uit het arrest blijkt dat 
het hof van beroep hiervoor heeft ge
steund op een persoonlijke kennis van 
de plaats; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

8 april 1968. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. de Waersegger. - Gelijk
luiclencle conalusie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 8 april 1968. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA-
KEN. - BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. - MIDDEL VOLGENS HETWELK 
ER TEGENSTRIJDIGHEID BESTAAT TUS
SEN DE REDENEN EN HET BESCHIKKEND 
GEDEELTE VAN DE BESTREDEN BESLIS
SING. - REDENEN EN BESCHIKKEND 
GEDEELTE WAARIN GEEN TEGENSTRIJ
DIGHEID SCHUILT. - MIDDEL DAT 
FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

Feitelijke gronclslag mist het m1:clclel volgens 
hetwelk er tussen de ?'eclenen en het be-
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schikkend gedeelte een tegenstrijdigheid 
bestaat die de bestreden beslissing niet 
bevat (1). 

(LEBRUN, T. JURETSKO,) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest op 19 oktober 1967 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

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

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

Over het middel afgeleid uit de tegen
strijdigheid tussen de redenen van het 
bestreden arrest waarbij verklaard wordt 
dat verweerder geen a.rbeidsongeschikt
heid heeft ondergaan, en het beschikkend 
gedeelte van hetzelfde arrest dat het 
beroepen vonnis bevestigt hetwelk aan 
verweerder vergoedingen l:.ad toegekend 
''egoiiB .. d.JtJidsongeschiktheid : 

Overwegende dat het beroepen vonnis, 
om eiser tot schadevergoeding te veroor
delen wegens het opzettelijk toebrengen 
van slagen of verwondingen en het op
zettelijk beschadigen van roerende eigen
dommen, zich ertoe beperkt te verklaren 
« dat de eis van de burgerlijke partij 
ontvankelijk en gegrond is ten belope 
van 7.074 frank"; 

Dat bijgevolg het arrest, zonder in 
de bij het middel aangevoerde tegen
strijdigheid te vervallen, heeft kunnen be
slissen dat << de rechtsvordering van de 
burgerlijke partij gegrond is gebleven " 
hoewel het, rechtdoende op de strafvor
dering, de verzwarende omstandigheid 
van arbeidsongeschiktheid heeft terzijde 
gesteld; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

8 april 1968. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·-

(1) Cass., 7 mei 1956 (Bull. en PAsiC., 1956, 
I, 939) en 20 oktober 1967, supm, biz. 258; 
verg. cass., 3 april 1967 (A1'1', cass., 1967, 
biz. 932). 

slaggever, H. Trousse. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 8 april 1968. 

CAS SA TIE. - BEVOEGDHEID. - STRAF
ZAKEN. - VERSCHRIJVING IN DE BE
STREDEN BESLISSING. - BEVOEGDHEID 
VAN RET HOF OM ZE TE VERBETEREN. 

H et H of is bij de beoo1•deling van een 
cassatiemiddel bevoegd om een ve1·sclwij
ving in de best1·eden beslissing te ve1'
betm·en, wannee1• deze ve1·schrijving dui
delijk blijkt uit de samenhang van de 
tekst van de beslissing (2). 

(DEVOS, T. PLETINCKX EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF.;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 november 1967 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

A. Op de voorziening van Devos, han
delende als beklaagde : 

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

II. In zover de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die door de verweerster 
Yvonne Pletinckx is ingesteld : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

do01·dat het bestreden arrest, na beslist 
te hebben dat eiser, als vergoeding van 
de aan eiseres veroorzaakte schade, in 

(2) Cass., 28 november 1966 (A1·1·. cass., 
1967, .biz. 416); 16 januari 1967 (ibid., 1967, 
biz. 593); 4 december 1967 (twee arresten), 
sup1·a, biz. 475 en 477; raadpi. cass., 6 fe
bruari 1967 (ibid., 1967, biz. 694). 



- 1030 

hoofdsom de bedragen van 5.940 frank, 
750 frank, 275.000 frank en 150.000 frank 
verschuldigd was, beslist heeft dat eiser 
aan verweerster in hoofdsom het bedrag 
van 531.690 frank, vermeerderd met de 
gerechtelijke en de vergoedende interest, 
moest betalen, 

te1'wijl op grand van de door het arrest 
gedane schatting van de verscheidene 
elementen van de door verweerster gele
den schade, eiser slechts mocht worden 
veroordeeld tot het bedrag van 431.690 fr. 
en deze tegenstrijdigheid een. schending 
oplevert van de aangehaalde artikelen 
van de Grondwet en van het Burgerlijk 
Wetboek : 

Overwegende dat, ten gevolge van een 
kennelijke verschrijving die uit het tekst
verband van de beslissing blijkt, het 
arrest in zijn beschikkend gedeelte 
531.690 frank in plaats van 431.690 frank 
vermeldt als het bedrag dat eiser krach
tens de werkelijke veroordeling aan ver
weerster in hoofdsom moet betalen ; 

Dat uit de redenen van het arrest volgt 
dat de verscheidene vergoedingen op 
de totale betaling waarvan de veroor
delin.g slaat, respectievelijk 5.940 frank, 
750 frank, 275.000 frank en 150.000 frank 
bedragen, die, samengeteld, het bedrag 
geven van 431.690 frank; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

III. In zover de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvorderingen die door de verweer
ders Monique Everaert, de naamloze ven
nootschap " Zurich "• Marcel Hitelet en 
Claudine Henne zijn ingesteld : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert; 

B. Op de voorziening van Devos, han
delende als burgerlijke en als dagvaar
dende partij : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert ; 

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

8 april 1968. - 2e kamer. - Voor
zitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slaggever, H. Busin. - Gelijklttidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
genera'!-1. - Pleite1·, H. Bayart. 

2e KAMER. - 8 april 1968. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM EEN CASSATIE
BEROEP IN TE STELLEN. - STRAFZA· 
KEN.- VoORZIENING VAN DE BURGER· 
LIJKE PARTIJ TEGEN RET OPENBAAR 
MINISTERIE. - BURGERLIJKE PARTIJ 
NIET VEROORDEELD IN KOSTEN JEGENS 
DE OPENBARE PARTIJ. - NIET ONT· 

V ANKELIJKE VOORZIENING. 

De burge1·lijke pa1·tij, die niet in kosten 
jegens de openba1·e pa1·tij wo1·dt ve1'001'
deeld, is niet ontvankelijk om zich tegen 
het openbaa1· ministerie in cassatie te 
vooTzien ( 1). 

(MESTREZ, T. BODSON.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het arrest 
op 10 april 1967 door het Hof gewe
zen (2) waarbij het vonnis op 27 sep
tember 1966 in hager beroep gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te Ver
viers gedeeltelijk vernietigd werd en de 
zaak verwezen werd naar de Correctionele 
Rechtbank te Luik rechtdoende in hager 
beroep; 

Gelet op het bestreden vom1.is, op 
8 november 1967 gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik, recht
doende als rechtscollege na verwijzing; 

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

Overwegende dat eiser, burgerlijke 
partij, niet in kosten jegens het open
baar ministerie is veroordeeld, zodat de 
voorziening niet ontvankelijk is ; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen Bodson, beklaagde : 

Overwegende dat eiser, burgerlijke 
partij, geen middel aanvoert; 

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

(1) Oass., 19 december 1966 (A1·r. cass., 
1967, biz. 497); raadpi. cass., 9 januari 1967 
(ibid., 1967, biz. 552); 18 september 1967, 
sup1·a, biz. 87. 

(2) A1'1'. cass., 1967, biz. 960. 
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8 april 1968. - 2e kamer. - Voo?'
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. de Waersegger. - Gelijk
luidende conclusie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-generaal: 

2e KAMER. - 8 april 1968, 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VEROORDELENDE BESLISSING. - VER
OORDELING GEGROND OP DE BESLUITEN 
VAN EEN DESKUNDIGENVERSLAG. -
BESLISSING DIE DE DOOR DE BE
KLAAGDE TEGEN DIT VERSLAG GEUITE 
GRIEF NIET PASSEND BEANTWOORDT. 
- NIET MET REDENEN Oll'i:KLEDE BE

SLISSING. 

20 VERNIETIGING. - OMVANG. -
STRAFZAKEN. - VEROORDELING TOT 
VERSCHILLENDE STRAFFEN WEGENS 
VERSCHEIDENE MISDRIJVEN EN IN ALLE 
KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING. -
VERNIETIGING VAN DE VEROORDELING 
WEGENS BEPAALDE VAN DEZE MISDRIJ
VEN. - VERNIETIGING VAN DE VER
OORDELING IN ALLE KOSTEN. 

1 o Is niet met 1·edenen omkleed de beslissing 
die de beklaagde ve1·oordeelt op g1·ond 
van de besluiten van een deskundigen
verslag zonder de do01· de beklaagde tegen 
dit ve1·slag aangevoerde grief passend 
te beantwoorden (1). (Grondwet, art. 97.) 

2o H' annee1· em beslissing die de belclaagde 
ve1·oo1·deelt tot verschillende stratfen we
gens verscheidene misd?·ijven vernietigd 
wordt ten aanzien van bepaalde van 
deze misd1·ijven, b1·engt dit de vernieti
ging mede van de ve1'001'deling in alle 
lcosten van de stmjvorde1·ing (2). 

(GILLES.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 18 december 1967, supra, blz. 564. 
(2) Cass., 5 november 1956 (Bull. en PAsro., 

1957, I, 230). 

arrest op 29 november 1967 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Over het eerste middel, hie1·uit afgeleid 
dat het arrest eiser veroordeelt om op 
een openbare plaats een voertuig te heb
ben bestuurd, na zoveel alcoholische 
drank te hebben gebruikt dat het alcohol
gehalte in zijn bloed op het ogenblik dat 
hij bestuurde ten minste . 1',5 gram per 
duizend bedroeg (telastlegging D), en 
om op de openbare weg een voertuig te 
hebben bestuurd zonder in staat te zijn 
om te sturen (telastlegging E), 

te1·wijl het strijdig is met de proces
stukken dat de voor het bloedonderzoek 
aangestelde deskundige rekening heeft 
gehouden met al de glazen alcohol die 
na het . ongeval werden gedronken en 
dat het door eiser uitgevoerde maneuver 
uit zichzelf de onbekwaamheid van de 
bestuurder aan het licht heeft gebracht ; 
het tweede deskundig verslag immers 
slechts melding maakt van het drinken 
van een enkel glas wijn om 18 uur of 
om 18 u. 30, en geen enkele getuige opge
merkt heeft dat het door eiser uitgevoerde 
maneuver abnormaal is geweest, of zelfs 
dat het gedrag van laatstgenoemde op 
een door alcohol veroorzaakte staat van 
opgewondenheid wees ; aileen de ge
tuige R ... van alcoholgeur heeft gespro
ken, zonder overigens hieruit een gevolg
trekking te maken : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat <;I.e telastleggingen D en E bewezen 
zijn gebleven niettegenstaande het door 
eiser aangevoerde feit dat hij nog na de 
betwiste aanrijding zou gedronken heb
ben, daar de deskundige bij de berekening 
van het alcoholgehalte van eisers bloed 
op het ogenblik van de feiten met deze 
omstandigheid heeft rekening gehouden ; 

Overwegende dat de deskundige ge
neesheer, naar wiens advies het arrest 
verwijst ter rechtvaardiging van zijn 
beslissing, voor het bepalen van het 
absoluut alcoholgehalte van eisers bloed 
op het ogenblik van de feiten ermee 
rekening houdt dat deze tussen dit ogen
blik en dat van de bloedafneming « een 
glas wijn om 18 uur of om 18 u. 30 n 
heeft gebruikt ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
op grond van deze vaststelling niet wet
telijk heeft kunnen beslissen dat de te
lastlegging D bewezen is, niettegen
staande de omstandigheid, voor dit hof 
bij conclusie aangevoerd, dat het ver
bruik: van meerdere glazen wijn n a de 
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feiten die aanleiding waren tot bloed
afneming maar vooraleer deze werd ver
richt, de enige oorzaak was van het abso
luut alcoholgehalte dat in het afgenomen 
bloed gevonden werd ; 

Dat de grief met betrekking tot de 
telastlegging D derhalve gegrond is ; 

Overwegende dat de enkele straf die 
uitgesproken werd wegens de telastleg
gingen D en E hager is dan de op de 
telastlegging E gestelde straf zodat de 
onwettelijkheid van de veroordeling be
treffende de telastlegging D de onwette
lijkheid tot gevolg heeft van de veroor
deling betreffende de telastlegging E, 
alsmede die van het verval van het recht 
tot het besturen van een autovoertuig, 
wellr verval op deze telastleggingen 
steunde; 

Over het tweede middel, hientit ajge
leid dat het hof van beroep het vlucht
misdrijf dat het voorwerp is van de 
telastlegging F, bewezen acht, 

terwijl eiser de plaats verlaten heeft, 
niet om zich te onttrekken aan de vast
stellingen, maar om een reeds storm
achtige woordenwisseling te vermijden, 
daar zijn echtgenote de naam van het 
slachtoffer van de aanrijding toch kende, 
en de bedoeling om zich aan de dienstige 
vaststellingen te onttrekken derhalve 
niet bewezen is : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat uit de gegevens van het onderzoek 
voldoende gebleken is dat door niet ter 
plaatse te blijven ofschoon de komst van 
de benadeelde elk ogenblik kon verwacht 
worden en door de plaats opzettelijk te 
verlaten, eiser, die wist dat zijn voertuig 
een ongeval had veroorzaakt, de vlucht 
heeft genomen om zich met opzet t'e 
onttrekken aan de dienstige vaststellin
gen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

Overwegende dat de kosten va:rt de 
strafvordering samen werden begroot en 
dat de vernietiging van de beslissing be
treffende sommige misdrijven de ver
nietiging meebrengt van de beslissing 
over de kosten van de strafvordering ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het rechtdoet over 

de telastleggingen D en E en deswege 
onder meer het verval uitspreekt van 
het recht tot sturen, en in zover het 
rechtdoet over de kosten ; beveelt dat 
van het thans gewezen arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt eiser in de twee derden van de 
kosten en laat het overige derde ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

8 april 1968. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·
slaggever, Baron Richard. - Gelijklui
dende conclusie, H. Paul Mahaux, advo
caat-generaal. 

2e KAMER. - 8 april 1968, 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. GETUIGENEED. 
MIDDEL WAARBIJ WORDT BETOOGD 
DAT EEN GETUIGE GEEN EED HEEFT 
AFGELEGD. - VERMELDINGEN EN SA· 
MENHANG VAN HET PROOES-VERBAAL 
VAN DE TEREOE;TZITTING WAARUIT 
BLIJKT DAT DE GETUIGE DE EED HEEFT 
AFGELEGD.- MIDDEL DAT FEITELIJKE 
GRONDSLAG MIST. 

Feitelijke grondslag mist het middel waar
bij wo1·dt betoogd dat een door de cor-
1'ectionele 1·echtbank geho01·de getuige 
geen eed heejt ajgelegd, wanneer uit de 
ve1•melclingen van het p1·oces-ve1·baal van 
de terechtzitting en uit de samenhang 
e1·van blijlct dat deze getuige de wettelijlce 
eed heejt afgelegd (l). 

(JAMAR, Sll\<ION EN ANDRE, 
T. DUHAUT EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest op 22 december 1967 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen; 

I. In zover de voorzieningen gericht 

(1) Raadpl. cass., 29 juni 1964 (Bull. en 
PAsro., 1964, I, 1160). 
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zijn tegen de beslissingen op de straf
vordering die tegen de eisers is iugesteld : 

Over het middel door de eisers Simon 
en Andre in analoge bewoordingen a.fge
leid uit de schending van de artikelen 155, 
156, 189 van het Wetboelr van straf
vordering en 97 van de Grondwet, 

doonlat het bestreden arrest de getuige
nis die op de terechtzitting van 16 fe
bruari 1966 van de Correctionele Recht
bank te Luik werd afgelegd door dame 
Tronisek, vermeld als echtgenote van een 
der medebeklaagden en die zich als zo
danig heeft voorgedaan, niet uit de de bat
ten heeft geweerd, 

te1'wijl het proces-verbaal van deze 
terechtzitting weliswaar vermeldt dat 
deze dame zonder verzet werd gehoord, 
maar niet vaststelt dat zij de wettelijke 
eed als getuige heeft afgelegd zoals zij 
had nweten doen ; hieruit volgt dat deze 
getuigenis en het beroepen vonnis dat 
ze niet uit de debatten weert, nietig 
zijn, evenals het bestreden arrest dat 
deze nietigheid heeft overgenomen ; op 
zijn minst, aan de hand van de vermel
dingen van voornoemd proces-verbaal 
der terechtzitting, niet met zekerheid 
kan worden uitgemaakt of deze getuige 
al dan niet de wettelijke eed heeft afge
legd, wat het Hof van cassatie bdet de 
wettelijkheid van het arrest te onder
zoeken : 

Overwegen<;le dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting die op 16 februari 
1966 door de correctionele rechtbank 
werd gehouden, onder meer vaststelt dat 
Myriam Tronisek, die verklaard had 
« ik ben de echtgenote van de beldaagde 
Jamar>>, « zonder verzet werd gehoord" 
en dat « elke getuige afzonderlijk werd 
gehoord en vooraleer te getuigen ver
klaard heeft geen bloedverwante, aan
verwante of dienstbode van beklaagden 
te zijn en de eed heeft afgelegd de gehele 
waarheid en-niets dan de waarheid te zul
len zeggen met de formule : << ik zweer het, 
" zo helpe mij God », behoudens wat 
werd over de getuige Tronisek " ; 

Overwegende dat uit dit tekstverband 
volgt dat de bewoordingen : << behoudens 
wat (gezegd) werd over de getuige Troni
sek " betrekking hebben op de aanver
wantschap tussen Tronisek en een van 
de beklaagden en op de berusting van 
de partijen om haar als getuige te Iaten 
optreden, en niet op de eedaflegging, die 
moet worden geacht gedaan te zijn ; 

Dat het middel feitelijke gTondslag 
mist; 

En overwegende, wat de drie eisers 
betreft, dat de substantiele of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de be
slissingen niet aangetast zijn door een 
onwettigheid waarop kan worden gewe
zen op de voorziening van de veroor
deelde eisers alleen ; 

II. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen op de burger
lijke rechtsvorderingen die door de ver
weerders tegen de eisers werden inge
steld : 

Overwegende dar Mr VanRyn, advo
caat bij het Hof van cassatie, in naam 
van de eiser Simon verklaard heeft af
stand te doen van de voorziening tegen 
de burgerlijke beschikkingen van het 
arrest; 

Overwegende dat eiser Jamar geen 
middel aanvoert en dat eiser Andre geen 
bijzonder middel doet gelden; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening die door de eiser Si
mon gericht is tegen de burgerlijke be
schikkingen van het arrest ; verwerpt 
de voorzieningen voor het overige ; ver
oordeelt de eisers in de kosten. 

8 april 1968. - 28 kamer. - Voo?'· 
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'· 
slaggeve1', H. Busin. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. Pleitm·s, HH. Van Ryn en 
Faures. 

28 KAMER. - 8 april 1968, 

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERZOEK· 
SCHRIFT OM PREVENTIEF TE MOGEN 
DAGVAARDEN TOT REGELING VAN 
RECHTSGEBIED. - GESCHILLEN DIE 
VOOR VERSCHILLENDE RECHTSCOLLEGES 
WORDEN GEBRACHT EN SAMENHANGEND 
BLIJKEN TE ZIJN. - GEV AAR VOOR 
EEN CONFLICT VAN JURISDICTIE NIET 
BEWEZEN NOCH OPGEWORPEN.- VER· 
WERPING VAN HET VERZOEKSCHRIFT. 

Wanneer een pm·tij in twee gedingen, die 
vom• ve1'schillende · rechtscolleges gebracht 
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zijn, in een verzoekschrijt vraagt om de 
andere pa1·tij voor het hof van cassatie 
preventief te mogen dagvaa1·den tot 1'ege
ling van rechtsgebied, zondm· het bestaan 
van een we1·keli,jk gevam· voo1· een con
flict van jurisdictie te bewijzen noch 
zeljs op te werpen, ve1·wm·pt het Hoj dit 
verzoekschrijt (1). (Wet van 25 maart 
1876, art. 19, 2° en 37bis; Wetb. van 
burg. rechtsv., art. 364.) 

(VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK 
«ROYAL RACING WRITE ll, T. MICHIELS.) 

ARREST (2). 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift om tot regeling van rechtsgebied 
te mogen dagvaarden, door Mr VanRyn, 
advocaat bij het Hof van cassatie, onder
tekend voor de vereniging zonder winst
oogmerk « Royal Racing White " ; 

Ge1et op de artikelen 19, 2°, van de 
wet van 25 maart 1876 en 364 van het 
W etboek van burgerlijke rechtsvorde
ring; 

Overwegende enerzijds dat verzoekster 
bij exploot van 26 oktober 1967 Emile 
Michiels voor de W erkrechtersraad te 
Brussel, bediendenkamer, gedagvaard 
heeft om geldig te horen verklaren de 
opzegging zonder voorafgaande kennis
geving die zij hem om zwaarwichtige 
redenen heeft betekend bij een ter post 
aangetekend schrijven van 12 oktober 
1967, en om uitspraak te doen over de 
vergoeding van de schade die zij beweert 
geleden te hebben door zijn grove con
tractuele tekortkomingen ; 

Overwegende anderzijds dat Emile 
Michiels bij exploot van 5 oktober 1967 
verzoekster voor de rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel gedagvaard heeft om 
zich te horen veroordelen tot herstel van 
de schade die hij beweert geleden te heb
ben door de verbreking zonder vooraf
gaande kennisgeving noch zwaarwichtige 

(1) Verg. cass., 22 maart 1911 (Bull. en 
PAsrc., 1911, I, 177) en 24 november 1952 
(ibid., 1953, I, 172); 

Over de preventieve regeling van rechts
gebied in burgerlijke zaken, raadpl. SEJRESIA, 
« Du reglement de juges en matiere ·civile "• 
Belg. jud., 1886, kol. 1313 en volg., §§ II en 

redenen van zijn overeenkomst van alge
meen secretaris ; 

Overwegende dat indien deze eisen 
samenhangend blijken, hrm behandeling 
door de gerechten waarvoor zij gebracht 
zijn, nog niet begonnen schijnt ; 

Overwegende dat artikel 37bis van de 
wet van 25 maart 1876, in die wet door 
artikel 9 van de wet van 15 maart 1932 
ingevoegd, beslist dat in geval van sa
menhang of van litispendentie de zaken 
die ih eerste aanleg gebracht zijn voor 
verschillende rechtbanken, op verzoek 
van een van de partijen gevoegd worden 
en dat de verwijzing geschiedt met 
inachtneming van de regelen die een 
voorrang, welke het aanduidt, instellen ; 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt en overigens in het verzoekschrift 
ook niet wordt aangevoerd dat bij de 
werkrechtersraad een vordering aange
bracht is om de zaak wegens samenhang 
naar de rechtbank van eerste aanleg te 
verwijzen noch dat een van de partijen 
zich tegen deze verwijzing verzet heeft; 

Overwegende dat het derhalve niet 
bewezen is en er zelfs niet beweerd wordt 
dat er werkelijk gevaar voor een geschil 
omtrent het rechtsgebied bestaat en er 
dan ook in de huidige stand van het ge
ding geen reden is orh verzoekster de 
toelating te geven preventief te dagvaar
den tot regeling van rechtsgebied ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt verzoekster in de kos
ten. 

8 april 1968. - 2e kamer. - TToor
zitte?·, H. van Beirs, voorzitter. - TTm·
slaggever, Baron Richard. - Gelijklui
dende conclusie, H. Paul Mahaux, advo
caat-generaal. - Pleiter, H. Van Ryn. 

IV; SCHEYVEN, Traite des pou1·vois en oassa
tion, nrs 324 en 325 ; Pand. belges, v 0 Reglement 
de juges, nrs 6, 9, 18, 19 en 22 ; Rep. pmt. du 
d1·. belge, vo Reglement de juges, nrs 4, 19 en 28. 

(2) Zie het advies van het openbaar minis
terie in Bull. en PAsrc., 1968, I, blz. 969 en 
volg. 
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2e KAMER. - 8 april 1968. 

1o BESCHERMING VAN DE JEUGD. 
- 0VERTREDING VAN ARTIKEL 84 VAN 
DE WET VAN 8 APRIL 1965.- VEROOR· 
DELING TOT EEN GELDBOETE VAN MEER 
DAN 25 FRANK.- 0NWETTELIJKHEID. 

2D CASSATIE. -BEVEL VAN DE MINIS· 
TER VAN JUSTITIE.- STRAFZAKEN.
VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK DIE 
DE BEKLAAGDE VEROORDEELT TOT EEN 
GELDBOETE VAN 26 FRANK WEGENS 
OVERTREDING VAN ARTIKEL 84 VAN 
DE WET VAN 8 APRIL 1965 BETREF· 
FENDE DE BESCHERMING VAN DE 
JEUGD. - VERNIETIGING EN VERWIJ· 
ZING. 

1 o Is onwettelijk de ve1·oordeling tot een 
geldboete van mee1• dan 25 jmnk opge
legd aan de beklaa;gcle om do01· .~emis 
aan toezicht het fe~t ve1·gemakkel~Jkt te 
hebben, dat als misd1·ijj omschteven is, 
en doo1' een minde1'ja1·ige beneden de 
leejtijd van achttien · jaa1· die hij onde1· 
zijn bewa1'ing had, weTd gepleegd (1). 
(Wet van 8 april 1965 betreffende de 
bescherming van de jeugd, art. 84.) 

2o Op de voo1·ziening van de p1'0CU1'eU1'· 
gene1·aal, ingesteld op bevel van de JVI i
niste1' van j1tstitie, veTnietigt het Hoj het 
vonnis van de politie1·echtbank dat de 
beklaagde ve1·oo1·deelt tot een geldboete 
van 26 fmnk wegens ove1·t1·eding van 
a1·tikel 84 van de wet van 8 ap1·il 1965 
betTefjende de besche1·ming van de jeugd, 
en vm·wijst de zaak naa1' een andm·e 
politie1·echtbanlc (2). (Wetb. van strafv., 
art. 441 en 427.) 

(PROCUREUR·GENERAAL BIJ RET HOF 
VAN CASSATIE, INZAKE 1\iELOTTE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de hierna vol-

(1) Raadpl. cass., 2 mei 1966 (Bull. en PA· 
SIC,, 1966, I, 109). 

(2) Verg. cass., 11 september 1967, supm, 
blz. 51. 

gende vordering van de Procureur-gene
raal bij het Hof van cassatie : 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie : 

» De ondergetekende Procureur-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat de Minister van justitie hem bij 
schrijven van 15 februari 1968, Bestuur 
der Wetgeving, nr 130.836/106/A.P./ 
Prescr.-Pourv., uitdrukkelijk bevel heeft 
gegeven bij het Hof overeenkomstig 
artikel 441 van het Wetboek van straf
vordering aangifte te doen van het vonnis 
op 12 september 1967 door de Politie
rechtbank te N andrin gewezen en in 
kracht van gewijsde gegaan, waarbij 
Georges Melotte, veehandelaar, geboren 
te Ramelot op 25 juli 1916, veroordeeld 
werd tot een geldboete van 26 frank we
gens overtreding van artikel 84 van de 
wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming, om door gemis aan 
toezicht het feit vergemakkelijkt te heb
ben dat als misdrijf omschreven is en 
door een minderjarige beneden de leeftijd 
van achttien jaar die hij onder zijn be
waring had, werd gepleegd. 

>> V ermits artikel 84 van bedoelde wet 
op dit misdrijf slechts een gevangenisstraf 
stelt van een dag tot zeven dagen en 
een geldboete van 1 tot 25 frank of een 
van die straffen aileen, is de uitgesproken 
straf onwettelijk en werd het vonnis ge
wezen met schending van deze wets
bepaling. 

>> Om die redenen, vordert de onder
getekende Procureur-generaal dat. het 
Hof gelieve het aangegeven vonms te 
vernietigen, te bevelen dat van zijn arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing en de zaak 
naar een andere politierechtbank te ver
wijzen. 

>> Brussel, 19 februari 1968. 
,, Voor de Procureur-generaal, 

, » De Advocaat-generaal, 
» (get.) Paul Mahaux » ; 

Gelet op artikel 441 van het W etboek 
van strafvordering, de gronden van bo
venstaande vordering overnemende, ver
nietigt het aangegeven vonnis op 12 sep
tember 1967 door de Politierechtbank te 
N andrin gewezen ; beveelt dat van het 
thans gewezen arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigde 
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beslissing ; verwijst de zaak naar de 
Politierechtbank te Hoei. 

8 april 1968. - 28 kamer. - Voor
zittM', H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve1', H. Busin. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. 

28 KAMER, - 8 april 1968. 

CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINISTER 
VAN JUSTITIE. - STRAFZAKEN. -
VONNIS DAT EEN VEROORDELING UIT· 
SPREEKT WEGENS EEN VERJAARD MIS· 
DRIJF. - VERNIETIGING. 

Op de vom·ziening van de p1·ocureur
generaal, ingesteld op bevel van de 
Minister van justitie, vemietigt het Hoj 
het vonnis ilat een ?!erom·deling uitspreekt 
wegens een misilrijj dat door verjaring 
gedekt was (1). (Wetb. van strafv., 
art. 441.) 

(PROOUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
OASSATIE, INZAKE THANNEN EN KAUL· 
MANN.) 

ARREST. 

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

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie : 

" De ondergetekende Procureur-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat de Minister van justitie hem bij 
schrijven van II maart 1968, Bestuur der 
Wetgeving, nr 130.836/191/AP/Pourv.
Prescr., uitdrukkelijk bevel heeft gegeven 
bij het Hof overeenkomstig artikel 441 

(1) Cass., 18 december 1967, supm, blz. 573, 
Inzake de taal van de rechtspleging, 

wanneer het aangegeven vonnis in het Duits 
werd gewezen, raadpl. cass., 19 december 
1966, redenen (A1·1·, cass., 1967, blz. 502). 

van het Wetboek van strafvordering aan
gifte te doen van het vonnis, op 28 no
vember 1967 door de Politierechtbank te 
Sankt-Vith in het Duits gewezen en in 
kracht van gewijsde gegaan, waarbij on
der meer Adolf Thannen, hotelhouder, ge
boren te Sankt-Vith op 13 november 
1940, en Andreas Ka.ulmann, autobe
stuurder, geboren te Recht op 30 novem
ber 1934, voroordeeld werden tot een 
geldboete van 20 frank wegens overtre
ding van artikel 561, 7°, van het Straf
wetboek. 

" Vermits de feiten begaan werden op 
21 november 1966 en de verjaring van 
de strafvordering niet werd geschorst, 
zijn deze veroordelingen, uitgesproken 
meer dan een jaar na de overtreding, 
strijdig met de wet, namelijk met de 
artikelen 21 tot 24 van de wet van 17 april 
1878, gewijzigd bij die van 30 mei 1961, 
krachtens welke artikelen de strafvorde
ring op de dag van het vonnis verj aard 
was. 

" Om die redenen, vordert de onder
getekende Procureur-generaal dat het 
Hof gelieve het aangegeven vonnis te 
vernietigen in zover het, rechtdoende 
op de strafvordering, veroordelingen uit
spreekt ten laste van Adolf Thannen en 
Andreas Kaulmann, te bevelen dat van 
zijn arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing en te beschikken dat er geen 
gTond is tot verwijzing. 

'' Brussel, 14 maart 1968. 
'' Voor de Procureur-generaal, 

'' De Advocaat-generaal, 

'' (get.) Paul Mahaux ''; 

Gelet op artikel 441 van het W etboek 
van strafvordering, de gronden van 
bovenstaande vordering overnemende, 
vernietigt het aangegeven vonnis op 
28 november 1967 door de Politierecht
bank te Sankt-Vith in het Duits gewezen, 
in zover het, rechtdoende op de straf
vordering, veroordelingen uitspreekt ten 
laste van Adolf Thannen en van Andreas 
Kaulmann ; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; beschikt dat er 
geen grond is tot verwijzing. 

8 april 1968. - 28 kamer. - Voo1'
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'-
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slaggever, H. Busin. Gelijkluiclencle 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. 

;::e KAMER. - 8 april 1968, 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - BESLIS· 
SINGEN VAN DE COMMISSIES TOT BE· 
SCHERMING VAN DE MAATSOHAPPIJ, 
INGESTELD KRACHTENS DE WET VAN 
1 JULI 1964, UITSPRAAK DOENDE OVER 
DE INVRIJHEIDSTELLING VAN EEN GE· 
INTERNEERDE. - AARD VAN DEZE 
BESLISSINGEN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN W AARTEGEN EEN VOOR· 
ZIENING KAN WORDEN .INGESTELD. -
STRAFZAKEN. - CoMMISSIE TOT BE
soHERMING VAN DE JliAATSCHAPPIJ, 
INGESTELD KRACHTENS DE WET VAN 
1 JULI 1964. - COMMISSIE DIE BESLIST 
EEN GEINTERNEERDE NIET IN VRIJHEID 
TE STELLEN. - BESLISSING DIE HET 
VOORWERP KAN ZIJN VAN EEN VOOR· 
ZIENING. 

3° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - INTER· 
NERING GELAST VOOR EEN BEPAALDE 
TERMIJN VASTGESTELD ONDER HET IN 
VOEGE ZIJN VAN DE WET VAN 9 APRIL 
1930. - lNTERNERING NOG AAN DE 
GANG OP HET OGENBLIK VAN DE INWER
KINGTREDING VAN DE WET VAN 1 JULI 
1964.- VASTSTELLING VAN DE WER
KELIJKE DUUR ERV AN BEHOREND TOT 
DE BEVOEGDHEID VAN DE COMMISSIES 
TOT BESOHERMING VAN DE MAATSOHAP· 
PIJ, INGESTELD KRACHTENS GENOEMDE 
WET. 

(1) en (2) Raadpl. cass., verenigde kamers, 
15 februari 1968, sup1·a, biz. 790, en de con
ciusie van Procureur-generaai R. Hayoit de 
Termicourt (Bull. en PAsrc., 1968, I, biz. 741, 
en Rev. de d1·. penal et de m·irn., 1968, biz. 810). 
Conb·a : cass., 20 december 1965 (Bttll. en 
PASIC., 1966, I, 554); verg. onder het in voege 
zijn van de wet van 9 april1930, cass., 23 sep
tember 1957 (ibid., 1958, I, 38). 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - VERPLICHTING 
MET REDENEN TE OMKLEDEN.- VER· 
PLICHTING ONAFSCHEIDELIJK VERB ON. 
DEN MET DE OPDRACHT EEN GESCHIL 
TE BERECHTEN. 

5° BESCHERMING VAN DE MAAT. 
SCHAPPIJ (WET TOT). - Col'Il\HS· 
SIES TOT BESCHERMING VAN DE l'IAAT· 
SCHAPPIJ, INGESTELD, KRACHTENS DE 
WET VAN 1 JULI 1964. - RECHT· 
SPREKENDE COLLEGES, WANNEER ZIJ 
UITSPRAAK DOEN OVER GESCHILLEN 
BETREFFENDE DE VRIJHEID VAN DE 
PERSOON. - VERPLICHTING HUN BE· 
SLISSINGEN MET REDENEN TE OMKLE· 
DEN. 

1° De beslissingen van cle commissies tot 
beschm·ming van cle maatschappij inge
stclcl hachtens cle wet van 1 juli 1964, 
16itspmak doende over de inV1·ijheidstel
ling van een ge'inte1'1tee1·de, zijn hancle
lingen die, in zove1• zij betrelclcing hebben 
op de inclivicluele vrijheid, het lcamkteJ' 
d1·agen van vonnissen in cle zin van cle 
artilcelen 15 en 17 van de wet van 4 au
gustus 1832 (1). 

2° De beslissing waa1·bij cle commissie tot 
bescherming van de maatschappij, inge
stelcl lcmchtens cle wet van 1 juli 1964, 
beslist clat e1· geen aanleicling bestaat 
om een ge~nte1'1tem·de in v1·ijheid te stellen 
lean het voorwe1·p zijn van een vooJ·zie
ning in de bij het W etboelc van stmj
voJ'clm·ing gestelcle vooJ•waaJ•den (2). 

3o De vaststelling van cle we1•kelijke cl1mr 
van de inte1·ne1·ingen, die voo1· een be
paalcle te1·mijn gelast wenlen oncle1· de 
we1·king van de wet van 9 april 1930 
en die nag aan cle gang zijn op het 
ogenblilc van de inwedcingtJ•ecling van 
cle wet van 1 juli 1964, houclencle het 
stelsel van de inte1'1W1'ing voo1· een onbe
paalcle cluur, behoo1·t uitsluitencl tot cle 
bevoegclheid van cle commissies tot be
schm·ming van de maatschappij, inge
stelcl lcrachtens cle laatstgenoemde wet ( 3). 

(3) Een beknopte samenvatting van de 
conciusie van het openbaar ministerie in ver· 
band met dit punt is verschenen in Revue 
de d1·oit penal et de c1·irninologie, 1967-1968, 
biz. 820 en 821. 

In dezeifde ~in : rede van Procureur-gene· 
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4° A1·tikel 97 van de G1·ondwet, in zover 
het bepaalt dat elk vonnis met redenen 
moet omkleed wo1·den, stelt een regel die 
onajscheidelijk verbonden is met de op
d1·acht een geschil te be1·echten ( 1). 

5° HT annee1· zij uitspmak doen ove1• ge
schillen betreffende de 1V1·ijhe1:cz van de 
pe1·soon, zijn de commissies tot beschM'
ming van de maatschappij, ingestelcl 
kmchtens de wet van 1 juli 1964, recht
sprelcencle colleges en zijn zij, de1·halve, 
ertoe gehouclen hun beslissingen met 
1·edenen te omkleclen. (Grondwet, arti
kel 97.) 

(LAMAILLE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, gewezen op 23 mei 1967 door 
de Commissie tot bescherming van de 
maatschappij, ingesteld bij de psychia
trische afdeling van de gevangenis te 
Luik; 

Overwegende dat de kamer van inbe
schuldigingstelling van bet Hof van be
roep te Luik, bij arrest van 24 mei 1962, 
de beschikking bevestigd heeft van de 
raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Lu:ik van 14 april 1962, waarbij 
de internering wordt gelast voor een 
termijn van vijf jaar overeenkomstig de 
bepalingen van de wet van 9 april 1930; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing eisers verzoek om invrijheidstelling 
afwijst; 

Overwegende dat dergelijke beslissing, 
die betrekking heeft op de vrijheid van 
de persoon, gewaarborgd en geplaatst 
onder de bescherming van de rechterlijke 
macht krachtens de artikelen 7 en 92. 
van de Grondwet, een beslissing is die, 
in deze mate, het karakter draagt van 
een vonnis in de zin van de artikelen 15 
en 17 van de wet van 4 augustus 1832; 

Dat zij het voorwerp kan zijn van een 

raal Matthijs op de plechtige openingszitting 
van het Hof van beroep te Gent op 1 septem
ber 1964, Rev. de d1•. penal et de CJ•im., 1964-
1965, nr 71, blz. 481; CONSTANT, Tmite ele
rnentaire de d1·oit penal, d. I, uitg. 1965, 
nr 369. 

(1) Cass., 9 oktober 1959 (Bull. en PAsiC., 
1960, I, 170). 

cassatieberoep in de voorwaarden ge
steld bij het Wetboek van strafvorde
ring, krachtens artikel 31 van de wet 
van 9 april 1930, vervangen bij artikel 1 
van de wet van 1 juli 1964; 

Over het middel door eiser ajgeleicl 
hierttit dat de bestreden beslissing zijn 
verzoek tot definitieve invrijheidstelling 
verwerpt., 

terwijl zijn internering, die voor een 
termijn van vijf jaar bevolen was, op 
13 april 1967 geeindigd was en geen 
enkel verzoek om verlenging ervan inge
diend werd, en de wet van 1 juli 1964, 
die in de internering voor een onbepaalde 
tijd voorziet, geen toepassing kan vinden 
op een internering, voor een beperkte 
duur bevolen door een beslissing, die 
in kracht van gewijsde is gegaan, v66r 
de inwerkingtreding van deze wet en 
aan de commissie tot bescherming van 
de maatschappij geen bevoegdheid heeft 
verleend om de duur van dergelijke inter
nering vast te stellen : 

Overwegende dat onder de werking 
van de bepalingen van de wet van 9 april 
1930, v66r de wijziging ervan bij de wet 
van 1 juli 1964, de strafgerechten de 
internering van de in artikel 1 bedoelde 
verdachten enkel mochten bevelen voor 
een termijn van vijf, tien of vijftien jaar, 
volgens het onderscheid ingevoerd door 
artikel 19, doch dat eensdeels de invrij
heidstelling van de ge'interneerden kon 
bevolen worden door de commissies, 
ingesteld bij de psychiatrische afdelingen, 
zodra hun geestestoestand voldoende 
verbeterd was zodat kon worden veron
dersteld dat zij geen gevaar voor de 
maatschappij meer waren, en dat ander
deels zo de ge'interneerde door de com
missie niet in vrijheid gesteld was, bet 
strafgerecht dat de internering had ge
last, v66r de afioop van de gestelde ter
mijn en bij toepassing v?'n artikel .~2 
de internering voor een nwuwe termiJn 
van dezelfde duur kon bevelen ; dat de 
verlenging op dezelfde wijze kon worden 
vernieuwd; 

Overwegende dat op grond dat de 
vaststelling van de dum· van de inter
nering volgens de zwaarwichtigheid van 
de door de verdachte gepleegde daad 
« geen verband hield met de beginselen 
zelf van de wet, die de ge'interneerde 
als een onverantwoordelijke zieke be
schouwt" en «in strijd was met andere 
bepalingen van de wet, die aan de be-
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voegde overheid alle macht verleenden 
om de gei'nterneerde in vrijheid te stellen 
v66r de afloop van de gestelde termijn 
of de internering te verlengen na afloop 
van deze termijn », de wetgever dit stel
sel bij de wet van 1 juli 1964 vervangen 
heeft door het stelsel van de internering, 
welke het strafgerecht voor een onbe
paalde duur beveelt en aan de commissies 
tot bescherming van de maatschappij de 
zorg heeft toevertrouwd om de duur van 
de vrijheidsberoving vast te stellen, die 
de ge!nterneerde moet ondergaan ; 

Overwegende dat de wetgever, door 
de opheffing van de verlengingsprocedure, 
bepaald bij de oorspronkelijke tekst van 
artikel 22 van de wet van 9 april 1930, 
zonder in enige overgangsbepaling te 
voorzien, het stelsel van de wet van 
1 juli 1964 heeft willen toepassen op de 
interneringen die nog aan de gang waren 
op het ogenblik van de inwerkingtreding 
van deze wet, zodat van dan af de vast
stelling van de werkelijke duur van de 
maatregel uitsluitend tot de bevoegdheid 
behoort van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij bij wie een 
rechtspleging ingericht wordt ten einde 
de doelmatige verdediging van de gei"nter
neerden te bewerkstelligen ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

Overwegende dat artikel 97 van de 
Grondwet, in zover het bepaalt dat elk 
vonnis met redenen is omldeed, een regel 
stelt die voor de partijen een wezenlijke 
waarborg is tegen de willekeur van de 
rechter en derhalve onafscheidelijk ver
bonden is met de opdracht een geschil 
te berechten ; 

Dat. deze regel dientengevolge op elk 
in eigenlijke zin rechtsprekend college 
toepasselijk is ; 

Overwegende dat de cmmissies tot 
bescherming van de maatschappij, inge
steld door de wet van 1 juli 1964, in 
eigenlijke zin rechtsprekende colleges 
zijn, wanneer zij recht doen op geschillen 
betreffende de vrijheid van de persoon ; 

Overwegende dat ten deze de bestreden 
beslissing geen reden opgeeft ; 

Dat zij dientengevolge het vormvoor
schrift van artikel 97 van de Grondwet 
miskent; 

Om die redenen, zonder dat acht dient 
te worden geslagen op de andere door 

eiser voorgedragen middelen, die niet tot 
een vernietiging zonder verwijzing zou
den kunnen leiden en zonder acht te slaan 
op de aanvullende memories van eiser 
neergelegd op de griffie van het Hof op 
29 augustus 1967 en 23 januari 1968, dit 
is na afloop van de termijn, gesteld bij 
artikel 53, lid 2, van het besluit van 
15 maart 1815, gewijzigd bij artikel 6, 
§ 1, van de wet van 20 juni 1953, ver
nietigt de bestreden beslissing; beveelt 
dat melding van het thans gewezen arrest 
zal worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing; verwijst de zaak 
naar de Com.missie tot bescherming van 
de maatschappij, ingesteld bij de psy
chiatrische afdeling van de gevangenis 
te Luik, anders samengesteld. 

8 april 1968. - 2e kamer. - Voor
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, H. Busin. - Gelijklu.iclende 
conclu.sie, H. Delange, advocaat-gene
raal. 

2e KAMER. - 8 april 1968. 

1o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BELASTINGVERROGINGEN ALS STRAF.
VERBOD VOOR DE DIREOTEUR DER 
BELASTINGEN, BI.J WIE DE REOLAMATIE 
AANHANGIG IS, DE BELASTINGEN VER
SOHULDIGD OP RET NIET AANGEGEVEN 
GEDEELTE VAN DE INKOMSTEN OP MIN
DER DAN HET DRIEDUBBEL VAST TE 
STELLEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET ROF VAN BEROEP. 
- BEVOEGDHEID VAN DIT HOF. -
GRENZEN. - TOEPASSING INZAKE BE
LASTINGVERHOGINGEN ALS STRAF OPGE

LEGD. 

1° T'Vannee1· de cont1·olew·-taxateu1· als 
straj lage1•e belastingve1'1wgingen heejt 
toegepast dan wat bepaaldis bijm·tilcel57 
van de gecoordinee1·de wetten bet1·efjende 
de inlcomstenbelastingen, lean de direc
teU1' der belastingen, bij wie de 1·eclamatie 
van de belastingplichtige aanhangig is, 
de belastingen verschuldigd op het niet 
aangegeven gedeelte van de inlcomsten 
niet op minder dan het d1·iedubbel vast
stellen zonder evenwel het bedrag van 
deze inlcomsten te mogen oversch1·ij-
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den (1) en behoudens een doo?' de Minis
teT van financien kmchtens a1·tikel 9 
van het besluit van de Regent van 
18 maaTt 1831 toegekende kwijtschel
ding (2). 

2o Het hoj van be1·oep, ·uitspmalc doende 
op het be1·oep van de belastingplichtige 
tegen de beslissing van de diTecteU?' cleT 
belastingen, kan aan de fiscus niets meeT 
toekennen clan wat clam· deze beslissing 
wonlt toegelcencl (3). De1•halve inclien cleze 
besliss1:ng als stmj veThogingen heejt toe
gepast boven de beclTctgen vastgesteld clooT 
de cont1·olmtT, maa1· beneden het clTiechtb
bel van wat bepaalcl is bij a1·tilcel 57 van 
de gecoo?·clinee?'cte wetten bet1·efjencle cle 
inkomstenbelastingen, mag het Hoj van 
be1·oep cleze onwettelijlcheicl, die alleen 
cle Schatlcist schaadt, niet in aanme1·lcing 
nemen (4). 

(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « USINES ET BOU
LONNERIES DU ROND POINT, ALIDOR 
AVAUX ET OOl\'IPAGNIE », T. BELGISOHE 

STAAT, li'IINISTER VAN FIN ANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; -· Gelet op het bestreden 
arrest op 31 januari 1962 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 en 110 
van de Grondwet, 57, 65 en 66 van de 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, gecoordineerd bij het besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, 

cloo?·dat, nu eiseres ingeroepen had dat 
de beslissing van de directeur nietig was 
wegens machtsoverschrijding in zover zij 
de vermeerderingen ten titel van straf 
gebracht had van 10 op 100 t. h. op grond 
van de overweging dat '' er ten deze een 
bedrieglijke verzwijging van inkomsten 
is alsmede een aanwending van onaan
vaardbare middelen om aan de belasting 
te ontsnappen '' en dat " de administratie 
het bewijs levert van gematigdheid door 
op die wijze de vermeerdering van belas-

(1) Cass., 3 juli 1956 (A.1-r. Ve1'b1·., 1956, 
biz. 933), 

(2) en (4) Raadpl. cass., 8 november 1949 
(Bttll. en PAsrc., 1950, I, 131) en de conclusie 

tingen te beperken », het bestreden a:;rest 
dit middel verwerpt omdat " de direc
teur van de belastingen, wanneer .bij 
hem een bezwaar wordt aanhangig ge
maakt over het geheel van de aanslag 
zoals hij ten kohiere werd gebracht 
en over al zijn elementen, het recht 
en de plicht heeft alle dwalingen, die 
bij de bepaling van de aanslag begaan 
werden, te verbeteren ; dat als antwoord 
op de bewering van eiseres bieraan client 
toegevoegd dat op een beroep het hof 
van beroep aan de fiscus niets mag toe
kennen boven wat de beslissing van de 
directeur inboudt ; dat het principe van 
belastingsvermeerdering ten cleze gerech~
vaardigd is naar de eis van § 1 van arti
kel 57 van de gecoordineerde wetten en 
dat het door de directeur toegepast be
drag het wettelijk bedrag niet over
schrijdt », 

te1•wijl deze redenen de beslissi:ng van 
de feitenrecbter niet wettelijk kunnen 
recbtvaardigen ; dat inderdaad, indien 
bet juist is dat de directeur tot plicht 
beeft de dwalingen van de taxatie te ver
beteren, zulks inhoudt dat de directeur, 
wanneer de controleur een vermeerde
ringsbedrag heeft toegepast dat onder 
het wettelijk bedrag ligt, tot plicht beeft 
hetzij de beslissing van de controleur 
te bandbaven indien deze gehancleld 
beeft op bevel van de Minister van finan
cien, hetzij de vermeerdering te brengen 
op bet door de wet bepaald vast. bedrag ; 
dat buiten deze twee onderstellmgen de 
directeur zijn opdracbt te buiten ga~t 
en een willekeurige beslissing neemt d1e 
door de Grondwet en de . wet verboden 
is door op zijn beurt een vermeerderings
bedrag te bepalen versc.hill~nd van h~t 
wettelijk bedrag (scbendmg mzonderbmd 
van de artikelen 110 van de Grondwet, 
57 en 65 van de gecoordineerde wetten); 
op beroep van de belastingplicbtige, bet 
hof van beroep, zonder dat het daardoor 
de toestand van de belastingplichtige 
verzwaart, de beslissing die door de direc
teur buiten zijn bevoegdheden genomen 
werd client te vernietigen (schending van 
artikel 66 van de gecoordineerde wet
ten) : 

Overwegende dat bet middel niet be-

van Procureur-generaal Ganshof van der 
Meersch, toen advocaat-generaal. 

(3) Cass., 25 januari 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 470). 
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twist dat ten deze de administratie aan 
artikel 57 van de gecoiirdineerde wetten 
het recht ontleende het bedrag van de 
wettelijk verschuldigde belastingen te 
verdriedubbelen; 

Dat niet aangevoerd wordt en voor 
het hof van beroep niet beweerd werd 
dat de beperking van de door de contra
leur ten titel van straf toegepaste ver
meerdering van .10 t. h. op het bedrag 
van de verschuldigde belastingen voort
vloeide uit een gedeeltelijke kwijtschel
ding door de Minister van financien van 
de door de wet bepaalde vermeerdering ; 

Overwegende dat de directeur, bij wie 
een ontvankelijk bezwaar van de belas
tingplichtige is aanhangig gemaakt, het 
recht en de plicht heeft de bij de vestiging 
van de belasting begane dwalingen te 
verbeteren ; dat hij derhalve ten d~ze 
bedoeld artikel 57 moest toepassen zodra 
hij vaststelde dat de voorwaarden voor 
die toepassing verwezenlijkt waren ; 

Overwegende . dat, indien het juist is, 
zoals in het middel beweerd wordt, dat 
de directeur zijn macht heeft overschre
den door de omvang van de wettelijke 
maatregel te beperken, het toch niet tot 
het hof van beroep behoorde een onwette
lijkheid in aanmerking te nemen waaruit 
diende afgeleid dat de rechten van de 
Schatkist verder gingen dan wat de be
slissing van de directeur inhield ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

9 april 1968. - 2e kamer. - Vom·· 
zitte1· en Ve1·slaggevm·, H. van Beirs, voor
zitter.- Gelijkluidende conclusie, H. De
lange, advocaat-generaal. - Pleitm·s
HH. De Mey, Baltus en Van Leynseele 
(de eerste twee van de balie bij het Hof 
van beroep te Brussel). 

2e KAMER. - 9 april 1968. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING.- WINSTEN VAN 
HANDELSBEDRIJVEN. - VoORDELEN 

MING UIT EEN IN BELGIE GEVESTIGDE 
ONDERNEMING. - TWEEDE ONDERNE· 
MING ONDER TOEZIOHT VAN OF ONDER· 
WORPEN AAN DE EERSTE. - SOEVE· 
REINE BEOORDELING DOOR DE FElTEN· 
REOHTER. 

DeJeiten?·echte?' beoo1·deelt soevm·ein of een 
in Belgie gevestigde ondememing, in de 
zi1~ van a1·tikel 27, § 2, 7°, van cle geco
otdinee?·de wetten bet?·effende de inkom
stenbelastingen en wegens hun gemeen
schap van belangen en wilsuiting, 
onae?'WOTpen is aan of onde1• het toezicht 
staat van een in het buitenland gevestigrle 
onaememing (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP «FLAGSHIP "• 
T. BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN 
FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 mei 1963 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 27, inzonderheid § 2, 7°, 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, gecoiirdineerd bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, 

clooTdat, na te hebben vastgesteld in 
feite " dat de verzoekende vennootschap 
(thans eiseres) op 22 april1954 werd opge
richt ; dat haar maatschappelijk voorwerp 
bestaat in de aankoop, vertegenwoordi
ging, vervaardiging en verkoop, zowel in 
het binnen- als in het buitenland, van aile 
textielprodukten en wat daarbij behoort, 
onder meer de handel in mantels, tailleurs 
en andere kledingstukken ; dat zij op 
1 mei 1954 een overeenkomst heeft aange
gaan met de Hollandse vennootschap 
" Samide Maatschappij >> die zelf de enige 
vertegenwoordiger was voor de uitvoer
aangelegenheden van de naamloze ven
nootschap " Confectief'abriek Gebroeders 
Konersmann >> te Amsterdam; dat naar 
luid van deze overeenkomst Flagship 
(eiseres) de onclervertegenwoordiging voor 
Belgie en Luxemburg van de verkoop van 
de door de vennootschap Konersmann 

OF BATEN BEHAALD DOOR EEN IN HET (1) Raadpl. .cass., 2 mei 1962 (Bull. en 
BUITENLAND GEVESTIGDE ONDERNE· PAsiC., 1962, I, 968), 
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vervaardigde mantels en dameskleding 
bekomt met de verplichting af te zien, 
voor de duur van het contract, van elke 
rechtstreekse of onrechtstreekse verkoop 
van iedere identieke koopwaar welke door 
andere Nederlandse firma's zou worden 
vervaardigd ; dat de verkoop tegen de 
prijs en onder de voorwaarden vastge
steld door « Samide Maatschappij " en 
in naam van de « Confectiefabriek Ge
broeders Konersmann » zal geschieden ; 
dat deze overeenkomst eveneens bepaalt 
dat verzoekster voor rekening van de 
Nederlandse vennootschappen de schuld
vorderingen ontstaan uit de in het kader 
van de overeenkomst van 1 mei 1954 
gesloten verkopen mag innen tegen beta
ling door deze vennootschappen aan ver
zoekster van een comn1issieloon van 
4 t. h. van het nettobedrag van alle 
facturen betreffende koopwaren welke 
aan klanten in Belgie of in Luxemburg 
worden geleverd, n1aar verminderd tot 
2 t. h. « in geval van verkopen van res
tanten '' ; dat geen enkel beding van de 
overeenkomst de handelsvrijheid van de 
verzoekende vennootschap beperkt met 
betrekking tot de verkoop van andere 
koopwaren dan die waarop de overeen
komst slaat ; dat zo weliswaar deze over
eenkomst verzoekster niet noodzakelijk 
afhankelijk maakt van voormelde buiten
landse firma's, er nochtans d:ient vastge
steld te worden dat verzoekster in feite 
geen andere activiteit heeft uitgeoefend 
dan die welke in de overeenkomst is 
bedoeld en op de verkoop van door de 
Nederlandse vennootschap << Gebroeders 
Konersmann " vervaardigde produlden 
betrekking heeft ; dat bovendien de over
eenkomst werd aangegaan enige weken 
na de oprichting van de verzoekende ven
nootschap waarvan een van de oprich
tende vennoten, de heer Schweig, die 
tevoren vertegenwoordiger in Belgie was 
van de . vennootschap Konersmann, als 
een beheerder van de verzoekende ven. 
nootschap werd aangesteld met bevoegd
heid voor het dagelijks beheer ; dat deze 
feitelijke vaststellingen kunnen doen ver
moeden dat de naamloze vennootschap 
Flagship waarvan nagenoeg het gehele 
maatschappelijk kapitaal in 1958 werd 
overgedragen aan een zekere Schoning, 
die op dat tijdstip vertegenwoordiger 
van « Samide " was, slechts werd opge
richt om in Belgie en in Luxemburg de 
naamloze vennootschap « Gebroeders Ko
nersmann " te vertegenwoordigen "• het 
bestreden arrest beslist " dat aldus de 

band van afhankelijkheid is bewezen 
tussen de verzoekende vennootschap en 
de Nederlandse firma voor de verkoop 
van haar produkten tegen de prijs en 
onder de voorwaarden door deze laatste 
vastgesteld » en dat « hieruit volgt dat 
de voordelen welke de N ederlandse firma 
uit het bedrijf van de verzoekende ven
nootschap zou hebben kcmnen verkrijgen, 
naar luid van artikel 27, § 2, 7°, van de 
geco6rdineerde wetten belastbaar zijn 
ten laste van laatstgenoemde vennoot
schap », 

te1·wijl uit de feitelijke vaststellingen 
van het arrest de door artikel 27, § 2, 
7°, van de gecoordineerde wetten vereiste 
verhouding van afhankelijkheid niet kan 
worden afgeleid ; namelijk de band tussen 
een buitenlandse vennootschap en haar 
zelfstandige vertegenwoordiger in Belgie 
niet de verhouding van afhankelijkheid 
in de zin van deze bepaling uitmaakt, 
aangezien deze verhouding slechts kan 
voortvloeien uit een belangen- en wils
overeenstemming tussen de ondernm:nin
gen, op welke o~mstandigheid de feiten
rechter niet wijst, waaruit volgt dat 
het bestreden arrest zijn beslissing niet 
wettelijk heeft verantwoord : 

Overwegende dat uit de redenen van 
het arrest blijkt dat de eisende vennoot
schap, die op 22 april 1954 is opgericht, 
vanaf 1 mei daaropvolgend met een Hol
landse vennootschap een overeenkomst 
heeft aangegaan waarbij ze verbonden is 
tegenover deze vennootschap alsmecle 
tegenover een andere Hollandse vennoot
schap, een producerende vennootschap, 
in wier belang de eerste optracl als « de 
enige vertegenwoordiger voor de uitvoer
aangelegenheclen » van de tweecle ; 

Dat zo het arrest toegeeft dat deze 
overeenkomst eiseres niet nooclzakelijk 
afhankelijk heeft gemaakt van beicle 
buitenlandse firma's, het echter verschil
lende andere gegevens releveert om uit 
dit geheel van gegevens af te leiden dat 
het hanclelsbedrijf van eiseres afhanke
lijk is geweest en onder de controle heeft 
gestaan van de in het buitenland geves
tigde onderneming ; 

Dat het arrest op grond van de. om
standigheden welke het preciseert wer
kelijk heeft kun:nen aannemen, krachtens 
een beoordeling die van feitelijke aard is, 
dat geclurende de becloelde periode het 
beheer van het handelsbedrijf van eiseres 
afhankelijk was van de belangen- en 
wilsovereenstemming, welke haar vol-
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komen afhankelijk maakte van de buiten
landse onderneming ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

9 april 1968. - 2e kamer. - Vom·
zitter en Ve1·slaggeve1·, H. van Beirs, voor
zitter.- Gelijkluidenile conclusie, H. De
lange, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Baltus (van de balie bij het Hof 
van beroep te Brussel) en Fally. 

1e KAMER. -18 april 1968. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN.- RECHTSVORDERING VAN DE 
KOPER GEGROND OP DE VRIJWARING 
VOOR VERBORGEN GEBREKEN. - VER· 
KOPER BETWIST DE ONTVANKELIJKHEID 
VAN DE REOHTSVORDERING, OMDAT ZIJ 
NIET BINNEN EEN KORTE TIJD, OVER· 
EENKOMSTIC* ARTIKEL 1648 VAN RET 
BURGERLIJK WETBOEK, vVERD INGE· 
STELD.- BESLISSING DIE DE REOHTS· 
VORDERING ONTVANKELIJK VERKLAART. 
- GEEN ANTWOORD OP DE OONCLUSIE. 
- NIET MET REDENEN OMKLEDE BE· 
SLISSING. 

Is niet 1•egelmatig met 1·edenen omkleed 
het a1·1·est dat ontvankelijk verklaa1·t een 
1'echtsvm·de1•ing van de kopM', gegrond 
op de dam· de vm·kope1· ve1·schuldigde 
v1·ijwaring voor de vm·bo1•gen geb1·eken, 
zonder een antwoord te geven op de 
concl~tsie van deze laatste, die betoogde 
dat deze rechtsvo1·de1·ing niet ontvanke
lijk was, omdat zij niet binnen een km·te 
tijd, overeenlcomstig a1·tikel 1648 van 
het B~trgerlijk W etboek, we1·d ingesteld. 
(Grondwet, art. 97.) 

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « SOCIETE BELGE 
DE BONDUVVE >>, T. Mr KAUFFMAN, ALS 
VOORLOPIG BEHEERDER VAN DE NA· 
LATENSCHAP VAN WIJLEN SCHOCK· 

VVEILER EN ALS CURATOR VAN DIENS 
FAILLISSEMENT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op ·24 juni 1965 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ( 1) ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1648 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doorilat het bestreden arrest, uitspraak 
doencl,e over de rechtsvordering van 
Schockweiler welke het kwalificeert als 
« een vordering tot betaling van geld
sommen door een partij als vergoeding 
gevorderd wegens niet-uitvoering van de 
verbintenissen die haar medecontractant 
jegens haar heeft aangegaan >>, welke 
niet-uitvoering bestaat in « de levering 
van een koopwaar waarvan de scheikun. 
dige samenstelling een normale bewaring 
belette », en na vaststelling dat " de 
slechte · bewaring van het produkt niet 
kon worden ontdekt op het ogenblik 
van de levering », uitspraak doende dus 
over een rechtsvordering welke op de 
verborgen gebreken van de verkochte 
koopwaar is gegrond, deze vordering 
ontvankelijk verklaart, 

te1·wijl, ee1·ste ondm·deel, de rechtsvorde
ring, die op 18 juli 1962 werd ingesteld 
en betrekking heeft op een op 27 augustus 
1961 vastgesteld gebrek van de koopwaar, 
niet werd ingesteld binnen de bij arti
kel 1648 van het Burgerlijk Wetboek 
bedoelde korte tijd en dus niet-ontvanke
lijk mqest worden verklaard, 

en, tweede onde1·deel, gelet op de con
clusie waarin eiseres betoogde dat de 
rechtsvordering, die binnen een korte tijd 
moest worden ingesteld, te laat was inge
steld, het bestreden arrest de vordering 
niet mocht ontvankelijk verklaren zonder 
te antwoorden op dit middel betreffende 
de laattijdigheid; dat het arrest, door 
zulks te hebben verzuimd, niet regelmatig 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het bestreden 

(1) De eiseres had een eerste voorziening 
ingesteld waarvan ze afstand heeft. gedaan ; 
die afstand werd gedecreteerd door een arrest 
van het Hof van 2 maart 1967. 



- 1044-

arrest en uit de regelmatig aan het Hof 
voorgelegde processtukken blijkt dat 
wijlen Schockweiler twee onderscheiden 
vorderingen bij het hof van beroep aan
hangig had gemaakt : de eerste vordering 
op artikel 1184 van het Burgerlijk Wet
hoek en de tweede op de artikelen 1644 
en 1645 van hetzelfde wetboek gegrond; 

Dat de eerste vordering onder meer 
tot doel had de schade te vergoeden welke 
voortvloeide uit de niet-uitvoering van de 
verbintenissen die het contract van 
1 april en het bijvoegsel van 23 juni 
1961 hebben doen ontstaan; dat de 
tweede vordering, welke betrekking had 
op later door dezelfde partijen gesloten 
koopcontracten, onder meer strekte tot 
betaling van de in artikel 1645 van het 
Burgerlijk W etboek bedoelde schadever
goeding; 

Overwegende dat eiseres, in een regel
matig voor het hof van beroep genomen 
conclusie, heeft betoogd dat de vordering 
gegrond op de vrijwaring voor verborgen 
gebreken niet ontvankelijk was, omdat 
zij niet ingesteld werd binnen een korte 
tijd, overeenkomstig artikel1648 van het 
Burgerlijk W etboek ; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat deze « vordering ontvankelijk is >>, 

maar dat het, om zijn beslissing te recht
vaardigen, zich ertoe beperkt te verklaren 
dat « de omstandigheid dat eiser in hoger 
beroep (Schockweiler) bij conclusie de 
schade die de minderwaarde van de koop
waren vertegenwoordigt rechtsvordering 
tot prijsvermindering noemt, zonder nit
werking blijft wat de ontvankelijkheid 
van dit punt van de vordering betreft >> 

en dat «de rechter, bij wie een vordering 
aanhangig is gemaakt tot betaling van 
geldsommen door een partij gevorderd, 
wegens niet-uitvoering van de verbinte
nissen die haar medecontractant jegens 
haar heeft aangegaan, de vordering kan 
toestaan binnen de bij de artikelen 1146 
tot 1151 van het Burgerlijk Wetboek 
bepaalde grenzen vanaf het ogenblik dat 
de gevorderde schade een gevolg is van 
de niet-uitvoering van de aangevoerde 
verbintenissen en het bedrag van de 
schade gerechtvaardigd blijkt >> ; 

Overwegende dat die redenen van het 
arrest niet antwoorden op de grond van 
niet-ontvankelijkheid welke eiseres nit 
artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek 
had afgeleid ; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder tot onder
zoek van het eerste middel en het eerste 
onderdeel van het tweede middel over 
te gaan, daar ze geen ruimere vernietiging 
zouden kunnen meebrengen, vernietigt 
het bestreden arrest in zover het de op 
de artikelen 1644 en 1645 van het Burger
lijk Wetboek gegronde vordering ont
vankelijk verklaart ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerder, als 
voorlopige beheerder van de nalatenschap 
van wijlen Schockweiler en als curator 
van het faillissement van deze laatste, 
in de kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

18 april 1968. - 18 kamer. ~ Voo?'· 
zitte?', H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slagge,Je1', 
H. Polet. - Gelijkluidencle conclusie, 
H. Delange, advocaat-generaal. - Plei
te?·s, HH. Van Heeke en' Faures. 

18 KAMER.- 18 april 1968. 

1° OVEREENKOMST. - BEVESTIC+ING 
VAN EEN NIETIGE VERBINTENIS. 
STILZWIJGENDE BEVESTIC+ING. 

2° AFSTAND. - BuRGERLIJKE ZAKEN. 
- AFSTAND VAN RET RECHT DE NIETIG
HEID VAN EEN VERBINTENIS IN TE 
ROEPEN, - AFSTAND DIE STILZWIJ
GEND RAN ZIJN, MAAR EEN VAST· 
STAANDE WILSUITING ONDERSTELT, 

1° en 2° De bevestiging van een nietige 
verbintenis lean stilzwijgencl zijn en 
niet alleen blijlcen uit cle VTij1-villige 
uitvoering e1·van cloch oak uit elk jeit 
clat, bij clegene clie ze heejt aangegaan, 
met zekerheicl wijst op cle becloeling ze 
te bevestigen of af te zien cle nietigheid 
ervan in te ?'oepen ( 1). 

(1) Raadpl. cass., 25 februari 1943 (Bttll. 
en PAsrc., 1943, I, 72); 11 januari 1963 (ibid., 
1963, I, 552); 5 juni 1964 (ibid., 1964, I, 
1060); 14 april1967 (A1·r. cass., 1967, biz. 987; 
15 maart 1968, sttpra, biz. 936. 
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(VERHOEVEN EN HAAR EOHTGENOOT LA· 
RIELLE, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« LINTERMANS COIFFURE ll.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 2 maart 1967 gewezen door 
de W erkrechtersraad van beroep te Brus
sel, kamer voor werklieden ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 34, inzonderheid 
lid 1, van de wet van 10 rriaart 1900 op 
de arbeidsovereenkomst, 389, ll08, ll24, 
ll25, ll34, ll35, 1305, 1306, 13ll, 1338, 
1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 
voor zoveel als nodig van genoemde arti
kelen ll24 en ll25 van het Burgerlijk 
W etboek zoals ze respectievelijk gewij. 
zigd zijn bij artikel 7, §§ 5 en 6, van de 
wet van 30 april 1958, en 97 van de 
Grondwet, 

doo?'dat, aangezien eiseres in 1952 op 
zestienjarige leeftijd in dienst was getre
den van E. Lintermans, in wiens rechten 
en verplichtingen verweerster staat, zij 
zich op 1 juni 1954, met machtiging van 
haar vader, had verbonden om na het 
eindigen van het contract en gedurende 
drie jaar in bepaalde gebieden geen be
drijfsactiviteit uit te oefenen welke ana
loge of gelijksoortige prestaties zou om
vatten als die welke zij voor haar werk
gever verrichtte, op straffe van betaling 
van 1.000.000 frank schadevergoeding, 
en zij, op 23 juni 1956, zonder machtiging 
van haar vader, een verklaring had onder
tekend waarin zij aanvaardde dat ver
weerster te haren opzichte in de rechten 
en verplichtingen van E. Lintermans 
werd gesteld, de bestreden sententie, 
uitspraak doende over de rechtsvordering 
van verweerster die de toepassing van 
genoemd strafbeding vorderde op grond 
dat eiseres, na haar contract in 1964 te 
hebben opgezegd, zich had gevestigd, in 
strijd met het concurrentiebeding, eiseres 
veroordeelt tot betaling van een vergoe
ding van 1.000.000 frank, met verwerping 
onder meer van het middel van nietigheid 
van het strafbeding, dat eiseres hierop 
had gegrond dat zij in 1954 en 1956 
minderjarig en onbekwaam was om con
tracten aan te gaan, op grond dat arti
kel 34 van de wet van 10 maart 1900 
de door zijn vader gemachtigde minder
jarige niet verbiedt <<in te stemmen met 
de arbeidsovereenkomst en, bijgevolg, 
met de voorwaarden van dit contract 
waaraan de werkgever die overeenkomst 

onderwerpt ; dat de wet slechts vereist 
dat de natuurlijke beschermer van de 
minderjarige, dit is zijn vader of zijn 
voogd, het gesloten akkoord controleert 
en het goedkeurt of verwerpt ll ; dat het 
betwiste beding « voor eiseres in hoger be
roep (thans eiseres) geenszins het verbod 
tot werken bij het verstrijken van haar 
contract, maar alleen een beperking van 
de vrijheid van handel en arbeid inhoudt ; 
dat deze beperking normaal blijkt en 
veelvuldig wordt toegepast als tegen
prestatie van talrijke en uitzonderlijke 
voordelen ... ; dat de overeenkomst van 
1 juni 1954 evenmin kan worden ver
nietigd wegens het feit dat het concur
rentiebeding en het strafbediTtg eiseres 
in hoger beroep zouden benadelen; dat 
deze bedingen immers als een wettige 
en economisch onontbeerlijke beschel•· 
ming voorkomen in een beroep waarin 
het, wegens de rechtstreekse en aanhou
dende betrekkingen van de werknemer 
met de clienteel van zijn werkgever, na
tuurlijk en gewettigd is dat de werk
gever alle maatregelen neemt om te 
voorkomen dat de werknemer, na stop
zetting van zijn functie, profiteert of 
de concurrenten van zijn werkgever doet 
profiteren van diens clienteel; dat eiseres 
in hoger beroep trouwens niet bewijst 
dat de aangegane verbintenis haar nadeel 
heeft berokkend; dat ten slotte en hoe 
het ook zij, zelfs in de onderstelling dat 
het litigieuze beding kon worden ver
nietigd - quod non - eiseres in hoger 
beroep vervallen zou zijn van het recht 
de nietigverklaring er van te vervolgen 
omdat zij dit beding heeft bevestigd door, 
vanaf haar meerderjarigheid tot de leef
tijd van 28 jaar, zonder protest of voor
behoud de uitvoering van het contract 
voort te zetten, waarvan het een hoofd
bepaling vormde ; ... dat genoemd docu
ment (dit is de verklaring van 23 jmli 
1956) niet moest medeondertekend wor
den door de vader van eiseres in hoger 
beroep ; dat genoemde vader, door niet 
te protesteren, klaarblijkelijk stilzwijgend 
machtiging heeft verleend tot de aan
vaarding door appellante van bedoelde 
indeplaatsstelling ; ... dat de redenen om 
te beslissen dat eiseres in hoger beroep 
noch ontvankelijk noch gegrond of, in 
elk geval, vervallen is van het recht om 
de nietigverklaring van artikel 3 van 
het contract van 1 juni 1954 (namelijk 
van de litigieuze bedingen) te vervolgen, 
a jo1'tio1'i gelden voor de verklaring welke 
zij op 23 juui 1956 heeft onderschreven ll, 
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te1·wijl, eerste onderdeel, a) zo artikel 34 
van de wet van 10 maart 1900 bepaalt 
dat de minderjarige, met uitdrukkelijke 
of stilzwijgende machtiging van zijn 
vader of zijn voogd, bevoegd is om zijn 
arbeid te verhuren, deze bepaling de min
derjarige niet toestaat zich te verbinden 
niet te zullen werken of zich beperkingen 
op te leggen met betrekking tot zijn vrij · 
beid tot werken na het eindigen van zijn 
contract, en vooral niet zich bij een 
strafbeding te verbinden tot betaling, 
als schadevergoeding, van een ru'ineuze 
vergoeding, welke een concurrentiebeding 
sanctioneert ; de machtiging van de vader 
zulk verbod of een dergelijke verbintenis 
niet zou kunnen geldig maken (schen
ding van genoemd artikel 34 van de wet 
van 10 maart 1900 en van de artike
len 1108, 1124, 1125 van het Burgerlijk 
W etboek en, voor zoveel als nodig, van 
genoemde artikelen 1124, 1125 van het 
Burgerlijk W etboek zoals ze respectieve
lijk gewijzigd zijn bij artikel 7, §§ 5 en 6, 
van de wet van 30 april 1958); b) boven
dien de door de vader verleende machti
ging tot het aangaan van een concur
rentiebeding, waaraan kracht is bijgezet 
door een strafbeding, waarbij de betaling 
van een zeer hoge schadevergoeding 
wordt voorzien, de bevoegdheden van 
beheer te bniten gaat en, wegens haar 
zwaarwichtigheid, moet worden gelijk
gesteld met een daad van beschikking 
welke slechts kan plaatshebben met 
machtiging van de rechter, bij gebreke 
waarvan de akte, nietig naar de vorm, 
rechtens nietig is (schending van de 
artikelen 389 en 1311 van het Burgerlijk 
Wetboek); in elk geval de bestreden 
sententie dienaangaande niet passend 
antwoordt op de eerste conclusie waarbij 
eiseres deed gelden dat haar vader, door 
machtiging te verlenen tot het contract 
van 1 juni 1954, de bevoegdheden van 
bebeer was te buiten gegaan, waarmee 
hij enkel was bekleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) ; 

tweecle oncle1·cleel, de verklaring dat 
eiseres niet werd benadeeld en niet be
wijst dat de verbintenis nadeel had ver
oorzaakt evenmin antwoordt op de mid
delen welke zij in haar eerste conclusie 
niet hiernit afieidde dat de litigieuze be
dingen nadeel hadden veroorzaakt, maar 
hieruit dat de benadeling en de schade 
zouden voortvloeien nit de uitvoering 
zelf van deze bedingen en inzonderheid 
van het strafbeding waarbij de betaling 
van een ru'ineuze vergoeding wordt voor-

zien (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); dat overigens de benadeling 
en de mogelijkheid van schade, welke 
voorwaarden van vernietigbaarbeid ter 
zake zijn, voortvloeien nit de aard van 
het concurrentiebeding en van het straf
beding (schending van de artikelen 1305, 
1306 van bet Burgerlijk Wetboek); 

cler·cle oncle1·cleel, de beschouwing dat de 
vader van eiseres, door niet te protes
teren, klaarblijkelijk stilzwijgend mach
tiging heeft verleend tot de aanvaarding 
van de in de verklaring van 23 juni 1956 
bedoelde indeplaatsstelling niet ter zake 
dienend is, vermits de rechter zelfs niet 
vaststelt dat de vader van eiseres kennis 
zou bebben gehad van deze verklaring 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet en, voor zoveel als nodig, 34 van de 
wet van 10 maart 1900, 1349, 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek); in elk geval 
een stilzwijgende machtiging van de va
der van eiseres zonder uitwerking zou 
gebleven zijn om de hierboven in het 
eerste onderdeel, a en b, vermelde rede
nen (schending van de artikelen 34 van 
de wet van 10 maart 1900, 389, 1108, 
1124, 1125, 1305, 1306 van het Burger
lijk W etboek en, voor zoveel als nodig, 
van genoemde artikelen 1124 en 1125 
van het Burgerlijk Wetboek, zoals ze 
respectievelijk gewijzigd zijn bij arti
kel 7, §§ 5 en 6, van de wet van 30 april 
1958); 

vierde ondercleel, de beschouwing dat 
eiseres zot1 vervallen zijn van het recht 
om de nietigverklaring van de litigieuze 
bedingen te vervolgen omdat zij, na haar 
meerderjarigheid, het contract verder 
heeft uitgevoerd eveneens niet ter zake 
dienend is; enerzijds de stilzwijgende 
afstand van bet recht om de nietigheid 
van een akte in te roepen moet voort
vloeien nit feiten die niet voor een andere 
nitlegging vatbaar zijn en eiseres, door 
haar activiteit in dienst van verweerster 
tot de leeftijd van 28 jaar voort te zetten, 
eenvoudig haar wil heeft kunnen te ken
nen geven en, in werkelijkheid, eenvoudig 
heeft te kennen gegeven om te werken 
en in ruil een wettelijk verschuldigd loon 
te ontvangen; anderzijds de stilzwijgende 
bevestiging welke krachtens de artike
len 1311 en 1338 van het Burgerlijk Wet
boek voortvloeit nit de vrijwillige uitvoe
ring onderstelt dat de naar vorm nietige 
of vernietigbare verbintenis wordt nitge
voerd en eiseres ten deze precies heeft 
geweigerd om de tijdens haar minder
jarigheid onregelmatig aangegane ver-
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bintenissen uit te voeren (schending van 
de artikelen 1311, 1338 en, voor zoveel 
als nodig, 1134, 1135, 1349, 1353 van 
het Burgerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet) : 

W at het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de bestreden senten
tie erop wijst, enerzijds, dat «hoe het 
ook zij, zelfs in de ondersteiling dat het 
litigieuze beding (het concurrentiebeding 
na het eindigen van de arbeidsovereen
komst, onder een strafbeding en door 
eiseres gedurende haar minderjarigheid 
aangegaan door tussenkomst van haar 
vader en wettelijk beheerder, maar zon
der machtiging van de rechter) vernietig
baar zou zijn - quod non - eiseres in 
hoger beroep (thans eiseres) vervailen 
zou zijn van het recht om de nietigver
klaring ervan te vervolgen omdat zij 
dit beding heeft bevestigd door, vanaf 
haar meerderjarigheid tot de leeftijd van 
28 jaar, zonder protest of voorbehoud de 
uitvoering van het contract voort te 
zetten, waarvan het een hoofdbepaling 
vormde "• en, anderzijds', dat '' de redenen 
om te beslissen dat eiseres in hoger beroep 
in elk geval vervailen is van het recht 
om de nietigverklaring van artikel 3 van 
het contract van I juni 1954 te vervolgen, 
a jortio1·i gelden voor de verklaring welke 
zij op 23 juni 1956 heeft onderschreven" 
(aanvaarding door eiseres aileen, die toen 
nog minderjarig was, van de indeplaats
steiling van de verwerende vennootschap 
in de rechten en verplichtingen van de 
werkgever die in deze vennootschap zijn 
handelszaak had ingebracht), welke inde
plaatssteiling, die trouwens « niet uit
drukkelijk door eiseres in hoger beroep 
moest aanvaard worden "• aanvaard werd 
« door het feit dat zij genoemd contract 
met de vennootschap, verweerster in 
hoger beroep, werkelijk verder heeft uit
gevoerd zonder protest of voorbehoud "; 

Overwegende dat de bevestiging van 
een nietige verbintenis stilzwijgend kan 
zijn en niet aileen kan voortspruiten 
uit de vrijwillige uitvoering ervan, maar 
ook uit ieder feit dat bij degene die ze 
heeft aangegaan met zekerheid wijst op 
de bedoeling ze te bevestigen of af te 
zien zich op de nietigheid ervan te beroe
pen; 

Overwegende dat de feitenrechter uit 
de hierboven overgenomen vaststeilingen 
wettelijk heeft kunnen afleiden, ten ge
volge van een beoordeling welke van 
feitelijke aard en, bijgevolg, soeverein is, 

dat, door gedurende zeven jaar na haar 
meerderjarigheid met verweerster de uit
voering voort te zetten van de arbeids
overeenkomst, waarvan hij vaststelt, 
zonder deswege te worden bekritiseerd, 
dat het concurrentiebeding onder een 
strafbeding, een hoofdbestanddeel was, 
eiseres op zekere wij ze ervan had afgezien 
om zich op de nietigheid van deze ver
bintenis te beroepen, welke zij beweerde 
te gronden op de haar noodzakelijk be
kende omstandigheid dat gezegde ver
bintenis tijdens haar minderjarigheid 
door tussenkomst van haar vader en 
zonder machtiging van de rechter was 
aangegaan geweest ; 

Overwegende dat dit onderdeel van 
het middel gedeeltelijk afstuit op een 
soevereine beoordeling van de feiten
rechter en, voor het overige, berust op 
een onjuiste uitlegging van de bestreden 
beslissing welke niet steunt op de uit
voering van het concurrentiebeding en 
van het strafbeding, maar op de vrijwil
lige uitvoering, na de meerderjarigheid 
van eiseres, van het contract waarin deze 
verbintenis voorkomt ; 

Dat het onderdeel van het middel niet 
kan aangenomen worden ; 

W at het eerste, het tweede en het 
derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de door het vierde 
onderdeel van het middel bekritiseerde 
redenen van de sententie volstaan om de 
bestreden beslissing wettelijk te recht
vaardigen; 

Dat hieruit volgt dat deze onderdelen 
van het middel, welke overtollige over
wegingen bekritiseren, wegens het ont
breken van belang niet ontvankelijk 
zijn; 

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

18 april 1968. - 1e kamer. - Voor
zitte1', H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1•, 
H. Polet. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Delange, advocaat-generaal. - Plei
tm·s, HH. Faily en Ansiaux. 

1e KAMER. - 18 april 1968, 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
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EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
zAKEN.- HoGER ScHEIDSGERECHT.
PENSIOENSTELSEL VOOR DE MIJNWER
KERS EN DE ERMEDE GELIJKGESTEL
DEN. - MET REDENEN OMKLEDE ME
l\10RIE OM DE AANVRAGER VAN EEN 
INVALIDITEITSPENSIOEN VAN VERVAL 
TE ONTSLAGEN. - BESLISSING DIE 
VERKLAART DAT DE AANVRAAG TE LAAT 
IS INGEDIEND ZONDER DE REDEN OP 
TE GEVEN WAAROM DE AANGEVOERDE 
OMSTANDIGHEID NIET ONAFHANKELIJK 
IS VAN DE WIL VAN DE ElSER EN GEEN 
BILLIJKHEIDSHALVE GELDIGE REDEN 
IS.- NIET REGELMATIG MET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE. -
BURGERLIJKE ZAKEN. HOGER 
SOHEIDSGEREOHT. 0ASSATIE. 
VERWIJZING NAAR HET HoGER 
SoHEIDSGEREOHT. - SAMENSTELLING 
VAN HET REOHTSOOLLEGE VAN VER

WIJZING. 

I 0 Geejt geen passend antwoonl op de met 
Tedenen omklede memoTie, die wenl ovet•
gelegd aan het Hoge1' Scheidsget•echt, 
opgeTicht bij de besluitwet van 25 fe
bTuaTi 1947 betTefjende het pensioen
stelsel voo1· de mijnweTket·s en de eTmede 
gelijk gestelden, en die et·toe st?·ekt de 
eise?' te ontslagen van het verval vom·t
vloeiend uit het Ve?'stt•ijken van de termijn 
om een pensioenaanm·aag voor invali
diteit in te dienen, de beslissing van het 
Hoge1· Scheidsge?'echt, die vet·klaat·t dat 
de eis te laat wm·d ingediend zonder de 
t•eden op te geven waarom de door de 
eise?· aangevoerde omstandigheid niet 
onafhankelijlc is van de wil van deze 
laatste en geen billijlcheidshalve geldige 
?'eden is. (Besluitwet van 25 februari 
I94 7, art. 36, § 4, lid 2 ; Grondwet, 
art. 97.) 

2° JIVannee?' het Hoj een beslissing van 
het Hoge?' Scheidsge?·echt, opgm·icht bij 
de besluitwet van 25 jebt·uat·i 1.947 be
tt·e ffende het pensioenstelsel vom· de 
mijnwet·lcers en de et·mede gelijkgestelden 
veTnietigt, vet•wijst het de zaak naar het 
Hoger Scheidsgerecht, samengesteld ovet·
eenkomstig artikel 75, lid 3, van ge
noemde besluitwet (I). 

(1) Cass., 13 november 1965 (Bull. en PA
SIC., 1966, I, 340). 

(HAJAS, T. NATIONAAL PENSIOEN
FONDS VOOR MIJNWERKERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing op 28 februari I967 gewezen 
door het Hoger Scheidsgerecht inzake het 
pensioenstelsel voor de mijnwerkers en 
de ermede gelijkgestelden ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 36, inzon
derheid § 4, van de besluitwet van 25 fe
bruari I947 tot samenvoeging en wijzi
ging van de wetten betreffende het 
pensioenstelsel voor de mijnwerkers en 
de ermede gelijkgestelden zoals gewijzigd 
bij artikel I van het koninklijk besluit 
van 3I juli I964, 97 van de Grondwet, 
I3I9, I320 en I322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doonlat, om aan eiser het voordeel te 
weigeren van het invaliditeitspensioen 
verleend bij artikel 36, § 2, van het ko
ninklijk besluit van 25 februari I947, de 
bestreden beslissing beslist, onder be
vestiging van de beslissing van II okto ber 
I966 van de bestuurscommissie van de 
voorzorgskas te Charleroi, dat " Rajas 
het bewijs niet levert dat de vertraging 
bij de i:ndiening van de pensioenaan
vraag voor invaliditeit te wijten is aan 
omstandigheden onafhankelijk van zijn 
wil of aan elke andere billijkheidshalve 
geldige reden " en vaststelt " dat in hager 
beroep Rajas geen bewijsgrond aanvoert 
waardoor de vertraagde indiening van 
de pensioensaanvraag kan gerechtvaar
digd worden "• 

teTwijl, ee?·ste onde?·deel, deze vaststel
ling niet juist is vermits eiser in zijn me
marie van I2 februari I967 het feit heeft 
ingeroepen dat, wanneer hij zijn werk in 
I955 verlaten heeft, hij de bij artikel 36 
voorgeschreven voorwaarden niet ver
vulde en aileen dewijziging, ingevoerd bij 
koninklijk besluit van 31 juli 1964, hem 
het recht op een pensioen verleende 
(schending van de artikelen I319, I320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de vaststelling dat 
in hoger beroep eiser « geen bewijs
grond aanvoert waardoor de vertraagde 
indiening van de aanvraag kan gerecht
vaardigd worden "• het niet mogelijk 
maakt te weten waarom de aangevoerde 
bewijsgrond het laattijdig indienen van 
de aanvraag niet « kan rechtvaardigen " 
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noch waarom deze bewijsgrond geen 
billijkheidshalve geldige reden is, dat 
aldus, door niet te verwijzen naar het 
door de wet voorgeschreven criterium, 
de door de bestreden beslissing aange
voerde reden aan het Hof de mogelijkheid 
niet biedt de wettelijkheid ervan te toet
sen (schending van artikel 97 van de 
Grondwet), 

en, denle onde1'deel, de omstandigheid 
dat de mogelijkheid voor eiser om een 
invaliditeitspensioen te bekomen slechts 
duidelijk vermeld werd door het konink
lijk besluit van 31 juli 1964 een naar bil
lijkheid geldige reden is voor oisers hou
ding die zijn aanvraag aileen dan heeft 
ingediend wanneer hij op de hoogte werd 
gesteld van de in het Staatsblad van 
14 augustus 1964 bekendgemaakte wets
wijziging (schending van artikel 36, § 4,. 
van de besluitwet van 25 februari 1947) : 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat in de memorie, die hij 
bij het Hoger Scheidsgerecht indiende, 
eiser vroeg ontslagen te worden van het 
verval bij toepassing van artikel 36, § 4, 
lid 2, van de besluitwet van 25 februari 
1947, omdat op de bij lid 1 van deze 
bepaling vastgestelde tijd, hij de alsdan 
vereiste voorwaarden niet vervulde om 
aanspraak te kunnen maken op een 
invaliditeitspensioen en dat aileen arti
kel 1 van het koninklijk besluit van 
31 juli 1964, dat artikel 36 van even
vermelde besluitwet verving, hem het 
recht op zulk pensioen heeft verleend ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing erop wijst dat eiser « het bewijs niet 
!evert dat de vertraging bij het indienen 
van de pensioensaanvraag voor invali
diteit te wijten is aan omstandigheden 
onafhankelijk van zijn wil of aan elke 
andere billijkheidshalve geldige reden ; 
dat in hoger beroep Rajas geen bewijs
grond aanvoert waardoor het laattijdig 
indienen van de pensioensaanvraag voor 
invaliditeit kan gerechtvaardigd wor
den)); 

Overwegende dat aldus de feitenrech
ter de reden niet aangeeft waarom de 
door eiser aangevoerde omstandigheid 
geen grond kan zijn om hem van het 
verval te ontslagen ; 

Dat het middel gegrond is ; 
En overwegende dat eiser geen kritiek 

uitbrengt op de beschikking van de be
slissing waarbij hem het voordeel van 
het pensioen, bepaald bij artikel 36bis 
dat door artikel 2 van het koninklijk 

besluit van 31 juli 1964 ingevoegd werd 
in de besluitwet van 25 februari 1947, 
geweigerd werd ; 

Om die redenen, en zonder dat er aan
leiding bestaat. om het tweede middel 
te onderzoeken dat geen ruimere cassatie 
zou kunnen meebrengen, vernietigt de 
bestreden beslissing, behoudens in zover 
zij beslist dat eiser geen recht heeft op 
een invaliditeitspensioen op grond van 
artikel 36bis dat door artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 31 juli 1964 inge
voegd werd in de besluitwet van 25 fe
bruari 1947; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerder in de kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hoger Scheidsgerecht, anders samenge
steld. 

18 april 1968. - 1e kamer. - Voo1'
zitter en Verslaggevm·, H. De Bersaques, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijlchddende conclusie, H. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Van 
Heeke en Demeur. 

1 e KAMER. - 19 april 1968. 

1° OPENBARE ORDE.- ARBEIDSON· 
GEVAL.- Ers TOT HERZIENING. - GE
CoORDINEERDE WETTEN, ARTIKEL 28, 
LID 2. - BEPALING VAN OPENBARE 
ORDE. 

2° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER· 
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL AAN DE FEI· 
TENREOHTER NIET OVERGELEGD, DOOH 
DE oPENBARE ORDE RAKEND. - 0NT· 
VANKELIJK MIDDEL. 

3° ARBEIDSONGEV AL. - EIS TOT 
HERZIENING VAN DE VERGOEDINGEN.
TERMIJN. - GECOORDINEERDE WET· 
TEN, ARTIKEL 28, LID 2. - ToEPAS· 
SINGSSFEER. 

1 o De bepaling van artilcel 28, lid 2, van 
de gecoih·dinee1·de wetten bet1·efjende de 
ve1•goeding van de schade voo1'tsp1'ui
tenr1e uit de a1•beirlsongevallen, waa1'bij 
een ve1·valte1'mijn wo1'dt vastgesteld voo1· 
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de incliening van de eisen tot hetziening 
van de ve1·goedi1~gen, 1·aakt de openbate 
onle (1). 

2° Kcm, in bwrge1·lijke zaken, vom· het ee1·st 
voo1· het Hoj van cassatie wo1·den vom·
gedmgen het middel dat geg1·ond is op 
de schending van een wetsbepaling van 
openbm·e onle, zoals de bepaling van 
a1·tikel 28, lid 2, van de gecoordineerde 
wetten bet1·efjende de ve1·goeding van de 
schacle voo1·tsptuitende uit cle m·beids
ongevallen (2). (Impliciete oplossing.) 

3° De bepaling van artikel 28, licl 2, van 
de gecoordineenle wetten bet1·efjende de 
ve1·goeding van de schade voortspt~ti
tende ttit cle a1·beidsongevallen, waarbij 
een ve1·valtermijn wonlt vastgesteld voo1· 
cle indiening van de eisen tot hetziening 
van de vm·goedingen, is niet alleen van 
toepassing op de hoojdeis doch tevens 
op de tegeneis (3). 

(NAAMLOZE VEJNNOOTSCHAP <e COMPAGNIE 

BELGE D'ASSURANCES GEN:EJRALES SUR 
LA VIE ET CONTRE LES ACCIDENTS ,, 
T. VAN DAELE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 november 1966 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 1, 2, 3, 9, 21 en 28, 
inzonderheid lid 2, van de bij koninklijk 
besluit van 28 september 1931 gecoiirdi
neerde wetten betreffende de vergoedi:ng 
der schade voortspruitende nit arbeids
ongevallen, 6, ll08, ll28, ll31, ll33 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, 

dom·dc~t, vaststaande, in de eerste 
plaats, dat verweerder op 22 december 
1960 door een arbeidsongeval werd ge
troffen, voorts dat de graad van zijn 
arbeidsongeschiktheid ingevolge het on
geval op 7 t. h. werd vastgesteld bij een 
op 2 rnaart 1962 tussen partijen gewezen 
eindvonnis, en, tenslotte, dat verweerder 
bij wedereis, ingesteld bij conclusie gena
men op de terechtzitting van 17 juni 

(1) Cass., 12 december 1929 (Bull. en PA
src., 1930, I, 48) en noot 1 ; 18 februari 1955 
(ibicl., 1955, I, 651); 17 november 1967, supm, 
blz. 391. 

1966 van de eerste rechter, verzocht om 
herziening van de vergoedingen wegens 
de verergering van zijn aandoening en 
om vaststelling van de graad van be
stendige ongeschiktheid op 12 t. h., het 
bestreden vonnis de beroepen beslissing 
bevestigt, irnpliciet beslist dat bedoelde 
wedereis ontvankelijk is en voor recht 
zegt dat verweerder " ingevolge het ar
beidsongeval een blijvende invaliditeit 
vertoont die vanaf 25 augustus 1965 
gestabiliseerd is op 12 t. h. ,, 

te?·wijl de eis tot herziening van de 
vergoedingen, gegrond op een verergering 
of op een vermindering van de gebrekke
lijkheid van de getroffene, of op zijn 
sterven ingevolge het ongeval, slechts 
gedurende drie jaar kan ingesteld worden, 
te rekenen van het akkoord dat tussen 
partijen is getroffen of vanaf het eind
vonnis, waaruit volgt dat de eis tot her
ziening van verweerder, nu hij op 17 juni 
1966 en dus meer dan drie jaar na het 
eindvonnis van 2 rnaart 1962 werd inge
steld, te laat is gekornen, zodat het be
streden vonnis, door implit iet te beslissen 
dat die eis ontvankelijk is, alle in het mid
del aangeduide wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat eiseres bij het op 
2 maart 1962 door de vrederechter ge
wezen eindvonnis veroordeeld werd om 
aan verweerder onder 1neer de vergoe
dingen te betalen overeenstennnend met 
een bestendige arbeidsongeschiktheid van 
7 t. h.; 

Overwegende dat eiseres op 18 april 
1964 een eis tot herziening van die ver
goedingen, gegrond op een verrnindering 
van de gebrekkelijkheid van de getrof
fene, heeft ingesteld; dat de reeds ver
melde rechter bij vonnis van 24 april 
1964 een deskundige heeft aangesteld 
om na te gaan of de toestand van ver
weerder verbeterd was en in wellre mate ; 

Overwegende dat verweerder, na neer
legging van het deskm1digenverslag, voor 
het eerst op 17 juni 1966, bij tegeneis 
vorderde dat de bestendige arbe:idsonge
schiktheid op 12 t. h. zou worden vast
gesteld; 

Dat deze eis meer dan drie jaar na 
het eindvomlis ingesteld werd en, der
halve, na het verstrijken van de termijn 
bepaald bij artikel 28, lid 2, van de geco
ordineerde wetten betreffende de ver-

(2) Ca,~s., 18 februari 1955, hierboven ver
meld, en noot 2; 2 december 1960 (ibid., 1961, 
I, 356); verg. cass., 8 december 1967, supra, 
biz. 510. 

(3) Cass., 17 november 1967, supra, biz. 391. 
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goeding der schade voortspruitende uit 
arbeidsongevallen, terrnijn die een ver
valterrnijn uitmaakt en van openbare 
orde is; 

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 ; en, gelet 
op de wet van 20 maart 1948, veroordeelt 
eiseres in de kosten ; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg te 
Gent, rechtdoende in hoger beroep. 

19 april 1968. - 1e kamer. - Voo1'· 
zitte~·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Delahaye. 
- Gelijkluirlencle conclusie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
H. Simont. 

1 e KAMER. - 19 april 1968, 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- 00NCLUSIE WELKE EEN ONDER· 
ZOEKSMAATREGEL VERZOEKT.- VAST
STELLINGEN VAN HET VONNIS WAARUIT 
BLIJKT DAT DEZE l\'IAATREGEL OVER· 
BODIG .IS.- GEMOTIVEERDE VERWER· 
PING VAN DE EIS. 

Ve1·we~·pt in een gernotivee1·de beslissing 
de conclusie welke een oncle1'Zoeksrnaat-
1'egel ve1·zoekt, het vonnis uit de vast
stellingen waarvan blijkt clat cleze onde1'· 
zoeksmaat1·egel ove1•boclig is (1). (Grand
wet, art. 97.) 

(DE l\'IAESENEER, T. SOMERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 mei 1966 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

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

dom·dat het bestreden vonnis, bij be
vestiging van de beroepen beslissing, de 
oorspronkelijke vordering van eiser onge-

(1) Cass., 16 april 1964 (Bttll. en PAsrc., 
1964, I, 867); 24 januari 1967 (ibid., 1967, 
I, 629). 

grond verklaart en deze in de kosten 
veroordeelt, zonder het in zijn conclusie 
voorgesteld middel te onderzoeken en 
derhalve te beantwoorden, waarbij eiser 
in ondergeschikte orde vorderde dat, 
« gelet op de meest formele tegenstrijdig
heid tussen het verslag van de door de 
eerste rechter aangestelde deskundige 
en dit van de heer Redent, een nieuwe 
deskundige zou worden aangesteld met 
dezelfde opdracht als deze destijds door 
de eerste rechter gegeven "·• 

terwijl het vonnis bijgevolg niet gemo
tiveerd is naar de eis van de aangeduide 
grondwettelijke bepaling, die aldus werd 
geschonden : 

Overwegende dat het vonnis, na gere
leveerd te hebben dat eiser staande houdt 
dat het verslag van de door de rechtbank 
aangestelde deskundige ontzenuwd is 
door de vaststellingen van zijn technisch 
raadgever, beslist dat dit standpunt niet 
kan aangenomen worden daar uit de 
verklaringen van de partijen, uit de eigen
domstitels en uit de vaststellingen van de 
gerechtelijke deskundige blijkt dat de 
olmen op het eigendom van verweerder 
stonden; 

Dat de rechter aldus, stilzwijgend doch 
ondubbelzinnig, beslist dat, vermits hij 
om de aangehaalde redenen over vol
doende bewijselementen beschikt, de 
aanstelling van een nieuwe deskundige 
overbodig is; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

19 april 1968. - 1e kamer. - Voo1'· 
zitte1', H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1'slaggeve1·, H. Delahaye. 
- Gelijkl~ticlende conclusie, H. Paul 
Mahaux, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
H. VanRyn. 

1 e KAMER. - 19 april 1968, 

1° ONDERNEMINGSRAAD. - VER· 
KIEZING VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN 
HET PERSONEEL VOOR DE EERSTE OP· 
RIOHTING VAN DE RAAD.- VASTSTEL· 
LEN VAN DE KIEZERSLIJSTEN EN VAN 
DE NAAMLIJST VAN DE PERSONEN DIE 
EFFEOTIEF MET EEN LEIDENDE FUNOTIE 
ZIJN BELAST. - RECHT VAN DE BE· 
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TROKKEN WERKNEMERS OF MEEST RE
PRESENTATIEVE ORGANISATIES OM EEN 
KLAOHT IN TE DIENEN. - 0VERHEID 
AANGEWEZEN OM DE LIJSTEN VAST TE 
STELLEN EN OM OVER DE KLAOHTEN 
UITSPRAAK TE DOEN. 

2° BESCHERMING VAN DE ARBEID. 
- 00MITE VOOR VEILIGHEID, GEZOND
HEID EN VERFRAAIING VAN DE WERK· 
PLAATSEN. - VERKIEZING VAN DE 
AFGEVAARDIGDEN VAN RET PERSONEEL 
VOOR DE EERSTE OPRIOHTING VAN RET 
OOlVIITE. VASTSTELLEN VAN DE 
KIEZERSLIJSTEN EN VAN DE NAAMLIJST 
VAN DE PERSONEN DIE EFFEOTIEF MET 
EEN LEIDENDE FUNOTIE ZIJN BELAST. 
- RECHT VAN DE BETROKKEN WERK
NEJ\'IERS OF REPRESENTATIEVE ORGANI
SATIES OM EEN KLAOHT IN TE DIENEN. 
- 0VERHEID AANGEWEZEN OM DE 
LIJSTEN VAST TE STELLEN EN OM OVER 
DE KLAOHTEN UITSPRAAK TE DOEN. 

3° ONDERNEMINGSRAAD. - VER
KIEZING VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN 
RET PERSONEEL. - KLAOHT TEGEN DE 
KIEZERSLIJSTEN OF TEGEN DE NAAM· 
LIJST VAN DE PERSONEN DIE EFFEOTIEF 
MET EEN LEIDENDE FUNOTIE ZIJN BE
LAST. - BEROEP TEGEN DE BESLIS· 
SING DIE OVER DIE KLAOHT UITSPRAAK 
DOET. - BEROEP STAAT OPEN VOOR 
DE BETROKKEN WERKNEMERS EN DE 
MEEST REPRESENTATIEVE ORGANISA
TIES, ALS DUSDANIG. 

4° BESCHERMING VAN DE ARBEID. 
- 00MITE VOOR VEILIGHEID, GEZOND
HEID EN VERFRAAIING VAN DE WERK
PLAATSEN. - VERKIEZING VAN DE 
AFGEVAARDIGDEN VAN RET PERSONEEL. 
- KLAOHT TEGEN DE KIEZERSLIJSTEN 
OF TEGEN DE NAAMLIJST VAN DE PER
SONEN DIE MET EEN LEIDENDE FUNOTIE 
ZIJN BELAST. - BEROEP TEGEN DE 
BESLISSING DIE OVER DIE KLAOHT UIT
SPRAAK DOET.- BEROEP STAAT OPEN 
VOOR DE BETROKKEN WERKNEMERS EN 
DE REPRESENTATIE\'E ORGANISATIES, 
ALS DUSDANIG. 

5° ONDERNEMINGSRAAD. - VER
KIEZING VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN 
RET PERSONEEL. - BEROEP VAN DE 
REPRESENTATIEVE ORGANISATIES VAN 
DE WERKNEMERS TEGEN DE BESLISSING 
OVER HUN KLAOHT TEGEN DE KIEZERS
LIJSTEN EN DE NAAMLIJST VAN DE 
PERSONEN DIE EFFEOTIEF MET EEN 
LEIDENDE FUNOTIE ZIJN BELAST. -
0NTV ANKELIJ"KHEID VAN RET BEROEP 
NIET AFHANKELIJK VAN DE TUSSEN-

KOMST IN DE ZAAK VAN DE WERKNE
MERS WIER HOEDANIGHEID BETWIST 
WORDT. - 0NDERZOEKSMAATREGELEN 
W AARTOE RET VONNIS OP RET BEROEP 
KAN OF MOET AANLEIDING GEVEN. 

6° BESCHERMING VAN DE ARBEID. 
- 00MITE VOOR VEILIGHEID, GEZOND· 
REID EN VERFRAAIING DER WERK· 
PLAATSEN. - BEROEP VAN DE REPRE
SENTATIEVE ORGANISATIES VAN DE 
WERKNEMERS TEGEN DE BESLISSING 
OVER HUN KLAOHT TEGEN DE KIEZERS· 
LIJSTEN EN DE NAAMLIJST VAN DE PER· 
SONEN DIE EFFEOTIEF MET EEN LEI
DENDE FUNOTIE ZIJN BELAST.- 0NT
VANKELIJKHEID VAN RET BEROEP NIET 
AFHANKELIJK VAN DE TUSSENKOMST IN 
DE ZAAK VAN DE WERKNEMERS WIER 
ROEDANIGREID BETWIST WORDT. -
0NDERZOEKSMAATREGELEN WAARTOE 
RET VONNIS OP RET HOGER BEROEP 
KAN OF MOET AANLEIDING GEVEN. 

7° ONDERNEMINGSRAAD. - VER
KIEZING VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN 
RET PERSONEEL. - BETWISTING DOOR 
REPRESENTATIEVE ORGANISATIES VAN 
DE HOEDANIGHEID VAN WERKNEJ\'IERS 
DIE OP DE NAAMLIJST STAAN VAN 
DE PERSONEN DIE EFFEOTIEF MET 
EEN LEIDENDE FUNOTIE ZIJN BELAST. 
- AKKOORD NOPENS DEZE HOEDANIG
HEID TUSSEN RET ONDERNEJ\'IINGS· 
HOOFD EN BIJ DEZE KWALIFIOATIE 
REOHTSTREEKS BETROKKEN WERKNE· 
J\'IERS. - BETWISTING WAAROVER DE 
REOHTER NIETTEJ\'IIN UITSPRAAK MOET 
DOEN. 

8° BESCHERMING VAN DE ARBEID. 
- COJ\'IITE VOOR VEILIGHEID, GEZOND
HEID EN VERFRAAIING DER WERK
PLAATSEN. - BETWISTING DOOR RE· 
PRESENTATIEVE ORGANISATIES VAN DE 
HOEDANIGREID VAN WERKNEMERS DIE 
OP DE NAAMLIJST STAAN VAN DE 
PERSONEN DIE EFFEOTIEF J\'IET EEN 
LEIDENDE FUNOTIE ZIJN BELAST. -
AKKOORD NOPENS DEZE HOEDANIGHEID 
TUSSEN RET ONDERNEJ\'IINGSHOOFD EN 
BIJ DEZE KWALIFIOATIE REOHTSTREEKS 
BETROKKEN WERKNEMERS.- BETWIS
TING WAAROVER DE REOHTER NIETTE· 
MIN UITSPRAAK MOET DOEN. 

1° Bij de ve1·kiezing van de ajgevaardigden 
van het pM·soneel voor de ee1·ste oprich
ting van de onde1•nemingsmad staat het 
aan het ondernemingshoojd de kieze1"8-
lijsten vast te stellen alsmede de naamlijst 
op te maken van de pe1•sonen die effectiej 
met een leidende f'unctie in de onde1·ne-
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ming zijn belast en die, als clusdanig, 
uit ellce cleelneming aan de vm·leiezing 
uitgesloten zijn ; hij client tevens . uit
spmale te cloen ove1· de lelachten van de 
betroleleen we1·lenemers of meest 1·ep1·esen
tatieve organisaties tegen deze lijsten. 
(Besluit van de Regent van 23 novem
ber 1949, gewijzigd bij koninklijk be
sluit van 31 januari 1963, art. 4, 4bis 
en 7.) 

2o Bij de ve1·leiezing van de afgevam·cligden 
van het pm·soneel voo1· de ee1·ste op1·ich
ting van het comite voo1' veili.gheicl, 
gezonclheicl en ve1j1·aaiing van de wm·le
plaatsen staat het aan het onclernemings
hoofcl de leiezm·slijsten vast te stellen 
alsmecle de naamlijst op te maleen van 
de pe1·sonen die e ffectief met een leiclencle 
functie in de onclememing zijn belast 
en die, als clusclanig, uit ellee deelneming 
aan de ve1·leiezing uitgesloten zijn; hij 
client tevens uitspmale te cloen ove1' de 
lelachten van de bet1·oleleen we1·leneme1·s 
of meest 1·ep1·ese1~tatieve 01·ganisaties te
gen cleze lijsten. (Koninklijk besluit van 
22 april 1958, gewijzigd bij koninklijk 
besluit van 31 januari 1963, art. 6, 
6bis en 9.) 

3° Een be1·oep tegen de beslissing die, bij 
de ve1·leiezing van de afgevaarcligclen 
van het pe1·soneel in de onclm·nemings
mad, ~titspmale doet ove1· de lelacht van 
de bet1·oleleen we1·leneme1·s of meest 1'e
presentatieve organisaties, tegen de leie
Ze1·slijsten of tegen de naamlijst van 
de pe1·sonen die effectief met een leidencle 
functie in de onderneming zijn belast, 
lean worden ingestelcl bij de gemengcle 
leame1· van de we1·k1·echte1·sraacl, of bij 
ontstentenis dam·van, bij de v1·ecle1·echte1·, 
niet alleen doo1· de bet1·oleleen we1·lenemers, 
doch oole do01· de betroleleen meest 1·ep1·e
sentatieve 01·ganisaties, als clusclanig, 
zoncler dat die o1·ganisaties van een man
daat van de we1·leneme1·s moeten cloen 
blijleen. (Besluit van de Regent van 
23 november 1949, gewijzigd bij ko
ninklijk besluit van 31 januari 1963, 
art. 8.) 

4° Een be1•oep tegen de beslissing die, bij 
de vedciezing van de afgevaardigclen 
van het pe1·soneel in het comite voo1· 
veiligheicl, gezondheicl en ve1jraaiing 
van de werleplaatsen, uitspmale cloet ove1· 

(1) De werkrechtersraad heeft het recht 
niet om als onderzoeksmaatregel, bepaald 
bij artikel 62 van de wet van 9 juli 1926, 
gewijzigd bij artikel 18 van de wet van 12 juli 

de lelacht van de bet1·oleleen we1·lenemers 
of 1·epresentatieve 01·ganisaties tegen 
de leieze1·slijsten of tegen de naamlijst 
van de pe1·sonen die effectief met een 
leidende functie in de onclememing 
zijn belast, lean wo1·clen ingestelcl bij 
de gemengde leamm· van de wm·k1·ech
te1·smad of, bij ontstentenis claa1•van, 
bij de vreclm•echtm·, niet alleen door de 
betroleleen we1•lenemers, doch oole do01· 
de betroleleen 1·ep1•esentatieve organisa
ties, als clusclanig, zonclm· clat cleze orga
nisaties van een mandaat van de we1·le
nemm·s moeten cloen blijleen. (Konink
lijk besluit van !,!2 april1958, gewijzigd 
bij koninklijk besluit van 31 januari 
1963, art. 10.) 

5° De werk1•echte1'smad of, bij ontstentenis 
clam·van, de v1·ecle1·echte1', die leennis 
neemt van het bm·oep van 1·ep1·esen
tatieve 01·ganisaties van de we1·lcnemm·s 
tegen de beslissing die, bij de ve1•leiezing 
van de afgevaardigclen van het pe1·soneel 
in de onclernemingsraacl, ~titsp1·aale cloet 
ovm· de lclacht van die organisaties 
tegen de leieze1·slijsten en de naamlijst 
van de pe1·sonen die effectief met een 
leidencle functie in de onclememing zijn 
belast, lean de ontvanleelijleheicl van dat 
be1·oep niet afhanleelijle stellen van de 
tussenleomst in de zaale van de we1·le
neme1·s wier hoedanigheicl betwist wordt; 
h1:j client daa1·entegen, op clit be1·oep, 
de onclerzoelcsmaatregelen te bevelen clie 
hem gepast voo1·leomen, en namel1:jle, met 
inachtneming van de wettelijlee 1·echts
vo1·men, cleze werlenemm·s te lwren (1), 
en slechts uitspmalc te cloen na de be
t1·olclcen partijen te hebben gehoorcl of 
behoo1'lijle te hebben opge1'0epen. (Besluit 
van de Regent van 23 november 1949, 
gewijzigd bij koninklijk · besluit van 
31 januari 1963, art. 8 en 9.) 

60 De we1·lerechtersmad of, bij ontstentenis 
clam·van, de v1·eclerechter, clie leennis 
neemt van het beroep van 1'ep1'esen
tatieve organisaties van cle werleneme1·s 
tegen cle beslissing clie, bij de ve1·lciezing 
van de afgevam·cligden van het pe1·soneel 
in het comite voor veiligheicl, gezoncl
heicl en ve1jmaiing van cle wm·leplaatsen, 
~titspmale cloet ove1· cle lclacht van die 
o1·ganisaties tegen cle lcieze1•slijsten en 
cle naamlijst van cle pm·sonen die effec-

1960, de persoonlijke verschijning te bevelen 
van personen die geen partij zijn in de zaak. 
Raadpl. dienaangaande cass., 26 januari 1967 
(A1·1·. cass., 1967, blz. 651). 
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tief met een leidende functie in de onder
neming zijn belast, kan de ontvankelijk
heid van dat be1·oep niet afhankelijk 
stellen van de tussenkomst in de zaak 
van de we1·kneme1·s wim· hoeclanigheid 
betwist wonlt; hij client daa1·entegen, 
op dit bemep, de onderzoeksmaat1•egelen 
te bevelen die hem gepast voorkomen, 
en namelijk, met inachtneming van de 
wettelijke 1'echtsvo1·men, die we1·kneme1·s 
te horen (1), en slechts ttitsp1·aak te cloen 
na de betrokken pm·tijen te hebben, ge
hoonl en behoo1'lijk te hebben opgemepen. 
(Koninklijk besluit van 22 april 1958, 
gewijzigd bij koninklijk besluit van 
31 januari 1963, art. 10.) 

7o Daa1• de hoeclanigheicl van leiclingge
vend pe1·soneelslicl of van pe1•soon die 
effectief met een leiclencle functie is be
last, zoals bedoelcl bij de m·tikelen 1 en 
4bis van het besluit van de Regent van 
23 novembe1· 1949, gewijzigcl bij ko
ninklijk besluit van 31 januari 1963, 
niet uitsluitencl afhangt van het akkoo1·cl 
tussen het onclernemingshoofcl en de recht
streeks bij deze kwalificatie bet1·okken 
we1·knemers, cloch een 1·echtsbegrip is, 
moet de rechtm· die, bij de verkiezing 
van de afgevaanligclen van het pe1·soneel 
in de oncle1·nemingsraacl, kennis neemt 
van het be1·oep van 1'ep1•esentatieve 
o1·ganisaties die cleze hoedanigheid be
twisten, niettegenstaancle cle1•gelijk ak
koonl, ovm· die betwisting uitspraak 
doen. (Besluit van de Regent van 23 no
vember 1949, gewijzigd bij koninklijk 
beslu:it van 31 januari 1963, art. I, 
4bis, 8 en 9.) 

8° Dam· de hoeclanigheicl van leiclinggevend 
pe1·soneelslid of van pe1·soon die effectief 
met een leiclencle functie is belast, zoals 
becloelcl bij de artikelen 1 en 6bis van 
het koninklijk besluit van 22 april 1958, 
gewijzigcl bij koninklijk besluit van 
31 janum·i 1963, niet uitsluitencl afhangt 
van het akkoonl tussen het onclerne
mingshoofcl en cle 1·echtst1·eeks bij cleze 
kwalificatie betmkken we1·knemers, doch 
een 1·echts beg1•ip is, moet de 1·echter die, 
bij cle verkiezing van de afgevaardigclen 
van het pe1·soneel in het comite voo1· 
veiligheicl, gezondheicl en verfraaiing 
van de wm·kplaatsen, kennis neemt van 
het beroep van 1·epresentatieve o1·ga
nisaties die deze hoedanigheicl betwisten, 
niettegenstaancle clergelijlc akkoorcl, over 

(1) Zie de noot onderaan vorige bladzijde. 
(2) Besluit van de Regent van 23 november 

1949, gewijzigd bij koninklijk besluit van 

die betwisting uitspraalc doen. (Ko
ninklijk besluit van 22 april 1958, ge
wijzigd bij koninklijk besluit van 31 ja
nuari 1963, art. 1, 6bis en 10.) 

(ALGEMEEN OHRISTELIJK VAKVERBOND, 
T. :NAAMLOZE VEN:NOOTSOHAP « POLYSAR 

BELGIUM "• IN AANWEZIGHEID VAN 
LHONNEUX EN OONSORTEN ; ALGEMEEN 
BELGISOH VAKVERBOND, T. DEZELFDE 
VENNOOTSOHAP, IN AANWEZIGHEID VAN 
DEZELFDE PERSONEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententies, op 16 en 22 maart 1967 in 
laatste aanleg (2) gewezen door de Werk
rechtersraad te Antwerpen, gemengde 
kamer; 

Overwegende dat de op de algemene 
rol onder de nummers 406 en 408 inge
schreven zaken verknocht zijn ; 

Over bet gebeel van de door de eisers 
voorgestelde middelen, te weten : 

A. de middelen voorgesteld door eiser, 
Algemeen Ohristelijk Vakverbond, lui
dende als volgt : 

het eerste, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
18 van de wet van 20 september 1948 
houdende organisatie van het bedrijfs
leven, zoals dit artikel werd vervangen 
door a:rtikel 3 van de wet van 28 januari 
1963, 1, 4, 4bis en, meer bepaald, 8 van 
het besluit van de Regent van 23 novem
ber 1949 tot vaststelling van de voor
waarden van kiesrecht voor de oprichting 
der ondernemingsraden en van de pro
cedure voor de opmaking der kiezers
lijsten, zoals die artikelen gewijzigd of 
vervangen werden door de artikelen 1, 
2 en 5 van het koninklijk besluit van 
31 januari 1963, 1, § 4, b, lid 5, van de 
wet van 10 juni 1952 betreffende de ge
zondbeid en de veiligheid van de arbei
ders, alsmede de salubriteit van het werk 
en van de werkplaatsen, 1, 4, 6bis en, 
meer bepaald, 10 van het koninklijk 
besluit van 22 april 1958 betreffende de 
aanwijzing van de afgevaardigden van 
bet personeel in de comiM's en arron
dissementscomite's voor veiligheid, ge-

31 januari 1963, art. 9, en koninklijk besluit 
van 31 januari 1963, art. 10. Raadpl. cass., 
12 februari 1965 (Bull. en PASIC., 1965, I, 
593) en 28 april1966 (ibid., 1966, I, 1087). 
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zondheid en verfraaiing der werkplaat
sen, zoals deze artikelen vervangen of 
gewijzigd werden door de artikelen 1, 
3, 6 van het koninklijk besluit van 31 ja
nuari 1963, 

do01·dat de bestreden sententie van 
16 maart 1967, zonder overigens tegen 
te spreken dat eiser een representatieve 
organisatie van de werknemers is, eiser 
het recht van beroep ontzegt tegen een 
beslissing van het ondernemingshoofd 
welke uitspraak doet over de klacht 
betreffende de kiezerslijsten opgemaakt 
met het oog op de eerste verkiezing voor 
de oprichting van de ondernemingsraad 
en van het comite voor veiligheid, ge
zondheid en verfraaiing der werkplaatsen 
en betreffende de lijst van de personen 
die effectief met een leidende functie 
bij verweerster zijn belast, en beslist 
dat eiser aileen zou kunnen optreden 
als mandataris of volmachtdrager van 
zijn aangesloten leden, 

tm·wijl, met betrekking tot de onder
nemingsraad, artikel 8 van het besluit 
van de Regent van 23 november 1949 
en, met betrekking tot het comite voor 
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van 
de werkplaatsen, artikel 10 van het ko
ninklijk besluit van 22 april 1958 uit
drukkelijk aan de betrokken repi·esen
tatieve organisaties het recht van beroep 
tegen de beslissingen van de werkgever 
erkennen en de door eiser opgeworpen 
betwisting haar weerslag op de samen
stelling van de kiezerslijsten moest heb
ben; 

het tweerle, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
8, 9, van het besluit van de Regent van 
23 november 1949, betreffende onder 
meer de procedure voor de opmaking 
der kiezerslijsten voor de oprichting van 
de ondernemingsraden, zoals die artikelen 
vervangen werden door het koninklijk 
besluit van 31 januari 1963, 10 van het 
koninklijk besluit van 22 april 1958 be
treffende de aanwijzing van de afgevaar
digden van het personeel in de comite's 
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
der werkplaatsen, zoals dit artikel ver
vangen werd door artikel 6 van het ko
ninklijk besluit van 31 januari 1963, 

doo1·dat, eerste onderdeel, de bestreden 
sententie van 22 maart 1967 insgelijks 
aannemnt dat eiser slechts als volmacht
?rager, en niet persoonlijk, beroep kan 
mstellen tegen de beslissing waarbij de 
.werkgever de lijst van de kiezers en van 
.het leidinggevend personeel opgemaakt 

en, na klacht, gehandhaafd heeft en de 
lijst van dit personeel mag betwisten, 

terwijl die wetsbepalingen aan de re
presentatieve organisaties, zoals eiser, 
een rechtstreeks recht van beroep erken
nen tegen dergelijke beslissingen (schen
ding van de voormelde artikelen 8 en 9 
van het besluit van de Regent van 23 no
vember 1949 en 10 van het koninklijk 
besluit van 22 april 1958) ; 

tweede onrlenleel, diezelfde sententie 
beslist dat de werkrechtersraad onbe
voegd is om te oordelen of de niet-ver
schijnende personen al dan niet tot het 
leidinggevend personeel van verweerster 
behoren, omdat zij geen partijen zijn, en, 
wat de andere leden van het personeel 
betreft, hun toestand niet onderzoekt, 
om de reden dat het ondernemingshoofd 
en de door hem aangewezen werknemers 
het eens zijn omtrent de leidende functie 
die deze laatsten vervullen, 

te1·wijl, door hun oproeping ingevolge 
de bestreden sententie van 16 maart 
1967, de zogezegde leden van het leiding
gevend personeel van verweerster partij 
waren geworden in de zaak en, volgens 
de voormelde artikelen 9 van het konink
lijk besluit van 23 november 1949 en 
10 van het koninklijk besluit van 22 april 
1958, de werkrechtersraad uitspraak doet 
na de belanghebbende partijen te hebben 
opgeroepen, wat de raad bij zijn sententie 
van 16 maart 1967 gedaan had, en na 
ze te hebben gehoord, 

en te1·wijl, nu de sententie niets zegt 
nopens de uitleg gegeven door verweerster 
die zelf of door een van haar wettelijke 
vertegenwoordigers moest verschijnen en 
niet vermocht zich te doen vertegen
woordigen door een advocaat, en, in alle 
geval, ook niets zegt betreffende de uitleg 
gegeven door de andere verschijnende 
partijen, de raad geen genoegen kon ne
men met het feit dat de werkgever en 
de door hem als leidinggevende perso
neelsleden aangewezen personen het eens 
waren, daar de rol van de werkrechters
raad juist erin bestaat te onderzoeken 
of de door de werkgever ingeroepen toe
stand overeenstemt met de werkelijkheid, 
en de stelling van de sententie erop neer
komt een bedrieglijk akkoord tussen het 
ondernemingshoofd en zijn zogezegd lei
dinggevend personeel onaanvechtbaar te 
maken (schending van al de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen, ter uitzon
dering van deze vermeld in het eerste 
onderdeel) : 

B. de middelen voorgesteld door eiser, 
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Algemeen Belgisch Vakverbond, luidende 
als volgt : 

het ee1·ste, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
18 van de wet van 20 september 1948 
houdende organisatie van het bedrijfs
leven, vervangen door artikel 3 van de 
wet van 28 januari 1963, 1, 6, 7, 8 en 9 
van het besluit van de Regent van 23 no
vember 1949 tot vaststelling van de voor
waarden van kiesrecht voor de oprichting 
der ondernemingsraden en van de pro
cedure voor de opmaking der kiezers
lijsten, vervangen respectievelijk door 
de artikelen I, 3, 4, 5 en 6 van het konink
lijk besluit van 31 januari 1963, I, § '4, 
b, van de wet van 10 juni 1952 betreffende 
de gezondheid en de veiligheid van de 
arbeiders alsmede de salubriteit van het 
werk en van de werkplaatsen, gewijzigd 
bij artikel 3 van de wet van 17 juli 1957 
en bij de artikelen 9 en 10 van de wet 
van 28 januari 1963, 1, 8, 9 en 10 van 
het koninklijk besluit van 22 april 1958 
betreffende de aanwijzing van de afge
vaardigden van het personeel in de 
comite's en arrondissementscomite's voor 
veiligheid, gezondheid en verfraaiing der 
werkplaatsen, vervangen respectievelijk 
door de artikelen 1, 4, 5 en 6 van het 
koninklijk besluit van 31 januari 1963, 

doonlat de bestreden sententie van 
16 maart 1967 beslist dat vakverenigin
gen slechts als mandatarissen of vol
machtdragers van aangesloten leden be
roep kunnen instellen tegen de niet
inschrijving op de kiezerslijsten, zoals 
bepaald door de wetgeving en de regle
mentering betreffende de ondernemings
raden en de comite's voor veiligheid, ge
zondheid en verfraaiing van de werk
plaatsen, 

doordat, nadat voormelde sententie de 
persoonlijke verschijning of de verschij
ning bij volmachtdrager had bevolen 
van de personen waarvan de niet-iilSchrij
ving op gezegde kiezerslijsten werd aan
geklaagd, de bestreden sententie van 
22 maart 1967 beslist dat de werkrech
tersraad niet bevoegd is om te beslissen 
over het feit of niet-verschijnende per
sonen al dan niet tot het leidinggevend 
personeel behoren, en of zij dienvolgens 
op voormelde kiezerslijsten ingeschreven 
dienden te worden, wijl uit hem niet
verschijning moest afgeleid worden dat 
er tussen hen en de werkgever geen ge
schil bestond, en wijl de werkrechters
raad onmogelijk op verzoek van een par
tij een beslissii1g kon treffen omtrent het 
feit of een bepaalde persoon al dan niet 

tot het leidinggevend personeel van een 
onderneming behoort, indien die persoon 
geen partij is in het geding, 

en doordat gezegde sententie van 
22 maart 1967, om deze redenen, de vor
dering van eiser onontvankelijk verklaart 
in zover zij ertoe strekte de inschrijving 
op de kiezerslijsten te horen bevelen van 
andere personen dan die welke aan eiser 
volmacht hadden gegeven, 

terwijl uit de hoger ingeroepen wette
lijke en reglementaire bepalingen volgt 
dat, nu ten deze niet werd betwist dat 
eiser moest beschouwd worden als een 
van de betrokken meest represei1tatieve 
organisaties, eiser gerechtigd was in eigen 
naam en niet aileen als gevolmachtigde 
van aangesloten leden, zowel bij de werk
gever als voor de werkrechtersraad, de 
niet-inschrijving van bepaalde personen 
op de in gezegde wettelijke en reglemen
taire bepalingen bedoelde kiezerslijsten 
te betwisten, 

te1·wijl uit gezegde wettelijke en regle
mentaire bepalingen ook volgt dat, opdat 
de werkrechtersraad bevoegd zou zijn 
om over een dergelijke betwisting uit
spraak te doen, het niet nodig is dat, 
buiten de betwisting uitgaande van een 
van de betrokken meest representatieve 
organisaties, ook een betwisting zou be
staan tussen de betrokken personen en 
de werkgever, 

tm·wijl uit gezegde wettelijke en regle
mentaire bepalingen verder volgt dat, 
opdat de wcrkrechtersraad bevoegd zou 
zijn om over de betwisting uitgaande 
van een van de betrokken meest repre
sentatieve organisaties uitspraak te doen, 
het evenmin vereist is dat de personen, 
waarvan de niet-inschrijving op de kie
zerslijsten wordt betwist, in het geding 
partij zouden zijn, 

en te1·wijl, ii1dien moet beschouwd wor
den dat al de personen, waarvan de iri
schrijving of de niet-inschrijving op de 
kiezerslijsten betwist wordt, partij zijn 
in het geding, uit de artikelen 8 en 9 
van het besluit van de Regent van 23 no
vember 1949, gewijzigd zoals gezegd, en 
uit artikel 10 van het koninklijk besluit 
van 22 april 1958, gewijzigd zoals gezegd, 
volgt dat de werkrechtersraad bevoegd is 
om over deze betwisting uitspraak te 
doen, mits die personen werden gehoord 
of behoorlijk werden opgeroepen, zoals 
ten deze is geschied, vermits de sententie 
van 16 maart 1967 de persoonlijke ver
schijning of de verschijning bij volmacht-
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drager van gezegde personen had bevo
len; 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
6, 1131 en 1133 van bet Burgerlijk Wet
hoek, 18 van de wet van 20 september 
1948 houdende organisatie van bet be
drijfsleven, vervangen door artikel 3 
van de wet van 28 januari 1963, 1, 2, 
3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8 en 9 van bet besluit 
van de Regent van 23 november 1949 
tot vaststelling van de voorwaarden van 
kiesrecht voor de oprichting der onder
nemingsraden en van de procedure voor 
de opmaking der kiezerslijsten, gewijzigd 
of ingevoerd door de artikelen 1, 2, 3, 
4, 5, 6 en 7 van bet koninklijk besluit 
van 31 januari 1963, 1, § 4, b, van de 
wet van 10 juni 1952 betreffende de ge
zondheid en de veiligheid van de arbei
ders, alsmede de salubriteit van bet werk 
en van de werkplaatsen, gewijzigd bij 
artikel 3 van de wet van 17 juli 1957 
en bij de artikelen 9 en 10 van de wet 
van 28 januari 1963, 1, 3, 4, 6, 6bis, 7, 
8, 9 en 10 van bet koninklijk besluit van 
22 april 1958 betreffende de aanwijzing 
van de afgevaardigden van bet personeel 
in de comite's en arrondissementscomite's 
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
der werkplaatsen, gewijzigd of ingevoerd 
door de artikelen I, 3, 4, 5 en 6 van bet 
koninklijk besluit van 31 januari 1963, 

doo1'dat de bestreden sententie van 
22 maart 1967 beslist dat, nu bet onder
nemingshoofd en de door deze als leiding
gevend personeel aangewezen werkne
mers bet erover eens zijn dat laatstge
noemden werkelijk een leidende functie 
uitoefenen, diezelfden noch kiesgerech
tigd noch verkiesbaar zijn, 

tenoijl uit de ingeroepen bepalingen 
van de wetten van 20 september 1948 
en 10 juni 1952, alsmede van de besluiten 
van 23 november 1949 en 22 april 1958, 
gewijzigd zoals gezegd, volgt dat de af
wezigheid van bet in die bepalingen be
doelde recht om te kiezen of verkozen te 
worden niet afhangt van een akkoord 
tussen de werkgever en de werknemer, 
doch van .het werkelijk uitoefenen van 
een leidende functie, 

terwijl, nu gezegde bepalingen de open
bare orde raken, de artikelen 6, ll31 en 
1133 van het Burgerlijk W etboek bel etten 
dat van deze bepalingen zou worden afge
weken door een akkoord tussen werkge
ver en werlmemer, 

en te1·wijl, nu eiser in zijn conclusie 

CASSATIE, 1968. - 34 

voor de werkrechtersraad had laten gel
den dat de betwisting de juridische vraag 
betrof te weten of de personen, belast 
m.et een leidende functie in de zin van 
artikel 1 van bet besluit van de Regent 
van 23 november 1949 en van artikel 1 
van bet koninldijk besluit van 22 april 
1958, gewijzigd zoals gezegd, de personen 
zijn die bevoegd zouden zijn om als afge
vaardigden van het ondernen1.ingshoofd 
te zetelen, dan wei aile personen die de 
leiding hebben over een groep mensen, 
ook al zouden zij tot het lager kader be
horen, de beschouwingen van de senten
tie geen antwoord inhouden op het aldus 
door eiser ingeroepen middel, hetgeen een 
schending uitmaakt van artikel 97 van 
de Grondwet : 

Overwegende dat de eisers, vooreerst, 
tegen de bestreden sententies de grief 
opwerpen te hebben beslist, de eerste 
uitdrukkelijk, de tweede impliciet, dat 
de vakverenigingen slechts als manda
tarissen van de bij hen aangesloten leden 
beroep kunnen instellen tegen de niet
inschrijving op de kiezerslijsten bedoeld 
bij de wetten en reglementen betreffende 
de ondernemingsraden en de comite's 
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen; 

Overwegende dat, luidens artikel 18 
van de wet van 20 september 1948 hou
dende organisatie van het bedrijfsleven, 
de voorwaarden waaraan de werlmemers 
van de onderneming moeten voldoen om 
kiezer voor de ondernemingsraden te zijn 
door de Koning worden vastgesteld, na 
ad vies van de N ationale Arbeidsraad ; 
dat artikel l, § 4, letter b, laatste lid, 
van de wet van 10 juni 1952 betreffende 
de gezondheid en de veiligheid van de 
arbeiders, alsmede de salubriteit van het 
werk en van de werkplaatsen, eveneens 
de Koning gelast de voorwaarden van 
stemrecht en verkiesbaarheid, alsmede de 
verkiezingsprocedure te bepalen voor de 
oprichting van de comite's voor gezond
heid, veiligheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen ; 

Overwegende dat wanneer, zoals ten 
deze, die raad en dat comite voor de eerste 
maal worden opgericht, het onderne
mingshoofd zelf, respectievelijk krachtens 
artikel 4bis van het besluit van de Regent 
van 23 november 1949 en artikel 6bis van 
het koninklijk besluit van 22 april 1958, 
de kiezerslijsten vaststelt terzelfdertijd 
als het de naamlijst opmaakt van de 
personen die effectief met een leidende 
functie zijn belast en die, als dusdanig, 
uit elke deelneming aan de verkiezing 
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van de afgevaardigden van het personeel 
uitgesloten zijn ; dat het ondernemings
hoofd dan ook uitspraak doet, over de 
klachten van de betrokken werknerrters 
of van hun 1neest representatieve orga
nisaties; 

Overwegende dat, luidens de artike
len 8 van het besluit van de Regent van 
23 november 1949 en 10 van het konink
lijk besluit van 22 april 1958, de betrok
ken werknemers alsmede de betrokken 
(meest) representatieve organisaties te
gen die beslissing beroep kunnen instellen 
bij de gemengde kamer van de werk
rechtersraad of, bij ontstentenis daarvan, 
bij de vrederechter van het rechtsgebied 
waarin de zetel van de onder:neming ge
vestigd is ; dat uit die bepalingen blijkt 
dat het beroep kan worden ingesteld door 
deze organisaties, als dnsdanig, op de
zelfde wijze als door de werknmners zelf, 
en dat bedoelde organisaties het recht 
hebhen 01n op te treden zonder van een 
mandaat van de werknmners te 1noeten 
doen blijken ; 

Overwegende weliswaa.r dat, zo het 
de werkrechtersraad of, bij ontstentenis 
daarvan, de vrederechter behoort, op het 
beroep van organisaties van de werk
nemers, de onderzoeksrn.aatregelen te 
bevelen die hmn gepast voorkomen, en 
namelijk, met inachtneming van de wet
telijke rechtsvormen, de werknen-:ters te 
horen waarvan de hoedanigheid hetwist 
wordt, hij echter de ontvankelijkheid 
van het beroep van die organisaties niet 
mag afhankelijk stellen van de tussen
komst van die werknemers in de zaak ; 

Dat die grief gegrond is ; 
Overwegende dat de eisers, vervolgens, 

tegen de sententie van 22 maart 1967 
de grief opwerpen te hebben beslist dat 
de door het ondernemingshoofd aange
wezen leidinggevende personeelsleden die 
ingevolge de sententie van 16 maart 1967 
voor de werkrechtersraad verschenen 
waren en die er over akkoord waren dat 
zij werkelijk een leidende functie uitoe
fenden, wegens dit akkoord noch kies
gerechtigd noch verkiesbaar waren in de 
raad of in het comite ; 

Overwegende dat het begrip " leiding
gevend personeel )), bedoeld in de arti
kelen 1 en 4bis van het besluit van de 
Regent van 23 november 1949 en in de 

(1) Artikel 8 van het besluit van de Regent 
van 23 november 1949, gewijzigd bij artikel 5 
van het koninklijk besluit van 31 januari 
1963, en artikel 10 van het koninklijk besluit 
van 22 april 1958, gewijzigd bij artikel 6 van 

artikelen 1 en 6bis van het koninklijk 
besluit van 22 april 1958, een rechtsbe
grip is dat niet bepaald wordt door het 
akkoord aileen tussen het ondernemings
hoofd en de werlmemers die bij die kwa
li:ficatie betrokken zijn ; dat wijl er tussen 
het ondernemingshoofd en de eisende 
organisaties omtrent dit begrip en de 
kwali:ficatie van die werknemers een be
twisting was gerezen, de rechter gehou
den was daarover uitspraak te doen ; 

Dat die grief gegrond is ; 
Overwegende dat de eisers tegen de 

sententie van 22 maart 1967 nog de grief 
opwerpen te hebben beslist, wat betreft 
de door het ondernemingshoofd als lei
dinggevende personeelsleden aangewezen 
personen die, ingevolge de sententie van 
16 maart 1967, voor de werkrechtersraad 
niet zijn verschenen, dat uit htm niet-ver
schijning moest worden afgeleid dat er 
tussen hen en verweerster geen betwisting 
bestond omtrent hun kwalificatie en dat 
de werkrechtersraad trouwens niet kon 
beslissen of een bepaalde persoon al dan 
niet tot het leidinggevend personeel be
hoort indien deze persoon geen partij is 
in het geding ; 

Overwegende, eensdeels, dat uit het 
antwoord op de tweede grief blijkt dat 
de rechter, zelfs in geval van akkoord 
tnssen het ondernemingshoofd en de be
trokken werknemers, de door de eisers 
opgeworpen betwisting moest beslech· 
ten; 

Overwegende, anderdeels, dat uit arti
kel 9 van het besluit van de Regent van 
23 november 1949 en uit artikel 10 van 
het koninklijk besluit van 22 april 1958 
volgt dat de werkrechtersraad regelmatig 
uitspraak doet " na de betroldmn par
tijen te hebben gehoord of behoorlijk 
opgeroepen )), hetgeen ten deze is ge
schied; 

Dat die grief gegrond is ; 
En overwegende dat de oproeping, door 

de eisers, van Lhonneux en van andere 
werknemers van verweerster, tot bin
dendverklaring van het arrest, gegrond 
is; 

Om die redenen, voegt samen de op 
de algemene rol onder de nunnners 406 
en 408 ingeschreven zaken ; vernietigt de 
bestreden sententies (1), behalve in zover 

het koninklijk besluit van 31 januari 1963, 
genomen respectievelijk ter uitvoering van 
artikel 18 van de wet van 20 september 1948, 
gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 28 ja
nuari 1963, en artikel 1, § 4, littera b, van de 
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de sententies van 22 maart 1967 beslissen 
dat Van Landeghem niet kan aangezien 
worden als behorend tot het leidingge
vend personeel van de verwerende ven
nootschap en derhalve zijn inschrijving 
op de kiezerslijsten bevelen; verldaart 
dit arrest bindend voor Lhonneux en de 
overige daartoe opgeroepen personen ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
gemaakt 'NOrden op de kant van de ver
nietigde of gedeeltelijk vernietigde be
slissingen ; veroordeelt de verwerende 
vennootschap in de kostei<; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Werkrech
tersraad te Brnssel, gernengde karner. 

19 april 1968. - 1e kamer. - T1oo1"
zitte1', H. I3elpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- T1e1·slaggeve1·, H. Neven.
Gelijkluidende conclttsie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Van 
Leynseele en Bayart. 

2e KAMER. - 22 april 1968. 

1° STEDEBOUW. -WET VAN 29 J\fAART 
1962.- STRAFREOHTELIJKE SANCTIES. 
- ARTIKEL 64 VAN BEDOELDE WET. -

0VERTREDINGEN BEDOELD BIJ DEZE 
WETSBEPALING. 

2° STEDEBOUW.- WET VAN 29 J\'IAART 
1962, ARTIKEL 64.- UITVOERING VAN 
EEN J\'IET DE vVET STRIJDIG WERK. -

Oe+ENBLIKKELIJK J\'IISDRIJF. 

30 STEDEBOUW.- WET VAN 29 J\'IAART 
1962, ARTIKEL 64.- IN STAND HOUDEN 

VAN EEN J\1ET DE Vi'ET STRIJDIG WERK. 
- VoORTDUREND OPEENVOLGEND J\1IS

DRIJF. 

wet van 10 juni 1952, gewijzigd bij artikel 10 
van de wet van 28 januari 1963, erkenden 
aan de representatieve organisaties van de 
werknemers de bekwaanlheid om in rechte 
op te treden voor de daarin bepaalde doel
einden. Zulks in tegenstelling tot de wetgeving 
die aanleiding heeft gegeven tot het arrest 
van 28 april 1966 (Bull. en PAsro., 1966, I, 
1087). 

vV at betreft de vereiste bekwaamheid om 
in rechte op te treden, raadpl., benevens de 
noten 2 en 3 onder voormeld arrest, cass., 
12 november Hl35 (B~tll. en PAsro., 1936, 
I, 48) en Raad van State, 6 april 1966 (Verz. 
cwresten, 1966, blz. 321, Rev. j~!?'. cl?·. adm., 
'1966, blz. 126, en Jou1·n. t1·ib., 1967, blz. 401 
en aanmerkingen) ; zie ook artikel 4 van het 

4° MISDRIJF. - VooRTDUREND OPEEN
VOLGEND J\1ISDRIJF. - NIEUWE VER
VOLGINGEN. - VOORWAARDEN. 

5° STEDEBOUW.- STRAFREOHTELIJKE 
SANOTIES. - EINDVONNIS DAT EEN 
BEKLAAGDE HEEFT VEROOB,DEELD WE·. 
GENS RET UITVOEREN OF IN STAND 
HOUDEN VAN WERKEN OPGENOEJ\ffi IN 
ARTIKEL 44, EERSTE LID, VAN DE WET 
VAN 29 J\'IAART 1962, EN DE HERSTEL
LING VAN DE PLAATS IN DE VORIGE 
TOESTAND BINNEN EEN BEPAALDE TER

J\UJN HEEFT BEVOLEN. LATERE 
BESLISSING DIE DEZE BEKLAAGDE VER
OORDEELT vVEGENS HET IN STAND HOU

DEN VAN DEZE BOUW NA DE HEJ\1 OPGE· 
LEGDE TERJ\1IJN. - VEROORDELING 
GEGROND OP DE WEIGERING ALLEEN 
VAN DE BEKLAAGDE OJ\1 DEZE BOUW 
AF TE BREKEN. - 0NTOEREIKENDE 
VASTSTELLING OJ\1 DE VEROORDELING 
TE REOHTVAARDIGEN. 

1° A1·tikel 64 van de wet van 29 mam·t 1962 
houdende o1·ganisatie van de ?'Uimtelijke 
onlening en van de steclebouw bestTajt 
de JJe?·sonen, die het ve1·melclt, wannee1• 
zij cloo1· het uitvoe1·en of in stand hmtclen 
van cle we1•ken opgenoemcl in a1·tilcel 44, 
licl 1 en 2, van clezeljcle wet, of bij de 
ve1·kavelingen bedoelcl bij artikel 56, in 
ove1't1·ecling zijn met cle voo?·sclt~·iften van 
cle bijzonclere plannen van aanleg, de 
bepalingen van titels II en III of die 
van de vemnleningen vastgesteld tm· 
~!itvoe1·ing van hoofclst~dc I, titel IV 
vcm becloelde wet ( 1). 

2° Het ~•itvoeTen met overt1·eding van de 
wet van 29 maa1·t 1962 hmtclende. o?·ga
nisatie van de 1"Ltimtelijke onlening en 
van de steclebmttv van een cle1· in m·ti
kel 4-4, lid 1 en 2, van cleze wet opge-

wetsontwerp betreffende de collectieve arbeids
overeenkomsten en de paritaire commissies 
neergelegd in de Senaat op 23 februari 1967, 
de 1nemorie van toelichting en het advies van 
de Raad van State betreffencle dit artikel 
(Doc. Senaat, 1966-1967, nr 148, biz. 20, 11, 
05 en 131), het verslag van de Oommissie van 
becliening, arbeicl en sociale voorzorg van de 
Senaat (Doc. Senaat, 1067-1968, nr 78, blz. 5, 
25, 41 en 42), alsook de bespreking en de 
aanneming van het ontwerp door de Senaat 
op 6 en 7 februal'i 1068 (Parl. Hanel. Senaat, 
6 en 7 februari 1968, inzonclerheid blz. 553, 
560 tot 563, 566, 567 en 583). Dit ontwcrp is 
de wet geworden van 5 december 1068 
(Staa.tsbl., 3 januari 1969). 

(1) Oass., 18 april 1966 (Bttll. en PAsrc., 
1966, I, 1048). 
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noemde WM'ken, dat dam· m·tikel 64 van 
bedoelde wet als misdTijf stmfbam· wm·dt 
gesteld, leve1•t een ogenblikkelijk misd1'ijj 
op (1). 

3o Het in stand houclen met overtrecling 
van de bepalinge1i van cle wet van 
29 maart 1962 hmtclende oTganisatie 
van de 1·uimtelijke o1'Clening en van de 
steclebouw van een cle1' in m·tikel 44, 
lid 1 en 2, van cleze wet opgenoemcle 
we1·ken, dat door artikel 64 van becloelcle 
wet als misclTijj stmjbactr wo1'Clt gestelcl, 
maakt een voo1·tclu1·encl opeenvolgend mis
clrijj uit ( 2). 

4o H et voo1·tdurend opeenvolgend misclrijj 
kan enkel het vooTwerp zijn van nie<ttwe 
vervolgingen indien cle dadm· e1·van een 
positieve daad heeft ve1'1'icht na cle be
slissing die hem definitiej ve1'001'
deelt (3) (4). 

50 vVannee1' een beklaagde clie Teeds clefi
nitiej ve1'001'cleeld we1·cl wegens het ttit
voeTen of in stand houclen van een bmtw, 
met ove1·t1·eding van de a1·tikelen 44, 
lid 1, en 64·, van de wet van 29 maa1't 
1962 houclende o1·ganisatie van de 1'uim
telijke o1'Clening en van cle stedebouw, 
het voo1'We1'p is van een niMtwe veTvolging 
wegens het in stand houclen van cleze 
bouw na deze ve1·oonleling, is niet vol
cloende om het clispositiej van het a1·1·est, 
clat hem hie1·voo1· ve1·oo1'Cleelt, te 1·echt-

(1) en (2) GENOT, De la vo~1·~e pm• tm·1·e, 
blz. 548, nr 449 ; BRICMONT, Amenagement 
du tmTitoi1·e et tw•banisme, blz. 190, nr 177 ; 
WILKIN, V oi1'ie et alignement, ttrbanisme et 
const1•twtions, blz. 409, ur 199 ; Pari.· Besch. 
Senaat, nr 124, zitting 1958-1959, blz. 80. 

(3) Omtrent het gezegde Non bis in idem, 
raadpl. cass., 21 januari 1856 (Bull. en PAsiC., 
1856, I, 30) en de conclusie van advocaat
generaal Faider voor dit arrest. 

Omtrent het onderscheid tussen de ogen
blikkelijke misdrijven en de voortdurende 
misdrijven, de permanente misdrijven en 
de opeenvolgende misdrijven, raadpl. cass., 
28 maart 1966 (Bttll. en PAsiC., 1966, I, 973) 
en noot 1 en 2; 6 december 1965 (ibid., 1966, 
I, 460) en noot 1, blz. 461 ; 24 maart 1964 
(ibicl., 1964, I, 806) en de noten 1 en 2; 11 de
cember 1958 (ibid., 1959, I, 375); 5 januari 
1948 (ibid., 1948, I, 2) en noot 4; 17 november 
1941 (ibid., 1941, I, 431); 20 november 1933 
(ibid., 1934, I, 65); 22 juli 1924 (ibid., 1924, 
I, 514); 4 februari 1918 (ibicl., 1918, I, 209); 
7 mei 1917 (ibid., 1918, I, 15); 13 februari 
1905 (ibid., 1905, I, 127); 5 februari 1883 
(ibid., 1883, I, 32) en de conclusie van de 
heer procureur-generaal Mesdach de ter Kiele, 

vaardigen, cle enkele vaststelling dat 
deze beklaagde cle ttitvoe1·ing geweigerd 
heejt van de eindbeslissing, die hem 
bevolen had cle botHV binnen een be
paalcle termijn af te bTelcen, zoncler vast 
te stellen dat hij een positieve daacl heejt 
VB1'1'icht na deze eindbeslissing ( 5). 

(WELLEKENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 oktober 1967 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het rrtiddel afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 3, 4 van de wet 
van 17 april 1878, 195 van het Wetboek 
van strafvordering betrefl'ende het ge
wijsde in strafzaken, 64 en 44, eerste lid, 
van de wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening 
en van de stedebouw, 

doo1'Clat het bestreden arrest, hoewel 
het vaststelt dat eiser reeds vervolgcl 
werd wegens het uitvoeren van werken 
opgenoemd in voormeld artikel 44 zoncler 
voorafgaanclelijke schriftelijke en uit
drukkelijke vergunning van het college 
van burgemeester en schepenen en ver
oordeeld werd, bij een in kracht van ge-

toen eerste advocaat-generaal, die aan dit 
arrest voorafgaat, en de arresten gewezen 
op de conclusie van de heer eerste advocaat
generaal Faider van 7 januari 1867 (ibid., 
1867, I, 113); 3 augustus 1863 (ibicl., 1863, 
I, 302); 4 januari 1858 (ibid., 1858, I, 65) 
en 21 januari 1856 (ibid., 1856, I, 30). 

Wat betreft de rechtsleer omtrenthetonder
scheid tussen de « permanente " en " opeen
volgende , misdrijven, raadplege men bene
vens de in de evengemelde noten en conclusies 
aangehaalde gezaghebbende auteurs, CoN
STANT, JJ!Iamwl de d1·oit penal, 7e uitg., d. I, 
nr 154, blz. 251 ; TROUSSE, D1·oit penal positif 
(in Les Novelles), nrs 2185, 2186, 2187, 2188 
en 2189; MARCHAL en JASPAR, D1•oit criminel, 
d. I, blz. 49 en -volg.; RuBBRECHT, Inleiding 
tot het Belgisch stmf?'echt, blz. 86 ; V ANHOUDT 
en W. 0ALLEWAERT, Belgisch stm[1•echt, 2e deel, 
blz. 320 en volg.; STEFANI en LEVASSEUR, 
D1·oit penal et p1'ocedtw·e penale, d. I, nr 160; 
TsARLAPAs, Le moment et la chwee des inf1·ac
tions penales, blz. 214 en volg. ; MERLE en 
VITu, T1•ctite de droit criminel, blz. 351 en volg. 

(4) Raadpl. cass., 20 december 1967, sttp1·a, 
blz. 589. 

(5) Raadpl. cass. fr, 22 maart 1867 (Bull. 
c1·im., 1867, nr 71, blz. 117) en 29 oktober 
1963 (ibid., 1963, I, nr 296, blz. 624). 
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wijsde getreden vonnis van 23 juni 1965, 
tot een geldboete van 50 frank en tot het 
herstel van de plaats in haar vorige toe
stand binnen de twee maand, eiser op
nieuw voor dezelfde feiten veroordeelt 
tot een geldboete van 200 frank en t0t 
het herstellen van de plaats zoals het 
voormelde vonnis het reeds voorzag, 

te?'1l'ijl, indien weliswaar de nieuwe te
lastlegging het in stand houden van kwes
tieuze werken in aanmerking nam, die 
toestand nochtans niet een tweede maal 
kon beteugeld worden op grand van de 
artikelen 44 en 64 van voormelde wet van 
29 maart 1962, daar er slechts een enkel 
wedcrrechtelijk feit werd gepleegd : 

Overwegende dat artikel 64 van de 
wet van 29 maart 1962 houdende orga
nisatie van de ruiintelijke ordening en 
van de stedebouw bestraft het uitvoeren 
of in stand houden van de erin bepaalde 
werken met overtreding van zekere voor
schriften, inzonderheid de werken die 
aan voorafgaande vergunning van de 
door'de wet aangeduide overheden onder
worpen zijn ; 

Overwegende dat uit voormeld artikel 
blijkt dat de wetgever niet aileen het · 
uitvoeren van een met de wet strijdig 
werk maar ook het in stand houden daar
van strafbaar stelt ; 

Overwegende dat, zo het uitvoeren 
van een met die wet strijdig werk een 
ogenblikkelijk misdrijf uitmaakt, het in 
stand houden van een dergelijk werk 
daarentegen een voortdurend misdrijf is; 

Overwegende dat een voortdm'end mis
drijf, dat voortvloeit uit het tot stand 
brengen van een blijvende en onrecht
matige toestand die voortduurt zonder 
nieuw optreden van de dader, slechts 
eenmaal bestraft kan worden, zonder 
dat dezelfde regel onvoorwaardelijk kan 
gelden in de gevallen waarin het begrip 
voortdurend n1isdrijf zich uitstrekt tot 
voortgezette of opeenvolgende misdrijven 
die uit herhaalde onrechtmatige daden 
bestaan; 

Overwegende dat eiser door het in 
kracht van gewijsde getreden vonnis van 
23 juni 1965 veroordeeld werd om te 
Denderleeuw, sedert de maand augustus 
1964 tot 20 maart 1965, de werken be
doeld in artikel 44, eerste lid, van de wet 
van 29 maart 1962 uitgevoerd of in 
stand gehouden te hebben in strijd met 
gezegde wet, en dat het vonnis het her
stellen van de plaats in de vorige toe
stand binnen twee maanden bevolen 
had; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
eiser veroordeelt om, sedert de datum 

waarop het vonnis van 23 juni 1965 
definitief is geworden, de litigieuze muur 
waarvan de vernietiging reeds door ver
meld vonnis bevolen was, in stand ge
houden te hebben; 

Overwegende dat het arrest steun t 
op de vaststelling dat eiser door zijn 
in een proces-verbaal geconstateerde 
weigering gezegde muur af te breken, de 
litigieuze werken << in stand houdt » en 
zodoende een nieuw misdrijf pleegt, het 
misdrijf destijds door hem begaan een 
voortdurend misdrijf zijnde dat juridisch 
onderbroken was door het vonnis van 
23 juni 1965; 

Overwegende dat deze enkele vast
stelling van het bestreden arrest niet 
voldoende is om het dispositief ervan, dat 
het bestrafte misdrijf nieuw is, te recht
vaardigen, nu noch onderzocht noch 
vastgesteld werd dat e'en positieve daad 
van eiser verricht werd na het in kracht 
van gewijsde getreden vonnis van 23 jlmi 
1965; 

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 
beslissing ; laat de kosten ten laste van 
de Staat; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Brussel. 

22 april 1968. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Ve?'
slagge~>eT, H. Gerniers. - Gelijkluidende 
concl~tsie, H. Charles, advocaat-generaal. 
- PleiteT, H. Van Leynseele. 

ze KAli'IER. -- 22 april 1968. 

10 WEG'VERKEER. - VERVAL VAN 
HET RECHT TOT STUREN. - WET 
VAN ll JULI 1967, ARTIKEL 1, e, § 1, 
TOT VERVANGING VAN DE BEPALIN
GEN VAN ARTIKEL 2-7 VAN DE WET VAN 
1 AUGUSTUS 1899. - BEPALING TOT 
BEPERKING VAN DE GEVALLEN WAARIN 
DE DADER VERVALLEN RAN VERKLAARD 
WORDEN WEGENS EEN OVERTREDING 
VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT, 
DIE AAN ZIJN PERSOONLIJK TOEDOEN 
TE WIJTEN IS. - BEPALING IN DEZE 
MATE TOEPASSELIJK OP DE FEITEN 
GEPLEEGD VOOR EN BERECHT NA HAAR 
INWERKINGTREDING. 

2° WETTEN EN BESLUITEN.- TE
RUGWERKENDE KRACHT. - STRAFZA
KEN. - BEGINSEL GEHULDIGD IN AR-
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TIKEL 2, LID 2, VAN RET STRAFWET
BOEK.- vVET VAN ll JULI 1967, ARTI
REL 1, e, § 1, TER VERVANGING VAN 
DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 2-7 VAN 
DE 'WET VAN 1 AUGUSTUS 1899. -
BEPALING TOT BEPERKING VAN DE 
GEVALLEN WAARIN DE DADER VERVAL
LEN KAN VERKLAARD WORDEN WEGENS 
EEN OVERTREDING VAN RET WEGVER
KEERSREGLE111ENT, DIE AAN ZIJN PER
SOONLIJK TOEDOEN TE WIJTEN IS. -
BEPAJ"ING IN DEZE MATE TOEPASSELIJK 
OP DE FElTEN GEPLEEGD VOOR EN 

BERECHT NA HAAR INWERKINGTREDING. 

3° WEGVERKEER. - VERVAL VAN 
RET RECHT TOT STUREN. WET 
VAN ll JULI 1967, ARTIKEL 1, e, 
§ 1, TER VERVANCHNG VAN DE BEPA
LINGEN VAN ARTIKEL 2-7 VAN DE WET 
VAN 1 AUGUSTUS 1899. - STRENGERE 

BEPALING DAN DIE VAN ARTIKEL 2-7 
WAT RET MAXIll'IUJVI VAN DE DUUR VAN 
DE VERVALLENVERKLARING BETREFT. 
- BEPALING IN DEZE JVIATE NIET TOE

PASSELIJK OP DE FElTEN C+EPLEEGD 
VOOR EN BERECRT NA HAAR INvVER

KINGTREDING. 

4° WETTEN EN BESLUITEN.- TE
RUGvVERKENDE KRACHT. - STRAFZA
KEN. - MTIKEL 2, LID 2, VAN RET 

STRAFvVETBOEK. - VVET VAN ll JULI 
1967, ARTIKEL 1, e, § 1, TER \TERVAN
GING VAN DE BEPALINGEN VAN ARTI

REL 2-7 VAN DE WET VAN l AUGUSTUS 
1899. - STRENGERE BEPALINC+ DAN 
DIE VAN ARTIKEL 2-7, WAT RET lVIAXI
l\1UlVI VAN DE DUUR VAN DE VERVALLEN
VERKLARING BETREFT. - BEP ALINC+ 
IN DEZE JVIATE NIET TOEPASSELIJK OP 
DE FElTEN GEPLEEGD VOOR EN BE
RECHT NA RAAR INWERKINGTREDING. 

5° WEGVERKEER. - VERVAL VAN 
RET RECHT TOT STUREN. - VERVAL 
GEGROND OP RET BESTAAN VAN VER
SCHILLENDE VROEGERE VEROORDELIN
GEN. - VROEC+ERE VEROORDELINGEN 
BIJ EEJN ENKEL VONNIS OF ARREST. -

VONNIS OF ARREST DAT EEN ENKELE 
STRAF HEEFT OPGELEC+D, DAAR DE 
OVERTREDINC+EN UIT EENZELFDE FElT 
VOORTVLOEIDEN. - VoNNIS OF ARREST 

(1) (2) en (4) Oass., 25 maart 1958, sttpm, 
biz. 958. Verg. wat betreft artikel 2-5 van 
de wet van 1 augustus 1899, vervangen bij 
artikel 1 van de wet van 11 juli 1957, cass., 
1 april 1958, StLJJJ'a, b1z. 1003. 

(3) Raaclpl. cass., 2 mei 1955 (Bttll. en FA
SIC., 1955, I, 1115). 

DAT SLECHTS EEN ENKELE VEROORDE
LING VORJVIT VOOR DE TOEPASSING VAN 
RET VERVAL. 

6° CASSATlE. - OJVIVANC+. STRAF-
ZAKEN.- STRAF VAN VERVALLENVER
KLARINC+ VAN RET RECHT TOT RET 
BESTUREN VAN EEN VOERTUIG. 

VERNIETIGING vVEGENS DE ONWETTE
LIJKHEID vVAARDOOR DEZE STRAF IS 
AANGETAST. - GEHELE VERNIETIGINC+ 
EN VERWIJZING. 

1° en 2° In zove1· het de mogelijkheid voor 
de rechte1· de daclei' van een overtreding 
van het wegvm·kee1'S1'eglement vervallen 
te verklcwen van het 1·echt tot st~wen, op 
gmnd van te vo1·en opgelopen ve1·oo1'
delingen wegens ove1·tTecling van ge
noemd 1·eglement, aan str·engere V001'
tvctarclen oncleTwe1·pt clan cle bepalingen 
van aTtikel 2-7 van cle wet van 1 a1tgttstus 
1899, die het ve1·vangt, is m·tikel 1, e, 
§ i, van cle wet vctn 11 juli 1967 kmch
tens het in cwtilcel 2, lid 2, van het 8t1·aj
wetboelc gehuUigcl beginsel toepasselijlc 
ozJ de feiten gepleegcl v661· en be1·echt na 
haa1· imvm'lcingtTeding ( 1). 

3° en 4o In zove1· a1·tilcel 1, e, § 1, vmu cle 
wet van 11 juli 1967, zondeT ·wijziging 
van de gevangenisst1·ctfjen en geldboeten, 
op vijj jaaT het maximum stelt van 
de cl1m1· van het veTval vcm het 1·echt tot 
st1wen, dat de 1·echte1' ten laste van de 
clade1· van een ove1·t1·eding van het weg
ve1·kee1'S1'eglement lean 1titsp1'elcen wegens 
te voTen opgelopen veT001'clelingen we
gens oveTtTeding van genoemcl1·eglement, 
is cleze bepaling st1·enge1' dan die van a1'
tilcel2-7 van de wet van 1 cmgustus 1899, 
en is zij bijgevolg niet van toezJassing 
kmchtens m·tikel 2, licl 2, van het 8tmj
wetboelc op de feiten gepleegd v661• en 
beTecht na haa1· inweTkingt1wling (2). 

5° Indien ve1·schillencle ondm·scheiclen ve1'
oonlelingen 1tit eenzelfde vonnis of a1'1'est 
lcttnnen vooTtvloeien, vonnt evenwel 
slechts een enJcele Ve?'OOJ'Cleling, V001' de 
beoonleling van cle sclmlcligheid op g1·oncl 
wacwvan de Techte1' 1vegens het bestaan 
van vm·schillende vmegeTe veToonlelingen 
het ve1·val vctn het ncht tot sMti'en lean 
ttitspTelcen, cle veToonleling tot Mn enlcele 
st1·aj wegens veTschillende ovm·t1·eclingen 
cUe een enlcel stmJbacw feit V01'men (3). 

60 De venuietiging wegens de onwettelijk
lwicl wctanloo?' cle stntj van veTvallen
vm·lclaTing van het 1·echt tot sttwen van 
een voe1·t1tig is aangetast, is een gehele 
vemietiging met venvijzizing ( 4). 
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(VAN MALLEGHEJ\1.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 september 1967 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Gent ; 

Over het middel van ambtswege afge
leid cut de schending van artikel 2, lid 2, 
van het Strafwetboek, 

doo1·dat het bestreden vonnis, dat eiser 
veroordeelt wegens overtredingen van het 
wegverkeersbesluit, hem vervallen ver
klaart van het recht een rnotorrijtuig van 
de categorieen A tot F op de openbare 
weg te besturen gedurende een 1naand 
op grond van de verzwarende omstan
digheid van herhaling bepaald door arti
kel 2-7, lid 1, 2°, van de wet van I au
gustus 1899, gewijzigd door artikel 3 
van de wet van 15 april 1958, 

tenv-ijl dit vonnis geveld werd nadat 
die wettelijke bepaling gewijzigd werd 
bij de wet van ll juli 1967 die bedoelde 
staat van herhaling aan strengere voor
waarden onderwerpt, voorwaarden waar
van het bestaan, ten deze, niet vastge
steld is, zodat de rechtbank, die verplicht 
was de :tninst zware straf toe te passen, 
het verval van het recht tot het besturen 
van een voertuig niet mocht uitspreken : 

Overwegende dat eiser vervolgd was 
om, op 13 september 1966, de artike
len 7-2, 12-1 en 21-3 van het algemeen 
reglem8lit op de politie van het wegver
keer overtreden te hebben n::tet de ver
zwarende m.nstandigheid dat hij, zoals 
artikel 2-7, § 1, 2°, van de wet van 1 au
gustus 1899, gmNijzigd door de wet van 
15 april 1958 op dit ogenblik de staat 
van herhaling bepaalde, binnen twee jaar 
v66r de hem ten laste gelegde n::tisdrijven 
drie veroordelingen -vvegens enigerlei over
treding van de verkeersverordeningen 
had opgelopen ; 

Overwegende dat het vonnis, dat toe
passing maakt van de wetgeving die van 
kracht was op het ogenblik van de over
tredingen, deze verzwarende mnstan
digheid in aanmerking neemt en beslist 
dat eiser vervallen zal zijn van het recht 
een Inotorvoertuig van de categorieen A 
tot F te besturen gedurende een maand ; 

Maar overwegende dat krachtens arti
kel 1, littera e, § 1, van de wet van ll juli 
1967 die de wet van 1 augustus 1899 
wijzigt en die van kracht was toen het 
vonnis werd cutge.3proken, de rechter, bij 
veroordeling wegens overtreding van de 
politie op het wegvervoer het verval van 
het recht tot het besturen kan uitspreken 

voor een duur van ten minste acht dagen 
en ten hoogste vijf jaar zo de schuldige 
binnen een jaar v66r het misdrijf vijf 
veroordelingen wegens enigerlei over
treding van de verkeersverordeningen 
heeft opgelopen ; 

Overwegende dat aldus die bepaling 
de gevallen beperkt waarin de bedoelde 
herhaling in aanmerking mag genomen 
worden en dienaangaande minder ge
streng is dan de bepaling die van kracht 
was op het ogenblik waarop eiser de hem 
ten laste gelegde feiten pleegde ; dat 
weliswaar de toepasselijke straf, als de 
herhaling vaststaat, stronger is, daar 
boven de gevangenisstraf en de boete 
welke dezelfde zijn gebleven, de duur 
van het verval van het recht tot het 
besturen van een voertuig, een luchtschip 
of het geleiden van een rijdier van twee 
jaar op ten hoogste vijf jaar gebracht is ; 

Maar overwegende dat in dergelijk 
geval, overeenkomstig het principe dat 
artikel 2, alinea 2, van het Strafwetboek 
huldigt, de verzwarende omstandigheid 
van herhaling door de rechter slechts 
in aanm.erking kari genomen worden voor 
zoveel de voorwaarden van de herhaling 
verwezenlijkt zijn niet aileen ten aanzien 
van de vorige wetgeving maar tevens 
bij toepassing van de op het ogenblik 
van het vonnis van kracht zijnde wet ; 

Overwegende dat twee van de in 
kracht van gewijsde gegane vonnissen 
welke de rechter in aanmerking heeft 
gonomen, worden geveld binnen het jaar 
v66r de feiten die thans tot de vervol
gingen aanleiding hebben gegeven en 
samen ten laste van eiser drie veroorde
lingen hebben uitgesproken, hoewel die 
veroordelingen uitgesproken werden op 
grond van verscheidene overtredingen 
van de verkeersverordeningen die ten 
getale van vijf waren ; dat wanneer een 
enkele straf opgelegd is wegens verschei
dene misdrijven die nit eenzelfde feit 
voortvloeien, er nochtans slechts een 
strafbaar feit bestaat dat het voorwerp 
is van een enkele veroordeling ; 

Overwegende dat derhalve het vonnis 
dat, ten deze, eiser gedurende een maand 
vervallen heeft verklaard van het recht 
tot het besturen van een motorvoertuig 
na hem veroordeeld te hebben eensdeels 
wegens overtreding van artikel 7-2 van 
het algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer en anderdeels wegens 
overtreding van de artikelen 12-1 en 21-3 
van hetzelfde reglement, artikel 2, lid 2, 
van het Strafwetboek heeft geschonden ; 

Overwegende dat het verval van het 
recht tot sturen, dat een bestanddeel is 
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van de opgelegde straf, ten deze blijkt 
uitgesproken te zijn op grond van beide 
veroordelingen tot een afzonderlijke 
straf; dat de onwettelijkheid zich dus 
uitstrekt tot beide veroordelingen ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het uitspraak doet 
over de strafvordering ten laste van eiser ; 
beveelt dat van het thans gewezen arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
laat de kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Dender
monde, zitti:ng houdende in hoger be
roep. 

22 april 1968. - 2 8 kamer. - Voot•
zittet· en Ve?'slaggever, H. van Beirs, voor
zitter. - Gelijkhtidencle conchtsie, 
H. Charles, advocaat-generaal. 

2e RAMER. - 22 april 1968. 

1o SPORTWEDSTRIJDEN. - WET 
VAN 2 APRIL 1965, ARTIKEL 7.- MIS
DRIJF BESTAANDE IN HET VERGEMAK
KELIJKEN VAN DE DOPINGPRAKTIJK. -
MISDRIJF ONDERSOHEIDEN VAN HET 
l\'liSDRIJF BESTAANDE IN HET TOEPAS
SEN VAN DE DOPINGPRAKTIJK. 

2o SPORTWEDSTRIJDEN. - WET 
VAN 2 APRIL 1965, ARTIKEL 7. -MIS
DRIJF BESTAANDE IN HET VERGEMAK
KELIJKEN VAN DE DOPINGPRAKTIJK.
AFGIFTE DOOR EEN GENEESHEER VAN 
EEN VOORSOHRIFT VOOR EEN BIJ ARTI
KEL 1, § 1, VAN EVENBEDOELDE WET 
OMSOHREVEN SUBSTANTIE AAN EEN BIJ 
ARTIKEL 1, § 1, EN ARTIKEL 2, § 1, VAN 
DEZE WET BEDOELDE PERSOON. 
NIET GEBRUIKEN DOOR DEZE PERSOON 
VAN DE VOORGESOHREVEN SUBSTANTIE. 
- 0MSTANDIGHEID DIE HET l\'IISDRIJF 
BESTAANDE IN HET VERGEMAKKELIJ
KEN VAN DE DOPINGPRAKTIJK NIET 
UITSLUIT. 

3o ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
- ZAAK AANHANGIG BIJ HET VONNIS
GEREOHT.- PROOUREUR DES KONINGS 
DIE INLIOHTINGEN INWINT. - WET
TELIJKHEID. - VooRWAARDEN. 

4° RECHTEN VAN DE VERDEDI-

(1) en (2) Raadpl. CONSTANT, «La repres
sion de Ia pratique du doping a I' occasion des 
competitions sportives ,, Rev. d1· pen., 1966-
1967, biz. 207 en inz. biz. 223 en 228. 

GING.- STRAFZAKEN. -BEKJ,AAGDE 
DIE ZIOH TEN GRONDE HEEFT VER
DEDIGD, ZONDER TE BEvVEREN DAT 
ZIJN VERDEDIGINGSREOHT C+ESOHONDEN 
vVAS OMDAT EEN GETUIGE NIET WERD 
C+EHOORD. - VooR HET HoF AANC+E
VOERDE SOHENDINC+. - 0NONTVANKE
LIJKHEID. 

1° H et misdTijf omsch?-even bij a?'tikel 7, 
§ 1, 2°, van de wet van 2 april 1965 
waat·bij de dopingpmktijlc verboden 
wonlt bij spot·tcompetities, clat bestaat 
in het vergemctlckelijlcen op om het even 
wellce wijze van de dopingpmlctijlc cloo1' 
een pet·soon die als mededinget· deelneemt 
aan of zich voot·bereidt op een sport
competitie, is een misdt·ijf clat vm·schilt 
van clat, omsclw·even bij cwtilcel 7, § 1, 
1°, van deze wet, dat bestaat in cle doping
pmlctijk ( 1). 

2° H et misclt·ijf dat bestaat in het verge
malclcelijken vcm de dopingpmlctijlc lean 
wonlen verwezenlijlct doot• cle eenvoudige 
ajgifte van een geneeslcundig vom·scht·ift 
om gebt·uilc te rnaken vcm de bij at·tilcel 1, 
§ 1, van de wet van 2 april 1965 om
scht·even sttbstanties acm degene die als 
mededingm· deelneemt aan of zich voot·
beJ·eidt op een spo1·tcompetitie, zelfs in
dien de vm·kTijget· van het voot·scht·ift 
geen gebruik heeft gemaalct van het 
voot·gesclw·even pt·oclttlct (2). (Artikel 7, 
§ 1, 2°, van de wet van 2 april 1965.) 

3° Hoewel de zaalc bij het vonnisgerecht 
aanhangig is, mag de procu1·etw des 
Konings aanmtllende inlichtingen in
winnen of doen inwinnen, op voorwaarde 
clat cle part·ijen lcennis hebben lcunnen 
nemen van deze inlichtingen en ze op 
cle te?'echtzitting hebben kwnnetv bespre
lcen (3). 

4° De beklaagde is niet ontvanlcelijlc om 
voot• het H of te beweren clat zijn verde
cligingst·echt geschonden wenl, omclat een 
getttige niet wenl gehoonl, wanneer hij 
zich ten gt·oncle heeft venlecligcl zoncler 
dergelijlce schencling aan te vom·en (4). 

(LEINDERS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

(3) Cass., 19 december 1966 (A1'1', cass., 
1967, blz. 503). 

( 4) Raadpl. cass., 2 oktober 1967, sup1·a, 
biz. 164. 
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arrest, op 31 oktober 1967 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1, § 1, 2, §§ 1 en 2, 7, § 1, 2o, 
van de wet van 2 april 1965 waarbij de 
dopingpraktijk verboden wordt bij sport
competities,, 

dooTdat het bestreden arrest eiser ver
oordeelt tot een geldboete van honderd 
frank om de dopingpraktijk to hebben 
vergemakkelijkt, 

te?'wijl hot die praktijk in hoofde van 
de medebeklaagde van eiser niet in aan
merking neemt : 

Overwegende dat, luidens artilml l van 
voormelde wet, als dopingpraktijk be
schouwd wordt : «hot gebruik van sub
stanties of het aanwenden van middelen 
met hot oog op het kunstrrmtig opvoeren 
van het rendernent van de atleet ,, wan
neer hierdoor sehade kan veroorzaakt 
worden aan zijn fysisehe of psychisehe 
gaafheid "; 

Overwegende dat de door eiser inge
roepen omstandigheid dat zijn mede
beldaagde, de wielrenner Spruit, slechts 
wegens het bezit van eon dopingmiddel 
veroordeeld word, hot vergemakkelijken 
van de dopingpraktijk door eiser niet 
uitsluit; 

Dat het hof van beroep, onafhankelijk 
van het toepassen of hot niet-toepassen 
van de dopingpraktijk door de mede
beldaagde, uit het louter afgeven door 
eiser van het voorschrift voor « Capta
gon '' ten behoove van een sportbeoefe
naar, wettelijk heeft kunnen a:fleiden dat 
eiser de dopingpraktijk heeft vergemak
kelijkt ; dat in~mers die afgifte de sport
beoefenaar in de mogelijkheid stelt zieh 
dit produkt te verschaffen, hetgeen de 
dopingpraktijk in de hand werkt ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1, § 1, 2 en 7, § 1, 1° en 2o, 
van de wet van 2 april 1965 waarbij de 
dopingpraktijk verboden wordt bij sport
competities, en van de wetgeving op het 
uitoefenen van de geneeskunde, 

doo?'dat het bestreden arrest eiser ver
oordeelt om de dopingpraktijk te hebben 
vergemakkelijkt door de afgifte van een 
voorschrift voor « Captagon ,, 

teTwijl dat voorschrift afgegeven word 
in het kader van eon geneeskundige be
handeling en geenszins met het oog op 
de dopingpraktijk : 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
dat eiser « wetende was dat de wielrenner 
dit produkt opzocht voor competitie, dat 
hij als geneesheer veel interesse heeft 
voor sport, daadwerkelijk deel uitmaakt 
van een wielersportclub, de eerste be
klaagde leerde kennen door eon andere 
wielrenner en hem Captagon voorschreef 
om'hem te steunen in zijn fysische acti
viteiten ,, en dat de medebeklaagde in 
het bezit was van verscheidene pillen 
van hot produkt « Captagon " ; 

Overwegende dat het a.rrest nit die 
vaststellingen wettelijk heeft luumen 
a:fleiden dat bedoeld produkt door eiser 
voorgeschreven werd met het oog op de 
dopingpraktijk ; 

Dat hot middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1 en 2 van de wet van 
2 april 1965 waarbij de dopingpraktijk 
verboden wordt bij sportcompetities, 

dooTdat het bestreden arrest eiser ver
oordeelt om de dopingpraktijk te hebben 
vergemakkelijkt, 

te1·wijl de deskundige Braeclrman enkel 
verklaart dat Captagon hot rendement 
van sportbeoefenaars kan opvoeren en 
tevens voor de fysische of psychische 
gaafheid schadelijk kan zijn, hetgeen 
afhangt van de hoeveelheid per keer en 
het aantal malen dat een dosis wordt 
ingenon~en, en :inspectcur Vercruysse 
enkel schrijft dat Captagon als dopings
middcl kan gebruikt worden : 

Overwegende dat door te bepalen : dat 
eiser, als genecsheer, moest weten dat 
Captagon schadelijk kon zijn voor eon 
wedstrijdrenner; dat immers de onder
richtingen door de fabriek verschaft be
treffende de posologie melden dat Cap
tagon een centraal werkend psychoto
nicum is ; dat indien eiser eon kleine 
dosering voorschreef, hij toch moest we
ten dat een "'\ovedstrijdrenner doze dosis 
zou overschrijden en dat eerste beldaagde 
trouwens verscheidene pillen in zijn bezit 
had, hot arrest de veroordeling van eiser 
wettelijk rechtvaardigt ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over hot vierde en het vijfde middel 
samen, afgeleid uit de schending van 
artikel 8 van de wet van 2 april 1965 en 
van de rechten van de verdediging, 

doo?·dat het bestreden arrest eiser ver
oordeelt op grond van het verslag van 
de deskundige Braeckman dat slechts na 
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de uitspraak van de eerste rechter, op 
vordering van de procureur des Konings, 
aangevnld werd, 

te1·w~jl eiser niet in de mogelijkheid 
was mn een tegenonclerzoek te doen 
verrichten, daar het aanvullencl oncler
zoek hem niet betekend wercl : 

Overwegencle dat geen wettelijke bepa
ling aan het openbaar ministerie verbiedt 
aanvullende inlichtingen in te winnen 
met bctrekking tot een strafvordering 
die reeds bij het vonnisgerecht, -vveze het 
zelfs van de rechter in hager beroep, aan
hangig is voor zoveel de toevoeging van 
clit aanvullende onderzoek bij de stnk
ken van de procedure de partijen in de 
gelege.nheid heeft gesteld kennis ervan 
te nen1en; 

Overwegende dat eiser, die overigens 
niet betoogt dat hij geen kennis heeft 
gekregen van het aanvullende verslag 
van de deslnmdige, voor het eerst voor 
het Hof niet mag beweren dat de rechten 
van de verdediging werden geschonden 
omdat hij niet in de n<ogelijkheid werd 
gesteld een tegenonderzoek te doen ver
richten ; dat nit de stukken van de pro
cedure, waarbij dit verslag regelmatig 
gevoegd was, inderdaad blijkt dat eiser 
zijn verdediging ten grande heeft voor
gedragen zonder te dien opzichte een 
bezwaar op te werpen ; 

Overwegende dat noch artikel 8 van 
de wet van 2 april 1965 noch enige andere 
wettelijke bepaling de betekening voor
schrijft van het verslag van de door het 
openbaar ministerie aangestelde deskun
dige aan de beklaagde, die wegens een 
bij deze wet bedoeld misdrijf vervolgd 
wordt · 

Dat 'de middelen niet kunnen aange
nmnen worden ; 

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

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

22 april 1968. - 2 8 kamer. - Voo?'
zitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Ve?'
slaggevm·, H. Gerniers. - Gelijkhticlencle 
concl~tsie, H. Charles, advocaat-generaal. 
- PleiteT, H. Van Ryn. 

28 KAMER. - 22 april 1968, 

SAMENHANG.- STRAFZAKEN.- SA
l\'IENVOEGING OF SPLI'I:SING VAN ZAKEN. 

- NOODZAAK VAN EEN GOEDE RECIITS
BEDELING. BEOORDELINCSMAOHT 
VAN DE FEITENREOHTER.- GRENZEN. 

De feitem·echteT beoonleelt soeve1·ein, onde1· 
voo1·behottcl evenwel van de eeTbiecl van 
cle rechten vcm cle ve1·clecliging, of cle 
nooclzctctk van een goecle rechtsbecleling 
ctl clan niet cle samenvoeging of cle split
sing vcm cle zaken ve1·eist (1). 

(VERHEYDEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het hestreden 
arrest, op 23 januari 1968 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid. uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grond.wet, 138, meer bepaald de §§ 6° 
en 6°bis, van het vVetboek van straf
vordering, 2-4 van de wet van 1 augustus 
1899 houdende herziening van de wet
geving en de reglementen op de politie 
van het wegverkeer, 27-1 van het ko
ninklijk besluit van 8 april 1954 hou
dende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer, gewijzigd door arti
kel 14 van het koninklijk besluit van 
30 april 1963, 418 en 420 van het Straf
wetboek, 

cloonlat het bestreden arrest, na gecon
stateerd te hebhen dat eiser door beschik
king van de raadkamer te Brussel van 
7 oktober 1966 voor de bevoegde politie
rechtbank was verzonden uit hoofd.e van 
in staat van dronkenschap op een open
bare plaats een voertuig bestcTLU'd. of 
een rijdier geleid te hebhen, en d.at eiser 
ten verzoeke van Achille Michaux recht
streeks voor de correctionele rechtbank 
gedagvaard werd wegens aan gezegde 
partij onopzettelijk toegebrachte slagen 
en verwondingon, het middel van eiser 
heeft verworpen waardoor deze liet gel
den dat de politierechtbank en niet de 
correctionele rechtbank bevoegd was om 
uitspraak te doen over de betichting 
welke hot voorwerp uitmaakte van ge
zegde reohtstreekse dagvaarding, zulks 
om reden dat er geen verknochtheid be
stand tussen het feit waarvoor eiser naar 
de bevoegde politierechtbank werd ver
zond.en en het feit waarop de recht
streekse dagvaarding was gestetmd, daar 
het ongeval waarbij schade en letsels 
werclen berokkend aan de dagende partij 

(1) Cass., 6 juni 1966 (Bttll. en PAsrc., 1966, 
I, 1279), 
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Michaux niet onmiddellijk werd veroor
zaakt door de staat van dronkenschap 
waarin eiser een voertuig op de openbare 
weg had bestuurd, maar het gevolg was 
van de omstandigheid dat eiser bij het 
besturen van het voertuig, in overtreding 
van artikel 27-1 van het koninklijk be
sluit van 8 april 1954, niet in staat was 
geweest voor een voorzienbare hindernis 
te stoppen en daar de onderzoeksrechter 
nooit kennis had genomen van deze over
treding met het samenhangend gevolg 
van inbreuk op de artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek, 

tenvijl, ook al had de onderzoeksrechter 
nooit kennis genomen van de inbreuken 
op voormelde artikelen 27-1, 418 en 420, 
de politierechter niettemi:n, op grond van 
de §§ 6° en 6°bis van artikel 138 van bet 
W etboek van strafvordering, bevoegd 
was mn uitspraak te doen over die in
breuken, indien zij een band van ver
knochtheid vertoonden met de inbreuk 
waarvoor, zoals hoger gezegd, eiser door 
de raadkan<er naar de bevoegde politie
rechtbank was verzonden, 

tenvijl dergelijke band van verlmocht
heid, zoals bedoeld in gezegd artikel 138, 
6°bis, bestond, ook indien de slagen niet 
het onmiddellijk doch slechts het mid
dellijk gevolg waren van het feit dat 
eiser in staat van dronkenschap had ge
stuurd, en namelijk indien die staat van 
dronkenschap, waardoor eiser de besten
dige controle van zijn daden zou hebben 
verloren, ertoe had bijgedragen dat eiser 
niet in staat was geweest voor een voor
zienbare hindernis te stoppen en aldus 
het ongeval en de daarmede gepaard 
gaande slagen en verwondingen had ver
oorzaakt, 

en te1·wijl, door na te laten te onder
zoeken of dergelijk onrechtstreeks ver
band bestond tussen het feit ·waarvoor 
eiser voor de politierechtbank werd ver
zonden, en het. feit dat het voorwerp 
uitmaakte van de rechtstreekse dagvaar
ding, het arrest het Hof niet toelaat zijn 
controle uit te oefenen over de wettelijk
heid van de bestreden beslissing, welke 
leemte in de motivering van het arrest 
een schending uitmaakt van artikel 97 
van de Grondwet : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
om te beslissen dat er geen samenhang 
bestaat tussen het feit waarvoor eiser 
naar de politierechtbank verwezen werd 
en het feit waarvoor hij rechtstreeks voor 
de correctionele rechtbank gedagvaard 
werd, zich niet ertoe beperkt erop te 
wijzen dat de onopzettelijke verwondin
gen toegebracht aan de rechtstreeks 

dagende partij niet " onmiddellijk " wer
den veroorzaakt door de staat van dron
kenschap waarin eiser een voertuig op 
de openbare weg heeft bestuurd, maar 
tevens vaststelt dat die verwondingen 
het " gevolg » zijn van de omstandigheid 
dat eiser bij het besturen van zijn voer
tuig niet heeft kunnen stoppen voor een 
hindernis die kon voorzien worden (in
brenk op artikel 27-1 van het wegver
keersreglement) ; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
duidelijk te kennen geeft dat er tussen 
beide feiten geen samenhang bestaat van 
die aard dat een goede rechtsbedeling 
zou eisen dat beide zaken terzelfdertijd 
door dezelfde rechter zouden behandeld 
worden; 

Overwegende dat die beoordeling soe
verein is en volstaat on< de door het mid
del bekritiseerde beslissing te rechtvaar
digen; 

Dat mitsdien het middel niet kan aan
genomen worden; 

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

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

22 april 1968. - 2e kamer. - Voor
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slaggever, H. Naulaerts.- Gelijkhticlencle 
conclusie, H. Charles, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 23 april 1968, 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRlVI. - DIRECTE GEMEENTELIJKE 

BELASTINGEN. - BETEKENING VAN DE 
VERKI.·ARING VAN VOORZIENING. 
BEWIJS VAN DEZE BETEKENING NIET 

OVERGELEGD.- NIET ONTVANKELIJKE 

VOORZIENING. 

Is niet ontvankelijk cle voo1·zien1:ng tegen 
een beslitit van cle bestenclige cleptt
tatie van een provinciale 1·aacl, clie ttit
spraak cloet ovm· een 1·eclamatie tegen 
een aanslag in een cli1·ecte gemeentelijke 
belasting, wanneer ttit cle aan het Hof 
ove1·gelegcle stttkken niet blijkt clat cle 
ve1·klm·ing vq,n voorziening binnen tien 
clagen betekencl wenl aan cle pa1·tij tegen 
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wie de voo?·ziening is gericht (I). (Wet 
van 22 januari I843, art. 4; wet van 
22 juni I865, art. 2; wet van 22 jcmi 
I877, art. I6.) 

(DE CORTE-VAN LOON, 
T. GEl\1EENTE SOHOTEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 8 augustus I967 gewezen 
door de Bestendige Deputatie van de 
Provinciale Raad van Antwerpen, uit
spraak doende inzake gemeentelijke be
lasting op wegen- en rioleringswerken; 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid door verweerster opgeworpen : 

Overwegende dat, krachtens de arti
kelen 4 van de wet van 22 januari I849, 
2 van de wet van 22 juni I865 en I6 van 
de wet van 22 juni I877, de voorziening, 
op straffe van verval, binnen tien dagen 
betekend moet worden aan de partij te
gen wie zij gericht is ; 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
dergelijke betekening aan verweerster 
gedaan werd ; 

Dat de voorziening, derhalve, niet 
ontvankelijk is ; 

On::t die redenen, en zonder acht te 
slaan op de memorie tot wederantwoord 
en de stukken welke door eiseres werden 
overgelegd buiten de termijn bepaald 
door artikel 53 van het besluit van 
I5 maart l8I5, vervangen door artikel 6, 
§ I, van de wet van 20 juni I953, ver
werpt 'de voorziening ; veroordeelt eiseres 
in de kosten. 

23 april I968. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?', H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve?'slaggeve?', 
H. Wauters. - Gelijkl~ticlencle conclusie, 
H. Dmnon, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 23 april 1968, 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD Ol\'1: EEN VOOR
ZIENING IN TE STELLEN.- GEMEENTE

LIJKE BE!,ASTINGEN. - ErsENDE GE-

(1) Cass., 26 maart 1968, 'stipm, blz. 976. 

l\IEENTE. - VOORZIENING DOOR HET 

SCHEPENCOLLEGE. GEEN BEWIJS 
VAN EEN l\'I:ACHTIGING DOOR DE GE

l\1EENTERAAD. 0NONTV ANKELIJK
HEID. 

lnclien het college van burgemeester en 
schepenen, in naam van cle gemeente, 
conservcttoir een voo?·ziening kan instel
len, moet cle alclus ingestelcle voo1·ziening 
niet ontvanlcelijk ve?·klaa?·cl wonlen, wan
nee?' er geen machtiging van cle gemeente
?'aacl regelmatig aan het Hof wonlt over
gelegcl (2). (Gemeentewet, art. 90, 9° 
en I0°, en I48.) 

(STAD NINOVE, T. DE CLIPPEL, 

\VEDUWE JANSSENS-CASTEELS.) 

ARREST. 

RET HOF ; -, Gelet op het bestreden 
besluit, op 7 juli I967 door de Besten
dige Deputatie van de Provincieraad van 
Oost-Vlaanderen gewezen; 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid door verweerster afgeleid uit de 
schending van artikel I48 van de ge
Ineentewet, 

doonlat eiseres niet bewijst dat zij door 
de gemeenteraad gemachtigd werd de 
procedure in cassatie in te stellen en te 
vervolgen : 

Overwegende dat uit geen stuk van 
de procedure, waarop het Hof acht ver
mag te slaan, blijkt dat het college van 
bcu·gemeester en schepenen vertegen
woordigd door de burgemeester welke 
verklaart zich namens eiseres, de ge
meente Ninove, in cassatie te voorzien, 
gemachtigd werd door de gemeenteraad, 
hetzij om de huidige eis tot cassatie na
mens voormelde gemeente in te stellen, 
hetzij om deze voort te zetten, zo hij ter 
bewaring van de rechten van de ge
meente werd ingesteld; 

Dat bijgevolg de voorziening niet ont
vankelijk is ; 

Om ?-ie redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiseres in de kosten. 

23 april I968. - 2e kamer. - Vo01'
zitte?·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve?·slaggever, 
H. Gerniers. - Gelijlcb.ticlencle conclusie, 
H. Duman, advocaat-generaal. - Plei-

(2) Cass., 25 oktober 1965 (Bull. en PAsro., 
1966, I, 264). 
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ters, HH. Van Leynseele en Ronse (laatst
genoemde van de balie bij het Hof van 
beroep te Brussel). 

2e KAMER. - 23 april 1968. 

1° GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN.- GEIVIEEN
TELIJKE VERORDENING WAARIN VER
li'I:ELD WORDT DAT DE BELASTING DI
RECT OF INDIRECT IS. - VER:M:ELDING 
ZONDER BELANG WAT RET JURIDISCH 
KARAKTERVAN DE BELASTING BETREFT. 

2° GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN. - BELAS
TING OP DE WEGEN- EN RIOLERINGS
WERKEN TEN LASTE VAN DE BOORD
EIGENAARS. - DIRECTE BELASTING. 

1° De kwalificatie " direct " of " indirect " 
aan een belasting toegelcend doo1· de 
gemeentelijlce ve1•onlening die ze invoert, 
ve1·leent haa1· op zichzelf deze hoedanig
heid niet (1). 

2° Een gemeentelijlce belasting op de wegen
en 1·iolM·ingswerlcen ten laste van de 
boonleigenaars van de openbm·e weg is 
een directe belasting (2). 

(HOLElVIANS, T. GE:M:EENTE 
SINT-STEVENS-WOLUWE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
besluiten door de Bestendige Deputatie 
van de Provinciale Raad van Brabant 
respectievelijk op 23 april en op 6 mei 
1964 gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 8 van de Grondwet, 

doordat de besluiten verklaren dat de 
door de gemeente in haar reglement ge
bezigde benaming van de belasting (di
recte of indirecte) geenszins het karakter 
van de belasting bepaalt, dat het aan de 
overheid die over de eventuele bezwaren 
moet uitspraak doen behoort dit karakter 
te bepalen en dat, zo de modaliteiten 
van de juiste belasting gevolgd werden, 

(1) Cass., 18 april en 2 rnei 1967 (A1'1·. 
cass., 1967, biz. 1004 en 1056). 

(2) Cass., 2 mei 1967 (A1'1', cass., 1967, 
biz. 1056). 

de toepassing van het reglement regel
matig is, ongeacht de door· de gemeente 
gegeven benaming : 

Overwegende dat zo beide bestreden 
besluiten verklaren dat, ingevolge het 
taksreglement van 5 november 1953, eiser 
een indirecte belasting verschuldigd was 
op het ogenblik van de openverklaring 
van de weg, ze er nochtans bijvoegen dat, 
om redenen die ze opgeven, de door dit 
reglement bedoelde belastingen, en niet
tegenstaande de bepalingen ervan, di
recte belastingen zijn ; 

Overwegende dat de kwali:ficatie << di
recte " of " indirecte '' door een reglmnent 
aan een belasting gegeven op zichzelf 
niet volstaat om haar dit karakter te 
verlenen ; dat dergelijke kwali:ficatie, al 
was ze onjuist, de wettelijkheid van dit 
reglement niet aantast ; 

Overwegende dat beide besluiten rele
veren dat de betwiste belastingen " geen 
alleenstaande of voorbijgaande feiten 
gesteld door de belastingplichtige tot 
basis hebben, maar wei een van nature 
duurzame toestand, te weten de aangren
zing der terreinen aan de openbare weg 
waarin riolen aangelegd en wegenwerken 
uitgevoerd worden " ; dat ze er, terecht, 
uit afleiden dat dergelijke belastingen 
directe belastingen zijn en wettelijk be
slissen dat de bestendige deputatie be
voegd was om over de bezwaarschriften 
uitspraak te doen; dat ze, dienvolgens, 
eiser niet onttrokken hebben aan de rech
ter welke de wet hem toewijst ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
En overwegende dat noch uit de vast

stellingen van de besluiten noch uit de 
regelmatig overgelegde processtukken 
blijkt dat een middel dat de openbare 
orde raakt ambtshalve dient opgeworpen 
te worden; 

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

23 april 1968. - 29 kamer. - Voor
zitter, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. VeTslaggever, 
H. Hallemans. - Gelijlchtidende conclu
sie, H. Dumon, advocaat-generaal. 

29 KAMER. - 23 april 1968. 

1° en 2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
- BEDRIJFSBELASTING.- EATEN VAN 
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ELKE WINSTGEVENDE BETREKKING. -
BEGRIP. 

1° De winstgevencle betTelclcing, bedoeld bij 
a1·tilcel 25, § 1, 3°, van de gecoonlineenle 
tvetten bet1·efjende de inlcornstenbelas
tingen, is cle betTelclcing die voo1·tvloeit 
ttit een geheel van ve1'1'ichtingen die niet 
alleen vaalc voorlcornen en rnet ellccta1' 
ve1·bonden zijn, rnaa1· tevens een p1·ojes
sioneel lcaralcteT ve1·tonen ( 1). 

2° H et beschilclcencl gecleelte van een a1'1'est 
volgens hetwellc een belctstingplichtige 
een winstgevencle bet1·elclcing gehad heejt 
in de zin van a1·tilcel 25, § 1, 3°, van de 
gecooTdineenle wetten bet1·efjende de 
inlcornstenbelastingen wonlt niet wette
lijlc genchtvaanligd doo1· het a1'1'est dat 
het bestaan van de1·gelijlce bet1·elclcingen 
afleidt u·it weTlczamnheden die, zelfs al 
lcomen ze vaalc voo1·, moeten venvezenlijlct 
wonlen doo1' ellce batHvmeeste1' of ve1·lco1Je1' 
die zich e1·toe bepe1·lct zijn veTmogen te 
beheTen, en die geen enlcele bijzonde1·e 
bevoegdheid noch enige oTganisatie veT
eisen. 

(VANDEMOORTELE, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

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

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 25, § l, 3°, van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, 

doonlat het bestreden arrest verklaart 
dat vanzelfsprekend veel werkzaamheden 
vereist waren vanwege eiser, namelijk 
onderhandelingen 1net de gmneente en 
de stedebouw voor de adrninistratieve 
goedkeuringen, besprekingen met de ar
chitect en de aamwmer voor de op bouw, 
en met de eventuele kopers en de notaris 
bij de verkoop, en dat deze zo talrijk zijn 
dat zij in feite een aangepaste activiteit 
uitn1aken, 

(1) Cass., 31 maart 1930, redenen (Bull. en 
PAsiO., 1930, I, 178); 11 december 1944, rede
nen (ibicl., 1945, I, 63); conclusie van Procu
rem·-generaal W. Ganshof van der l\1eersch, 
toen advocaat-generaal, voor cass., 22 januari 
1952 (ibicl., 1952, I, 285); 28 november 1967, 

te1•wijl een aangepaste activiteit niet 
uit die talrijkheid op zichzelf kan voort
vloeien en de conclusie en de nota aan 
het hof van beroep vroegen de daden aan 
te duiden die van een aangepaste activi
teit lieten blijken, en de aangehaalde 
daden die zijn welke iedere bouwer en 
verkoper moet stellen : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
om te beslissen dat de belaste winsten 
niet voortspruiten uit een belegging van 
een privaat patrimoniurn maar uit een 
winstgevende betrekking in de zin van 
artikel 25, § l, 3°, van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen., enkel steunt op de omstandigheid 
dat eiser, orn een flatgebouw te kunnen 
oprichten en daarna verschillende appar
tementen ervan te kunnen verkopen, 
talrijko onderhandelingen heeft moeten 
voeren met gemeente en stedebouw als
ook besprekingen met de architect en 
de aannemer voor het oprichten van het 
gebouw en met de kopers en de notaris 
voor de verkoop van de appartementen; 

Overwegende dat de winstgevende 
betrekkingen, om in de bedrijfsbelasting 
belastbaar te zijn, wanneer het gaat om 
natuurlijke personen, niet aileen een 
geheel van verrichtingen 1noeten uit
lnaken die vaak genoeg voorkornen, 1naar 
tevens een professioneel karakter moeten 
vertonen; 

Overwegende dat de werkzaan1heden 
welke het arrest releveert door elke bou
wer en verkoper dienen verricht te wor
den, ook wanneer hij zich ertoe beperkt 
zijn eigen patrimonium te beheren ; dat 
zij onder andere geen bijzondere vaar
digheid of organisatie vereisen ; dat hem 
herhaling op zichzelf niet volstaat om 
daaruit het bestaan van een aangepaste 
beroepsactiviteit af te leiden ; 

Dat het arrest geen ander feit noch 
andere omstandigheid vermeldt waaruit 
dergelijke activiteit zou kunnen afgeleid 
worden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 

sttpm, blz. 451. Raadpl. FEYE, T1·aite cle cl1·oit 
fiscal, d. II, nr 204; ScHREUDER, Les impots 
su1· les reventts, Complement, nr 143; CALAIS 
en WINDEY, La taxe professionnelle, d. I, 
nrs 35 tot 56. 
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verweerder in de kosten ; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Brnssel. 

23 april 1968. - 2e kamer. - Voo?·
zittm·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. T1 eTslaggeveT, 
H. "Wauters. - Gelijklt<idende conclt<sie, 
H. Dmnon, advocaat-generaal. - Plei
te?·s, HH. Delafontaine (van de balie 
te Kortrijk) en Van Leynseele. 

1 e KAMER, - 25 april 1968. 

WERKRECHTERSRAAD. - PARTIJ 
DIE BIJ OONOLUSIE BEWEERT DAT DE 
KAMER VOOR BEDIENDEN VAN DE 

WERKREOHTERSRAAD VAN BEROEP TOE
PASSING J\'IOEST MAKEN VAN DE WET 

VAN 10 MAART 1900 OP DE ARBEIDS
OVEREENKOl\fST. - SENTENTIE DIE 

ZONDER MEER BESLIST DAT DE KAl\fER 
VOOR BEDIENDEN BEVOEGD IS OM KEN· 

NIS TE NEMEN VAN RET GESOHIL. -
NIET REGELMATIG 1\fET REDENEN 01\f· 

KLEDE BESLISSING, 

Is niet ?'egelmatig met ?'edenen omlcleed 
de sententie van de we?'lcTechte?'S?'ac<d van 
bm·oep die, in antwoonl op de conclusie 
van een pa1·tij die, in plaats van te be
wm·en dat de kame?' vom· bedienden van 
de we?·k?·echte?'S?'aad niet bevoegd was 
om lcennis te nemen van het geschil, 
zich e1·toe beperlcte te stellen dat deze 
kame?' toepassing moest malcen van de 
wet van 10 maa1·t 1900 op cle a?·beids
ove?·eenlcomst en niet van de wetten be
tTefjencle het bediendencontTact, gecoor
iinee?'d bij lconinklijlc besluit van 20 juli 
1955, zonde?' mee?' beslist dat de kameT 
voo?' beclienden van de mad bevoegd is 
om van dit geschil lcennis te nemen. 
(Grondwet, art. 97.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 

«LA OOUVINOISE », T. ROBIN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de, bestreden 
sententie op 27 januari 1967 gewezen 
door de \Verkrechtersraad van beroep 
te N amen, kamer voor bedienden ; 

Over het middel afgeleid nit de schen-

ding van de artikelen 65, lid 1, van de 
wet van 9 juli 1926 op de werkredl.ters
raden, 1 van de wet van 10 maar!; 1900 
op het arbeidscontract, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, van 
de bewijskracht van de conclusie van 
eisereis voor de werkrechtersraad van be
roep en van artikel 97 van de Grondwet, 

doonlat de bestreden sententie, in ant
woord op hot middel, hetwelk door eiseres 
in haar regelmatig neergelegde conclusie 
voor de werkrechtersraad vai1. beroep 
werd ingeroepen, en waarin werd aan
gevoerd dat « de juridische aard van het 
contract dat de litigieuze partijen ver
bond een arbeidscontract was en geen 
bediendencontract en dat het hier niet 
een bevoegdheidsgeschil betrof van de 
kamer waarbij de zaak aanhangig was 
maar de grondslag van de rechtsvorde
ring », zich ertoe beperkt te beslissen 
dat « elk geschil, hetwelk van aard 
zou zijn om de bevoegdheid van de 
kamer die over het geschil moet be
slissen (artikel 65 van de wet op de werk
rechtersraden) in twijfel te trekken, v66r 
elke andere exceptie en verweer client te 
worden opgeworpen, dat bijgevolg eiseres 
in hoger beroep (thans eiseres) niet ver
mag zulk middel voor de eerste maal in 
hoger beroep en subsidiair op te werpen 
en volgens hetwelk gei'ntimeerde (thans 
verweerder) zon moeten beschouwd 'Nor
den als werkman en niet als bediende », 
en doordat dientengevolge de bestreden 
sententie de wet op het arbeidscontract 
voor bedienden op het geschil heeft 
toegepast en niet de wet op het arbeids
contract, 

te1·wijl, ee1·ste ondenleel, de wet van 
9 juli 1926 een bevoegdheidswet is die 
niet voor doel heeft de werkman of de 
bediende te definiiiren maar wel het be
voegd gerecht en de bevoegde kamer aan 
te duiden om bepaalde categorieiin van 
geschillen te vonnissen; het partijen vrij
staat voor de bediendenkamer te beweren 
dat de wet op het arbeidscontract moet 
toegepast worden eerder dan de wet op 
het arbeidscontract voor bedienden wan
neer het bewezen is (naar aanleiding van 
het onderzoek over de werkelijk uitge
voerde werkzaamheden) dat de handen
arbeid de geestesarbeid primeert ; indien 
het middel afgeleid nit de hoedanigheid 
van de gedingvoerende partij in eerste 
aanleg en in limine litis moet opgeworpen 
worden in de mate dat het besluit tot 
de onbevoegdheid van de kamer waarbij 
het geschil aanhangig is en tot verzending 
naar een andere kamer voor het verder 
verloop van de rechtspleging, de partijen 
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het recht behouden te beweren dat het 
geschil een arbeidscontract betreft en 
geen arbeidscontract voor bedienden en 
aldus zelfs voor de bediendenkamer een 
sententie te bekomen die beslist dat het 
om een arbeidscontract gaat en dat de 
wet op het arbeidscontract client te wor
den toegepast ; zelfs de beslissing van de 
gemengde kamer, waarbij een geschil 
naar de werklieden- of bediendenkam.er 
wordt verwezen, de kmner naar welke 
de zaak werd verwezen niet bindt wat 
de toe te passen wet betreft ; deze km:ner 
haar volledige vrijheid behoudt om zich 
nit te spreken over de hoedanigheid der 
gedingvoerende partijen en om het ge
schil te beslechten op basis van het ju
ridisch statuut hetwelk uit deze hoeda
nigheid voortvloeit ; overigens ten deze 
geen beslissing van verwijzing werd ge
nomen door de bijzondere kamer; zowel 
in eerste aanleg als in beroep de feiten
rechter dus de bevoegdheid en de plicht 
had de wet op het arbeidscontract toe te 
passen wanneer de oorspronkelijke ver
weerder in werkelijkheid werkman is en 
geen bediende ; door eiseres niet toe te 
laten zcuk middel voor het eerst in hager 
beroep op te werpen - te weten dat ver
weerder beschouwd moet worden als 
werkman en niet als bediende - de be
streden sententie artikel 65 van de wet 
op de werk:rechtersraden geschonden 
heeft ; ten slotte door de wet op het 
arbeidscontract voor bedienden toe te 
passen, zonder te betwisten dat verweer
der aan eiseres gebonden was door een 
arbeidscontract en door te weigeren 
zich uit te spreken over zijn werkelijke 
hoedanigheid van werkman of bediende, 
de sententie artikel I van de wet van 
IO maart I900 op het arbeidscontract 
geschonden heeft en minstens artikel 97 
van de Grondwet ; 

tweede onde1·deel, in haar conclusie eise
res in ldare, nauwkeurige en ondubbel
zinnige bewoordingen verklaarde dat het 
geschil hetwelk zij opwierp geen « be
voegdheidsgeschil betrof maar de grand
slag van de rechtsvordering "• waaruit 
volgt dat de sententie niet kon beslissen, 
zonder van de conclusie van eiseres een 
interpretatie te geven die onverenigbaar 
is met haar bewoordingen en zonder de 
bewijskracht ervan te schenden, dat het 
geschil « van aard zou zijn mn de be
voegdheid van de kamer, belast met het 
geschil te beslechten, in twijfel te trek
ken "• zodat op zijn mi:nst de sententie 
van deze conclusie een interpretatie heeft 
gegeven die afwijkt van de gebruikelijke 
betekenis van haar bewoordingen en 

zonder dat deze interpretatie voldoend 
met redenen is omldeed (schending van 
de artikelen I3I9, I320, 1322 van het 
Burgerlijk vVetboek en 97 van de Grand
wet); 

denle ondenleel, de bestreden sententie 
geen antwoord geeft op de door eiseres 
uiteengezette middelen waarbij werd aan
gevoerd : 1° "dat de kamer, waarbij de 
zaak aanhangig is, de mogelijkheid en 
zelfs de plicht behoudt de aard van het 
jmidisch contract, dat de litigerende par
tijen verbindt, te onderzoeken "• 2° << dat 
de hoedanigheid van werkman of van 
becliende bepaald wordt bij toepassing 
van de wetten van I 0 maart I900 op 
het arbeidscontract en de gecoordineerde 
wetten inzake het arbeidscontract voor 
bedienden ... met uitsluiting van elke 
andere wet onder meer die van 9 juli 
I926 op de werkrechtersraden die aileen 
maar een bevoegdheidswet is "• zodat de 
bestreden sententie niet naar eis van 
artikel 97 van de Gronclwet met redenen 
is omkleed : 

Over de drie onderdelen samen : 

Overwegende dat in de conclusie die 
zij regelmatig voor de werkrechtersraad 
van beroep, bediendenkamer, heeft neer
gelegd, eiseres, in hoofdorde, beweerde 
dat de ten laste van verweerder aange
voerde feiten wegens hun zwaarwichtig
heid het ontslag zonder voorafgaande 
opzegging van deze laatste wettigden 
en, subsidiair, dat zelfs indien het ontslag 
niet gerechtvaardigd zou verklaard wor
den, omdat verweerder de hoedanigheid 
van werkman heeft en niet die van be
diende, de opzeggingstermijn zou moeten 
teruggebracht worden van I2 maanden 
tot 28 dagen ; 

Overwegende dat de bestreden sen
tentie dit verweer, zowel in hoofdorde 
als subsidiair, verwerpt; 

Dat aan verweerder, die, bij toepassing 
van artikel 65, lid I, van de wet van 
9 juli I926 op de werkrechtersraden, de 
niet-ontvankelijkheid van dit verweer 
in hager beroep tegenwierp om reden van 
laattijdigheid, eiseres antwoordde dat zij, 
de bevoegdheid van de bediendenkamer 
waarbij de zaak aanhangig was niet be
twistte maar dat deze kamer het recht 
en de plicht had de aard van het door 
partijen aangegane contract na te gaan; 
dat dienaangaande eiseres beweerde dat 
verweerder geen onderbaas was, hoe
danigheid die hij zich toeeigende in 
het exploot van rechtsingang, maar 
wei voorman-monteur, en dat, zelfs in-
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dien hij als onderbaas erkend was en 
als dusdanig, luidens artikel 4, 5°, van 
de wet van 9 juli 1926, tot de rechts
bevoegheid behoort van de bedienden
kamer, niettemin uit artikel 1, lid 2, van 
de wet van 10 maart 1900 op het arbeids
contract zou volgen dat hij de hoedanig
heid van werkman behield en onder de 
toepassi:ng viel van bedoelde wet van 
1900; 

Overwegende dat in antwoord op deze 
conclusie de sententie zich ertoe be
perkt erop te wijzen dat " elk geschil, 
hetwelk van aard zou zijn om. de be
voegdheid van de kamer die over het 
geschil moet beslissen (artikel 65 van 
de wet op de werkrechtersraden) in twijfel 
te trekken, v66r elke andere exceptie en 
verweer client te worden opgeworpen ; 
dat bijgevolg eiseres in hoger beroep 
(thans eiseres) niet ontvankelijk is zulk 
middel voor de eerste maal in hoger be
roep en subsidiair in te roepen, n:1iddel 
volgens hetwelk ge'intimeerde zou moeten 
beschouwd worden als werkman en niet 
als bediende " ; 

Overwegende dat deze redenen de con
clusie van eiseres niet op passende wijze 
beantwoorden ; 

Overwegende, inuners, dat deze Jaatste 
niet beweerde dat de bediendenkamer 
niet bevoegd was 011.1. kennis te nemen 
van het geschil, maar wei dat deze kamer 
voor het beslechten van het geschil de 
wet van 10 maart 1900 op het arbeids
contract moest toepassen en niet de 
wetten inzake het arbeidscontract voor 
bedienden, gecoi:irdineerd bij koninklijk 
besluit van 20 juli 1955 ; 

Overwegende dat de bestreden senten
tie de bewijskracht van de conclusie van 
eiseres miskend heeft door zeteinterprete
ren alsof zij een exceptie van onbevoegd
heid opwierp ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing, doch enkel in zover zij 
uitspraak doet over het bedrag van de 
schade voor niet gerechtvaardigde ver
breki:ng van de overeenkomst ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver
weerder in de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de W erkrechtersraad 
van beroep te Luik, bediendenkamer. 

25 april 1968 .. - 1e kamer. - Voo1'
zitter, H. Bayot, eerste voorzitter. -:
Verslaggeve1·, H. De Bersaques.- Gelijk
luidende conclusie, H. Ganshof van der 

Meersch, . eerste advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Struye. 

1 e KAMER. __:_ 25 april 1968. 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BEVOEGDHEID. - BURGERLIJKE ZA

KEN. - GESCHIL BETREFFENDE DE 
VERGOEDING VAN DE SCHADE TEN GE

VOLGE VAN OVERLIJDEN, LETSELEN 
OF ZIEKTE. - GESCHIL DAT TOT DE 

BEVOEGDHEID BEHOORT VAN DE BUR
GERLIJKE RECHTER, ZELFS INDIEN DE 

RECHTSVORDERING vVORDT GEGROND 
OP EEN AANSPRAKELIJKHEID OF EEN 

WAARBORG ONTSTAAN UIT EEN DAAD 

VAN KOOPHANDEL. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BEVOEGDHEID. - BuRGERLIJKE ZA

KEN. - GESCHIL BETREFFENDE EEN 
VERZEKERINGSOVEREENKOMST TEGEN 

ONGEVALLEN DIE TOT VOORWERP HEEFT 
DE VOLLEDIGE OF GEDEELTELIJKE VER

GOEDING VAN DE SCHADE DIE VOORT
VLOEIT UIT OVERLIJDEN OF UIT LICHA

lVIELIJKE LETSELEN. - GESOHIL DAT 
TOT DE BEVOEGDHEID BEHOORT VAN DE 

BURGERLIJKE RECHTER. 

1° De geschillen betretfende cle VM'goeding 
van cle schacle ten gevolge van ove1'lijclen, 
lichamelijlce letselen of zielcte wonlen aan 
cle bu1·ge1'lijke rechter voo1·gelegcl, zelfs 
wannee1· clergelijlce 1'echtsvorcle1·ing ge
g1•oncl is op een aansprakelijkheicl of een 
waa1·bm·g clie 1•it een claacl van koophan
clel zijn ontstaan (1). (Wet van 27 maart 
1891, art. 1, tot aanvulling van art. 12 
van de wet van 25 maart 1876.) 

2° De geschillen bet1·efjencle een verzelce-
1'ingsovereenkomst tegen ongevallen clie 
tot voo1·werp heeft cle volleclige of gecleel
telijlce veTgoecling van cle schacle, clie 1•it 
ove1'lijclen of uit lichamelijlce letselen 
voortvloeit, wo1·clen aan cle burgerlijlce 
1·echte1' voo1·gelegcl (2). (Wet van 
27 maart 1891, art. 1, tot aanvulli:ng 

(1) en (2) Cass., 13 juni 1907 (Bull. en PASIC., 

1907, I, 291); 8 oktober 1908 (ibid., 1908, 
I, 322) en 18 maart 1909 (ibid., 1909, I, 183). 
Raadpl. cass., 4 juli 1912 (ib·id., 1912, I, 380); 
memorie van toelichting van de wet van 

1 27 maart 1891, Pasinomie, 1891, biz. 170; 
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van artilcel 12 van de wet van 25 1naart 
1876.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « DRUKKERIJ 

RET VOLK "• T. FOR1\1IOHI.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 november 1966 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen ; 

Over het n1.iddel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 8 en 12 van de 
wet van 25 maart 1876 op de bevoegcl
heid, welk artikel 8 gewijzigcl is bij arti
kel 1 van de wet van 15 maart 1932 en 
welk artikel 12 aangevuld is bij de wet 
van 27 maart 1891, l en 2 van hot Wet
book van koophanclel, respectievelijk ge
wijzigd bij de artikelen 1 en 2 van de 
wet van 3 juli 1956, en van artikel 41 
van de wet van 11 jlmi 1874 op de ver
zekeringen, 

cloonlat hot bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat de verzekerings
polis waarop verweerster haar rechts
vordering steunde, de betaling van een 
vergoeding van 30.000 frank aan de 
overlevende verzekerde voorschreef in 
geval van overlijden van de andere ver
zekerde binnen dertig dagen na hot on
geval, hetwelk de enige en rechtstreekse 
oorzaak van het overlijden is, en zoncler 
te betwisten, zoals eiseres het in haar 
conclusie voor het hof van beroep deed 
gelden, clat de verzekeraar niets anclers 
verschulcligcl was clan hot in de overeen
komst bedongen bedrag, hetwelk niet 
noodzakelijk met de geleden schade over
eenstemt, beslist clat eiseres, door zich 
ertoe te verbinden aan verweerster eon 
vergoeding van 30.000 frank te betalen 
in het bij de overeenkomst bepaalde ge
val, haar de vergoecling had gewaarborgd 
van de sehade welke het overlijclen van 
haar n1.an haar zou toebrengen, dat voor
meld midclel van eiseres niet ter zake 
clienend was en clat, vermits de rechts
vordering van verweerster strekte tot 
vergoeding van door het overlijclen van 
een persoon veroorzaakte schacle, de 

MoNETTE en DE VILLE, Tn~ite cles asstwances 
te1'1"est1·es, n"8 604 en 606 ; VAN EEOKHOUT, 

D1·oit des assto•ances ie1'1'esi1·es, nrs 70 en 427 ; 
BRAAs, P1·ocecltwe civile, d. I, n" 424. 

Raadpl. tevens '\VETs, noot onder Rb. 
kooph. Brussel, 12 maart 1948, B11.Zl. ass., 
1948, blz. 427; 0. MALTER, "Nature de l'as-

burgerlijke rechtbank en niet de recht
hank van koophandel bevoegd was om 
van cleze rechtsvordering kennis te ne
n~en, 

te1·wijl nit de voormelde artikelen l 
en 2 van het Wetback van koophandel 
voortvloeit dat de rechtsvordering van 
verweerster haar grondslag vond in ee11 
claad van koophandel van eiseres e11 
derhalve, aangezien eiseres, zoals het 
beroepen vonnis hot vaststelt, in limine 
litis de onbevoegdheid mtione mate1'ice 
van de lnugerlijke rechtbank had opge
worpen, alleen de rechtbank van koop
handel bevoegd was, krachtens voormelde 
artikelen 8 en 12 van de wet op de be
voegdheid; en zo de verzekeraar, zoals 
eiseres het heweerde, niets anders ver
schuldigd was clan het in de overeenkomst 
bedongen bedrag hetwelk niet noodzake
lijk met de geleden schade overeenstemt, 
het ten doze ging mn eon levensverzeke
ring, zoals bedoeld in voornoemd arti
kel 41 van de wet van 11 jm1i 1874; de 
rechtsvordering tot betaling van de 
krachtens een dergelijke verzekering ver
schuldigde vergoeding niet strekt tot 
vergoeding van de schade veroorzaakt 
door het overlijden van een persoon in 
de zin van voornomnd artikel 12 van de 
wet op de bevoegdheid, zodat deze laatste 
wetsbepaling een dergelijke rechtsvorde
ring niet aan de bevoegdheid van de 
rechtbank van koophandel onttrekt : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door ver~veerster tegen het middel 
opgeworpen : 

Overwegende dat verweerster betoogt 
dat het middel niet ontvankelijk is omdat 
eiseres haar voorziening steunt op twee 
onderscheiden grieven, namelijk, ener
zijds, dat het arrest beslist dat de burger
lijke rechter bevoegd is om kennis te 
nomen van het gesehil, terwijl de arti
kelen 12, 1°, van de wet van 25 maart 
1876, 1 en 2 van het VVetboek van !wop
handel de kennis ervan aan de rechtbank 
van koophandel voorbehouden, en, ander
zijds, dat de rechter beslist dat artikel 1 
van de wet van 27 maart 1891, hetwelk 
artikel 12 van de wet van 25 maart 1876 
aanvult, ten deze van toepassing is, ter-

surance contre les aceidents », Rev. gen. ass. 
et 1'esp., 1029, nr 473; PIRET, «La loi du 
27 mars 1891 », ibid., 1930, nr 571 ; LALOUX, 

T1•ait6 des ass1wances te1'1'est1·es, nr 274; PETIT, 

B1<ll. ass., 1928, blz. 770 ; FE'lvrwErs, Elements 
cle competence et de p1·ocecltwe, blz. 59 en 61; 
JVIoYAERT, R. W., 1952-1953, kol. 186. 
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wijl de bewoordingen van deze wets
bepaling die uitlegging uitsluiten, zonder 
dat het middel preciseert welke, voor elk 
van die beide grieven, de wetsbepaJingen 
zijn waarvan het de schending inroept ; 

Overwegende dat uit de bewoord:ingen 
van haar verzoekschr:ift volgt dat eiseres 
haar voorzieni:ng slechts op de tweede 
van de bovenverrnelde gr:ieven steunt, 
vermits het gesch:il betrekk:ing heeft op 
de uitvoering van een levensverzekerings
contract dat, volgens e:iseres, niet in arti
kel 12 van de wet van 25 maart 1876 
wordt bedoeld ; 

Dat zo eiseres de schending van de 
artikelen l en 2 van het vVetboek van 
koophandel en 12, 1°, van de wet van 
25 n1.aart 1876 inroept, dit aileen ge
sehiedt 0111. te bewijzen dat, aangezien 
het laatste lid van genoemd artikel 12 
niet van toepassing :is, hieruit volgt dat 
het arrest ten onrechte en met schending 
van genoemde wetsbepalingen de be
voegdheid van de burgerlijke rechter 
heeft erkend ; 

Dat de grand van niet-ontvankel:ijk
heid niet kan worden aangenomen ; 

Ovenvegende dat het arrest vaststelt 
dat verweerster met lmar man titularis 
was van een bijkomende kosteloze ver
zekeringspolis tegen ongevallen ten voor
dele van twee personen en " dat deze 
polis de betaling van een vergoeding van 
30.000 frank aan de overlevende verze
kerde voorzag, in geval van overl:ijden 
van de andere verzekerde binnen dertien 
dagen na het ongeval, hetwelk de enige 
en rechtstreekse oorzaak van het over
l:ijden is "; 

Overwegende dat het middel niet 
staande houdt dat het arrest, door het 
litigieuze contract als ongevallenverzeke
ring te kwal:ificeren, de bew:ijskracht van 
de bewoordingen van de polis zou hebben 
miskend; 

Overwegende dat uit de voorbereidende 
werken van de wet van 27 maart 1891 
volgt dat de geschillen omtrent de ver
goeding voor schade veroorzaakt door 
overlijden, lichamelijk letsel of ziekte, 
aan de burgerlijke rechter worden onder
worpen, zelfs -vvanneer een dergelijke 
rechtsvordering steunt op een aanspra
kelijkheid of een waarborg welke uit een 
daad van koophandel is ontstaan ; 

Dat niets het mogelijk maakt de ver
zekeringscontracten uit deze zeer alge
nJ.ene bewoordingen te weren ; 

Overwegende dat hij die een ongevaJ
lenverzekering afsluit zich wil dekken 
tegen de gehele of een gedeelte van de 
schade welke voor hem of degenen die 
hij in de polis opgeeft, voortvloeit uit 

zijn overlijden of lichamelijk letsel ten 
gevolge van een ongeva.l ; 

Dat de omstandigheid dat het toe te 
kennen beclrag niet noodzakelijk overeen
stemt met de geleden schade de toepas
sing niet uitsluit van artikel 1 van de 
wet van 27 maart 1891, waarvan de be
woordingen .betrekking hebben op elke 
vergoeding van de schade ten gevolge 
van een overlijden of een lichamelijk 
letsel, zonder te eisen dat deze vergoeding 
integraal deze schade zou dekken ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genmnen; 

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

25 april 1968. - 1° kamer. - Voo1'
zitte1', H. Bayot, eerste voorzitter. -
Vm·slaggeveT, H. De Bersaques.- Gelijlc
htidencle conclusie, H. Ganshof van der 
Meersch, eerste advocaat-generaal. 
Pleite1·s, HH. Bayart en Dassesse. 

1 e KAMER. - 25 april 1968. 

1° ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL 
OP DE Vi'EG NAAR OF VAN HET Vi'ERK.
NoRMALE WEG. - BEGRIP. 

20 ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL 
OP DE Vi'EG NAAR OF VAN HET WERK.
DOOR EEN WETTIGE OORZA.AK GEREOHT
V.AARDIGDE ONDERBREKING OF Ol'tiWEG. 
- WEG DIE NIET NOODZAKELIJK NOR
MAAL IS. 

3D ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL 
OP DE WEG NAAR OF VAN HET WERK. -
DooR EEN Vi'ETTIGE OORZ.AAK GEREOHT
VAARDIGDE ONDERBREKING OF OlVIWEG. 
- 0MSTANDIGHEID DIE NIET VOLSTAAT 
OPDAT DE Ol\1\'VEG NORMAAL ZOU ZIJN. 
- BELANGRIJKE OMv\'EG DIE NIET DOOR 
OVERMAOHT WORDT GEWETTIGD. 
WEG DIE OPHOUDT NORl\iAAL TE ZIJN 
WANNEER DEZE OMVi'EG DOOR GEEN 
OVERJ\iAOHT WORDT GEVi'ETTIGD. 

1 o De 1W1'male weg in de zin van aTtilcel 1 
van de beslttitwet vcm, 13 decembe1• 1945 
bet1'efjende de ve1'goeding de1' schade 
voo1·tspTuitende ttit ongevallen die zich 
op de weg naa1• of van het we1'7c voonloen, 
is niet noodzalcelijlc een weg zonde1' on-
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derb1·eking of een omweg (1). (Impliciete 
oplossing.) 

2° De weg is niet nooclzakeUjk no1·maal, 
in de zin van a1·tikel 1 van de besluit
wet van 13 december 1945 bet1·efjencle 
de vergoecling de1· schacle voo1·tspr~titencle 
ttit cle ongevallen clie zich op cle weg 
naar of van het we1·k voorcloen, wanneer 
cle oncleTb1·eking of de omweg cloo1· een 
wettige oo1·zaak woTclen gerechtvam·
cligcl (2). (Impliciete oplossing.) 

3° Hetfeit clat cle oncle1·b1·eking of de omweg 
cloo1· een wettige oo1·zaak worden gerecht
vaanligcl volstctat niet opclat cle weg van 
cle get1·o fjene normaal zott zijn, in cle 
zin van m·tikel 1 van cle beslttitwet van 
13 december 1945 bet1·efjencle de ve1·goe
ding cler schacle voo1·tsp1·uitende uit cle 
ongevallen clie zich op cle weg nam· of 
van het werk voorcloen; wannee1· een 
belangrijke omweg niet cloo1· ove1·macht 
is gerechtvaanligcl, houclt de weg op 
nom~aal te Z1;J·n (3). 

(1) en (2) Cass., 20 januari 1067 (A1·r. cass., 
1067, blz. 617) ; 4 januari 1068, snp1·a, blz. 604. 
B.aadpl. M. L. LOUSBERG en A. DE l\1AUBEUGE, 
Bttll. ass., 1058, inz. blz. 366 tot 368; B.. 
CLOSE, « Etude juridique des acciclents sm· 
le chemin du travail "• Bttll. ass., 1967, inz. 
blz. 213 tot 227, 

(3) De rechter die in de bestreden beslissing 
aangenomen had dat het ongeval had plaats
gehad op de weg naar of van het werk, stelde 
vast dat de verweerder geslipt was, toen hij 
« zich met zijn moto naar Gosselies begaf waar 
de burgemeester hem n~et zijn moeder ten 
stadhuize opgeroepen had on~ er met hen een 
zaak van private aard to bespreken "· De rech
ter voegde eraan toe « dat hij zich toen niet 
meer stricto sensn op de rechtstreekse weg be
vond, welke hij normaal moest volgen om naar 
huis te keren ( ... ) dat hij in werkelijkheid een 
omweg van enkele kilometers begon om het 
stadhuis van Gosselies te bei·eiken "· 

De weg naar of van het werk is niet nood
zakelijk de rechtstreekse of ononderbroken 
weg (cass., 22 oktober 1962, Bttll. en PAsro., 
1963, I, 240; 2 mei 1963, ibid., 1963, I, 936; 
11 juni 1964, ibid., 1964, I, 1092). De weg 
houdt inderdaaclniet op normaal te zijn wan
neer er overmacht of cen wettigc oorzaak 
bestaat die de gemaakte omweg of ondm·bre
k-ing van de wcg rechtvaardigen (cass., 2 mei 
1963, Bttll. en PAsro., 1963, I, 936; 10 april 
en 11 juni 1964, ibid., 1964, I, 846 en 1092; 
18 december 1964, ibicl., 1965, I, 402; 23 sep
tember 1066, A1'1', cass., 1967, blz. 90). Het-

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « LA ROYALE 
BELGE, LEVEN-ONGEVALLEN », T. VAN 
TRIJ\'I:PONT,) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 november 1966 in hoger 
beroep gm.vezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Charleroi ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1, 2, 3, 6, 9 van 
de wetten betreffende de vergoeding van 
de schade voortspruitende uit arbeids
ongevallen, welke wetten gecoi:irdineerd 
zijn bij kon:i:nklijk besluit van 28 sep
tember 1931 en gewijzigd en aangevuld 
bij de besluitwet van 9 juni 1945, de wet 
van 10 juli 1951, de wet van 17 juli 1957, 
1, 2 van de besluitwet van 13 december 
1945, betreffende de vergoeding van de 
schade voortspruitende uit ongevallen die 
zich op de weg naar of van het werk 
voordoen, verlengd bij artikel 12 van 
voormelde wet van 10 juli 1951, en 97 
van de Grondwet, 

zelfde zou kunnen gelden indien de weg, in 
plaats van te worden onderbroken, vroegtijdig 
afgelegd wordt of indien hij wordt vm·lengd. 

Bij zijn streven naar rationalisering, heeft 
het Hof het gevaar voor een onzekerheid in 
het begrip van wettige oo1·zaak voorkomen, 
l\1en kon zich inderdaacl afvragen of het wettig 
karakter van de oorzaak moet beoorcleeld wor
den ten aanzien van de arbeidsovereenkomst 
van de betrokkene, zodat het aldus een spe
cifieke wettighcid behoort te zijn, dan wel 
of het rnimer kan beoordeelcl worden niet 
aileen in een wettelijk, doch ook in een sociaal 
en n~oreel verband. 

De rechtspraak heeft deze laatste weg inge
slagen : opdat de omweg of de onderbreking 
door een wettige oorzaak gerechtvaardigd 
zijn en de door de werknemer afgelegde weg 
niet ophoudt normaal te zijn in de zin van 
de besluitwet van 13 december 1045, wordt 
niet nooclzakelijk vereist dat deze oorzaak 
haar oorsprong vindt in een omstancligheid 
die eigen is aan de bij de wet omschreven ver
plaatsingen of die in verband staan met een 
uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende 
verplichting. Aldus heeft het Hof beslist dat 
het feit dat de onderbreking van de weg een 
wettige oorzaak had cloor de rechter wettelijk 
werd afgeleid hieruit dat de oorzaak van deze 
onderbreking bestond in het bezoek dat de 
werknemer bracht aan zljn echtgenote, die 
in behandeling was in een kliniek gelegen 
langsheen de eigenlijke weg naar of van het 
werk (cass., 18 december 1964, Bttll, en PASIC. 

' 
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doo1·dat het bestreden vonnis, hetwelk 
de beroepen beslissing bevestigt, ver
klaart dat het aan verweerder overkomen 
ongeval moet worden beschouwd als 
een ongeval dat zich op de weg van het 
werk heeft voorgedaan want, hoewel ver
weerder op het ogenblik van de feiten een 
omweg van enige kilometers began, om 
het stadhuis van Gosselies te bereiken, 
waar hij met de burgemeester een af
spraak had, deze omweg door een wettige 

1965, I, 402 ; raadpl. cass., 3 december 1959, 
redenen, ibid., 1960, I, 399; 22 oktober Hl62, 
redenen, ibid., 1963, I, 240; 25 november 
1966, A1·r. cass., 1967, blz. 400; 20 januari 
1967, ibicl., 1967, blz. 617). 

Het begrip werd nader omschreven door 
de aanduicling dat de door een wettige oar· 
zaak gerechtvaardigcle omweg of onderbreking 
geenszins het karakter wijzigen, dat eigen 
is aan de weg naar of van het werk, oak al 
kon er een verzwaring van het risico voor 
een ongeval uit voortvloeien (cass., 10 april 
1964, Bttll. en PAsrc., 1964, I, 846; 25 no· 
vember 1966, A1'1', cass., 1967, blz. 409). 

Er werd daarentegen voor de uitlegging van 
het begrip « normale weg " een grens gesteld, 
die de rechter niet mag overschrijden : de 
omweg die enkel wordt geboden door redenen 
van persoonlijke aard wordt uitgesloten (cass., 
18 december 1964, Bull. en PAsrc., 1065, 
I, 402, en noot 2, blz. 403). 

De rechter kan overigens het begrip zelf 
niet uitbreiden van de wegen die op beper· 
kende wijze worden omschreven bij artikel 1 
van de besluitwet van 13 december 1945 
(cass., 9 november 1967, s-npra, blz. 356, 
dat, afwijkend van het gemeen recht, be
perkendmoet worden uitgelegd (raadpl. cass., 
2 1nei 1963, redenen, Bull. en PAsrc., 1963, 
I, 936, en 18 december 1964, redenen, ibid., 
1965, I, 403). 

Het bewijs dat het ongeval heeft plaats
gehad op de weg naar of van het werk in de 
zin van artikel 14 van de besluitwet van 
13 december 1945 rust op de werknemer, 
die door het ongeval werd getroffen (cass., 
23 oktober 1964, Bttll. en PAsrc., 1965, I, 197, 
en noot 2 ; 12 februari en 3 juni 1965, ibid., 
1965, I, 591 en 1077). 

Op 4 januari 1968 werd door het Hof 
beslist dat een dodelijk ongeval had plaats
gehad op de weg naar of van het werk, in 
een geval waarin het vonnis vaststelde dat 
het ongeval gebeurd was op een zaterdag om 
13 u. 10, dat de werknemer de fabriek rand 
de midclag had verlaten, dat hij samen met 
twee werkmakkers naar een in de nabijheid 
van de fabriek gelegen cafe gegaan was, dat 
hij er ongeveer een uur was gebleven ·en er 

oorzaak geboden was en de daartoe geno. 
men weg gerechtvaardigd bleek, 

terwijl, zo de weg naar en van het werk 
niet noodzakelijk de rechtstreekse weg 
of een ononderbroken weg is, vermits 
de weg normaal blijft wanneer hij een 
door een wettige oorzaak gerechtvaar
digde omweg omvat, de redenen van 
persoonlijke aard echter niet als wettige 
oorzaak in aanmerking kunnen worden 
genomen, zodat ten deze, door de Iiti
gieuze omweg te maken om zich naar het 

drie glazen bier had gedronken (sup1·a, blz. 
604). Onder verwijzing naar de vaststellingen 
van de rechter, die had overwogen dat de be· 
trokkene de weg had onderbroken « om zich 
na een week tehebben gewerkt, enige ontspan
ning te gunnen alvorens opnieuw zijn weg te 
vervolgen en huiswaarts te keren " neemt het 
Hof aan dat de rechter nit deze vaststellingen 
wettelijk heeft kunnen afleiden dat de onder· 
breking van de weg niet te wijten was aan 
een loutere rede11 van persoonlijke aard, doch 
dat ze door een wettige oorzaak was gerecht
vaardigd en dat het ongeval zich op de weg 
naar of van het werk had voorgedaan (raadp!. 
ook cass., 25 november 1966, A1'1'. cass., 1967, 
blz. 409). 

Het Hof heeft rekening gehouden met de 
belangrijkheid van de onderbreking en de 
belangrijkheid van de omweg ten aanzien van 
de weg naar of van het werk, en beslist dat 
indien de omweg abnormaal groot of de onder· 
breking abnormaal lang is, zij ofwel door een 
wettige oorzaak ofwel door overmacht moeten 
gerechtvaardigd worden ( cass., 2 mei 1963, 
Bull. en PAsrc., 1963, I, 936; 12 maart en 
10 april 1964, ibid., 1964, I, 752 en 846 ; 
12 februari en 3 juni 1965, ibid., 1965, I, 501 
en 1077). De uiterste grens van de onderbre· 
king, of van de omweg waarop het Hof in 
het onderhavig arrest steunt, zal behoudens 
in extreme gevallen moeilijk te bepalen zijn. 

:M:en kan zich afvragen of in dit geval, waarin 
de rechter in zijn beslissing had gepreciseerd 
dat de omweg die verweerder had gemaakt 
« zijn oorsprong niet vond in een omstandig· 
heid eigen aan de verplaatsingen bepaald bij 
de beslnitwet van 13 december 1945 of in een 
omstandigheid die in verband stond met een 
uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende 
verplichting "• en waarin hij zonder meer had 
vastgesteld dat de omweg die hij beschrijft 
zijn oorzaak vond in « een zaak van p1·ivate 
aard "• de b!3slissing van het Hof van cassatie 
niet gegrond diende te worden op de n1aatstaf 
van « persoonlijke aard "• zoals trouwens door 
de eiser beweerd werd (cass., 18 december 
1964, bovenvermeld). 

W. G. 
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stadhuis van Gosselies te begeven en er 
eon private zaak te behandelen welke 
totaal v~·eemd was aan de uitvoering van 
de arbmdsovereenkon1.st of aan de in de 
wet bedoelde verplaatsing, verweerder 
zich niet meer op de weg van het werk 
bevond in de wettelijke zi:n van deze 
term, en de bestreden beslissing door het 
tegendeel te verklare:n het wettelijk be
grip van de weg naar en van het werk 
heeft geschonden en in elk geval niet 
regelmatig met reclenen is omkleed : 

Overwegende dat het bestreden von:nis 
erop V:rijst dat verweerder zich op het 
ogenbhk van het ongeval « naar Gosselies 
begaf waar de bm·gemeester van deze 
plaats hem met zijn moeder op het stad
huis had ontboden om er met hen over 
een private zaak te spreken, dat hij zich 
aldus, strikt genomeu, niet meer op de 
rechtstreekse weg bevond welke hij nor
Inaal n1.oest volgen mn naar zijn woon
plaats terug te keren ... dat hij in werke
lijkheid een omweg van enige kilometers 
begon vvaardoor hij het stadhuis van 
Gosselies kon bereiken " ; 

Overwegende dat weliswaar uit deze 
uiteenzetting volgt dat de door verweer
der begonnen mnweg zijn oorsprong vond 
in een wettige oorzaak ; dat dit element 
noehtans op zichzelf niet volstaat on1. 
aan geno01nde mnweg het karakter van 
weg van het werk toe te kennen ; 

Dat wanneer de omweg belangrijk is 
zonder door overmaeht gerechtvaardigd 
te zijn, de weg niet meer normaal is in 
de zin van artikel 1 van de besluitwet 
van 13 december 1945 betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
nit ongevallen die zieh op de weg naar 
of van het werk voordoen ; 

Dat het vonnis, door te Jjeslissen zoals 
het dit gedaan heeft, deze wetsbepaling 
bijgevolg geschonden heeft; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden geiTtaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; gelet op 
de wet van 20 maarb 1948, veroordeelt 
eiseres in de kosten; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg te 
Bergen, zetelende in graad van beroep. 

25 april 1968. - 18 kamer. - Vom·
zitte1', H. Bayot, eerste voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Valentin. - Gelijklui-

(1) Artikel 30 van de wet van 24 december 
1903 (thans artikel 28, lid 2, van de geco
ordineerde wetten betreffende de vcrgoeding 

dende conclttsie, H. Ganshof van der 
Meersch, eerste advoeaat-generaal. 
Pleite1·, H. Simont. 

1 e KAMER. - 26 april 1968. 

l a REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN. - BESLISSING GEGROND OP 
DOOR TEGENSTRIJDIGHEID AANGETASTE 
REDENEN. - 0NWETTELIJKE BESLIS
SING. 

2° ARBEIDSONGEVALLEN. - Eis 
TOT RERZIENING. - EIS GEGROND OP 
EEN VERERGERINC+ OF OP EEN VERMIN
DERING VAN DE GEBREKKELIJKHEID 
VAN DE GETROFFENE. - GEOOORDI
NEERDE WETTEN BETREFFENDE DE 
VERGOEDING DER SCHADE VOORTSPRUI
TENDE UIT ARBEIDSONGEVALLEN, ARTI
KEL 28, LID 2. - REOHTER DIE DE EIS 
TOT HERZIENING INWILLIC+T. - REOH
TER DIE EENSDEELS BESLIST DAT DE 
PSYOHISOHE AFWIJKINC+EN REEDS v66R 
DE HOMOLOGATIE VAN RET AKKOORD 
·w AREN V ASTGESTELD EN ANDERDEELS 
DAT DEZE AFWIJKINGEN ZIOH PAS 
AOHTERAF WERKELIJK HEBBEN VER
OPENBAARD EN AAN DE VOORZIENINC+EN 
VAN DE PARTIJEN ONTSNAPT ZIJN BIJ 
HET TOT STAND KONIEN VAN HUN AK
KOORD. - REOHTER DIE ZIJN BESLIS
SING OP TEGENSTRIJDIC+E REDENEN 
STEUNT. 

l 0 en 2° Doo1· tegenst1't:jdigheicl aangetast 
en clerhalve niet 1'egelmatig gemotiveercl 
is het vonnis clat ingaat op de eis tot 
herziening van een gehomologeenl ak
koonl inzake m·beidsongevallen, gestetmcl 
op een ve1·e1·ge1'ing van cle geb1·elckelijk
heid van de get1·o fjene, clooT te beslissen 
eenscleels clat zijn psychische ajwijlcin
gen, van medisch stanclpnnt ttit, geen 
nieutu jeit uitmalcen, ve1·mits zij Teeds 
v661· cle homologatie van het alclcoo1·cl 
cloo1· een cleslctmclige wa1·en vastgestelcl 
en andenleels clat genoemcle ajwijlcingen 
zich pas achtentj we1·lcelijlc hebben ve1'
openbctanl en clm·halve aan cle voo?·zie
ningen van cle pa1·tijen ontsnctpt zijn 
bij het tot stand lcomen van lmn alc
koonl ( l). 

van de schade voortspruitende uit arbeidson
gevallen) biedt de mogelijkheid tot herziening 
van het akkoord of van cle oorspronkelijke 
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( GEM:EENSOHAPPELIJKE VERZEKERINGS

KAS TEGEN DE ARBEIDSONGEVALLEN 

«DE FEDERALE VERZEKERINGEN ,, 

T. TUYTSOHAEVER.) 

ARREST. 

RET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 januari 1967 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 28, lid 2, van de bij ko
ninklijk besluit van 28 september 1931 
gecoordineerde wetten betreffende de 
vergoed:ing der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen, 

doonlat het bestreden vonnis de eis 
van verwcerder tot herziening van een 
op 5 rnei 1960 gehomologeerd akkoord 
tussen partijen, dat zijn gedeeltelijke 
bestendige arbeidsongeschiktheid :ir1ge-

beslissing van de rechter, wanneer een verer
gering of een verbetering van de toestand van 
de getroffenen intreedt. 

Ten deze betoogde de verweerder dat de 
gevolgen van het ongeval, op grand waarvan 
hij de herziening eiste, noch door de partijen 
noch door de rechter in beschouwing genomen 
werden en dat het trouwens van weinig belang 
was of zij het konden. Er bleek inderdaad 
uit de processtukken dat de aangestelde des
kundige de letselen, op grand waarvan de her
ziening gevraagd wercl, ten tijde van het 
eerste geding vastgesteld had, doch dat er 
noch door de partijen noch door de rechter 
rekening mee werd gehouden omdat de ernst 
ervan hun alsdan was ontgaan. 

Eiseres oordeelde daarentegen dat de eis 
tot herziening enkel ontvankelijk was in zover 
de rechter op het ogenblik van de eerste be
slissing de latere gevolgen van het ongeval 
niet kon voorzien. 

Ret onclerscheicl is inclerdaacl essentieel. 
Inclien men verweerders stelling aanneemt, 

clan zou de rechter die kennis neemt van de 
eis tot herziening moeten beoordelen of de 
eerste rechter terecht of ten onrechte geen 
rekening gehouden heeft Inet de elementen 
waarvan bewezen is clat hij ze kon kennen. 

Deze stelling is in strijd met de beginselen 
ter zake. Ret arrest van 16 januari 1936 
(Bttll. en PAsiC., 1936, I, 121) heeftcloen uit
schijnen clat de eis tot herziening een nieuwe 
rechtsvorclering is, die is ingestelcl op grand 
van nieuwe feiten, die onbekend waren en 
niet gekend konden zijn ten tijcle van het 
akkoord of van het eerste vonnis. Ret arrest 
van 8 juli 1948 (Bttll. en PAsrc., 1948, I, 445) 

volge een arbeidsongeval op 7 t. h. had 
vastgesteld, gegrond verklaart en dit 
percentage op 35 t. h. verhoogt alhoewel 
het vaststelt dat de door de aangestelde 
deskundige in acht genomen psychische 
afwijkingen, van medisch standpunt uit, 
geen nieuw feit uitmaken vermits zij 
reeds in het verslag van 17 december 
1959 van dokter Cassiers venneld werden, 
en aldus beslist omdat die afwijkingen 
zich pas achteraf werkelijk hebben ver
openbaard en aan de voorzieningen van 
partijen ontsnapt zijn bij het tot stand 
komen van hem akkoord tot vaststelling 
van de wettelijke vergoedingen, zodat er 
1net de verergering van de toestand van 
verweerder ctb initio geen rekening werd 
gehouden om zijn arbeidsongeschiktheid 
te bepalen, 

te1·wijl, ee1·ste onclercleel, het tegenstrij dig 
is, enerzijds, de zienswijze van de aan
gestelde deskundige te volgen, volgens 
wie de psychische afwijkingen van ver
weerder reeds vverden vermeld in het 

heeft inzonclerheicl onderstreept clat de eis 
tot herziening in geen geval afbreuk kan doen 
aan het gezag van het rechtcrlijk gcwijsde 
van de 'eerste beslissing. 

De eis tot herziening kan clus geen rechts
miclclel tegen de oorspronkelijke bcslissing 
zijn. Zelfs inclien zou blijken dat de rechter, 
die definitief uitspraak heeft gedaan over de 
arbeidsongeschiktheicl, zich vergist heeft, uat 
de elementen van de zaak hadden moeten 
leiden tot een andere beslissing, dat de rechter 
geen rekening heeft gehouden met sommige 
feiten waarop hem werd gewezen, of dat hij 
het belang ervan onclerschat had, kan er geen 
grand bestaan tot een eis tot herziening, op 
straffe van het gezag van het rechterlijk ge
wijsde van de eerste bcslissing te n"<iskennen. 

De rechter die kennis neemt van de eis tot 
herziening moet dus enkel onderzoeken of de 
rechter die kennis genomen heeft van de 
eerste eis, kennis had of kon hebben van de 
feiten die tot staving van de eis tot herziening 
zijn aangevoerd. Dit is een objectieve maat
staf. Indien hij vaststelt dat de rechter kennis 
ervan kon hebben, client hij niet te beoordelen 
of hij er al dan niet rekening diende mee te 
houclen. In clat geval moet hij vaststellen 
dat het feit geen nieuw feit is, vermits de 
eerste rechter er rekening mee kon houclen, 
en beslissen dat de eis tot herziening niet 
ontvankelijk is. 

Raadpl. HORTON, Tmite des acciclents dtt 
travail, biz. 207, n" 564, en de conclusie van 
de heer Procureur-generaal Paul Leclercq 
voor het arrest van 6 maart 1930, Bttll. en 
PAsro., 1930, I, 143. E. K. 
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verslag van dokter Cassiers v66r het 
gehomologeerd akkoord van 5 mei 1960 
en aan te nemen dat die afwijkingen, van 
medisch standpunt uit, geen nieuw feit 
uitmaken en, anderzijds, een verergering 
van de toestand van verweerder aan te 
nemen (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweecle onclenleel, aileen een nieuw feit, 
waarvan ten deze de rechter het bestaan 
ontkent, of een verergering of verbetering 
van de toestand vastgesteld in een geho
mologeerd akkoord de herzieni:ng van de 
arbeidsongeschiktheid m.ogelijk maakt, 
lTtaar niet het feit dat de werkelijke gevol
gen van een arbeidsongeval ontsnapt 
zijn aan de partijon bij het sluiten van 
een akkoord dat gehomologeerd werd 
(schending van voormeld artikel 28) : 

Overwegende dat het vonnis de eis 
tot herziening ingeleid door verweerder 
inwilligt op grond van een verergeri:ng 
van de gebrekkelijkheid van de getrof
fene; 

Overwegende dat de rechter niet zonder 
strijdigheid kon beslissen, enerzijds, dat 
de psychische afwijkingen van verweer
der, van medisch stanclpunt uit, geen 
nieuw feit uitmaken vermits zij · reeds 
v66r het gehomologeerd akkoord vast
gestold werden door dokter Cassiers, 
anderzijds, dat gezegde afwijkingen zich 
pas achteraf werkelijk hebben veropen
baard en derhalve aan de voorzieningen 
van de partijen ontsnapt zijn bij het tot 
stand kon1.en van hun akkoord ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede onderdeel van het 
eerste middel en op het tweede middel, 
welke tot geen cassatie zonder verwijzing 
kunnen leiden, vernietigt het bestreden 
vonnis ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal ge1naakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; en, gelet 
op de wet van 20 maart 1948, veroordeelt 
eiseres in de kosten; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg 
te Mechelen, rechtdoende in hoger be
roep. 

26 april 1968. - 1e kamer. - Voor
zittm·, H. Belpaire, raadsheer waarn8lnend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, H. Delahaye. 
- Gelijkl~tidencle conchtsie, H. Krings, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Van 
Leynseele. 

1 e KAMER, - 26 april 1968. 

1° LENIN G. - BRUIKLENING. - EIS 
TOT TERUGGAVE VAN RET GELEENDE 
VOORWERP. - BEWIJSLAST. - BEWIJS 
RUSTEND OP RElVI DIE DE TERUGGAVE 
VAN RET GELEENDE VOORWERP VOR
DERT, 

2° BEWI.JS. - VERMOEDENS. -BuR
GERLIJKE ZAKEN. - FEITELIJKE VER
J\10EDENS. - VEREISTEN VOOR DE 
TOELAATBAARREID VAN DIT BEvVIJS. 

1° Uit cle omstandigheclen dat cle bezittm· 
van een zaak niet kan genieten van de 
besche1·ming van m·tikel 2279 van het 
B1t1·ge1·lijk Wetboek, wegens het cl1tbbel
zinnig kcwalcte1· van zijn bezit, en clat 
acm zijn gezegden geen geloof kan worden 
gehecht, lean men noch het bestacm van 
het eigencloms1·echt van clegene cl1:e cle 
teru.ggctve vcm de zctak vntagt noch clat 
van de aangevoenle oo1·zaalc van cle aan
vmag tot te1·uggave, ten cleze cle bruilc
lening, ct(le1:clen (1). 

2o Het bestaan van een b1·1tiklening lccm 
niet wonlen ajgeleicl 1tit lmtte1' jeitelijlce 
ve1·moedens wannee1· de bezittm· van het 
voorwe1·p het bestaan van cle1·gelijlce 
lening ontkent, de 11kwnle van de vonle-
1"ing 3.000 frank te boven gaat en het 
ten opzichte van de bezitte1· oolc niet om 
een hanclelsverbintenis gaat en niet vctst
gestelclwonlt clat clegene die de te1'1tggave 
vonlert zich in cle onmo gelijlcheicl bevoncl 
zich een bewijs cloo1· gesclwijt te ver
schatfen (2). 

(JORISSEN, T. VANDEVOORDT.) 

ARREST. 

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

Over hot eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 544, 1101, 
110~ 1134, 113~ 1156 tot 1164, 1315, 
1317, 1319, 1320, 1322, 1341, 1347 tot 
1349, 1353, 187~ 187~ 1877, 222~ 2229, 
2230, 2279 van het Hmgerlijk Wetboek, 
1, 61, 77, 78, 81bis, 462, 464, 465 en 470 
van het Wetboek van burgerlijke rechts-

(1) DE PAGE, d. V, nrs 1043 en 1070, 
(2) Cass., 15 april 1926 (BHll. en PAsiC., 

1926, I, 332); raadpl. cass., 29 mei J 964 
(ibid., 1964, I, 1022); 14 oktober 1965 (ibid., 
1966, I, 206). 
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vordering, 97 van de Grondwet, 10, 4a, 
van de wet van 25 maart 1876 op de 
bevoegdheid, en 6 van het verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, goedge
keurd bij de wet van 13 mei 1955, als
mede van de rechten van de verdediging, 

aoonlat het bestreden arrest eiser ver
oordeelt tot betaling van een som van 
50.000 frank, die de tegenwaarde ver
tegenwoordigt van diverse hem in bruik
leen gegeven zaken, op de gronden dat 
" geintimeerde (thans eiser) toegeeft dat, 
behalve een schrijfmachine, vier servie
zen, een kruiwagen, een boterbalans, een 
bascule, een bietenreiniger en twee kal
veren, de van hem teruggevorderde voor
werpen voorheen aan de eerste appellant 
(wijlen Herman Bex) toebehoorden, doch 
dat hij het voorschrift van artikel 2279 
van het Burgerlijk Wetboek inroept lui
dens hetwelk " met betrekking tot roe
" rende goederen geldt het bezit als ti-
>> tel " ; dat gezegde wetsbepaling inder
daad degene die een zaak onder zich heeft 
beschermt tegen degene die een eigen
domsrecht daarop aanvoert en bedoelde 
zaak uit dien hoofde opeist ; dat doze 
bescherming nochtans onderworpen is 
aan de voorwaarde dat het ingeroepen 
bezit al de hoedanigheden verenigt opge
somd in artikel 2229 van het Burgerlijk 
W etboek, alwaar doze hoedanigheden 
vereist worden opdat het bezit tot ver
jaring zou kmmen leiden; dat uit de aan 
het hof van beroep overgeleade dossiers 
blijkt dat wanneer ge1ntim~erde, inge
volge een klacht uitgaande van de eerste 
appellant, een ondervraging onderging 
door de rijkswacht, hij op een bepaald 
ogenblik staande hield de besproken goe
deren door aankoop verworven te hebben 
en zulks tegen betaling van 65.000 frank, 
terwijl hij op een ander ogenblik be
weerde er niets voor betaald te hebben 
maar ze verkregen te hebben onder de 
voriTl van een inbetalinggeving, zogezegd 
omwille van aan de eerste appellant be
wezen diensten; dat deze tegenstrijdige 
verklaringen aantonen dat zijn bezit 
aangetast is door het gebrek van dubbel
zinnigheid, waardoor het een verdacht 
karakter verkrijgt en de bescherming van 
de wet verliest, zoals ook deze bescher
ming geweigerd wordt aan de houder 
waarvan de rechtzinnigheid en de goede 
trouw twijfelachtig blijken ; dat wanneer 
deze bescherming wegvalt en aan de 
gezegden van geintimeerde noch waarde 
noch geloof kan gehecht worden, de be~ 
weringen van de appellanten (verweer
ster en wijlen Herman Bex) ipso facto 

voor waar en aanvaardbaar moeten ge
houden worden en zulks des te n1.eer daar 
de onwaarschijnlijkheid van de stelling 
van geintimeerde, in zoverre ze betrek
kin~ heeft op de .?eweerde inbetaling
gevmg, nog dmdehJker tot uiting komt 
wanneer men vaststelt dat de eerste 
appellant een erfgenaam bezat in neder
d~lende lijn; dat de voorgaande beschou
wmgen er eveneens doen aan twijfelen 
d~t geintimeerde het bezit van de opge, 
mste voorwerpen van den beginne af 
pro suo uitgeoefend heeft, wanneer de 
familieband die bestaat tussen hem en 
de eerste appellant, zijn oom, veeleer 
wijst op een bezit p1·o alieno, zoals doze 
laatste steeds staande gehouden heeft ; 
dat dus ook in deze gedachtenorde het 
bezit van geintimeerde niet ontsnapt aan 
het gebrek van dubbelzinnigheid; dat 
het dus ten onrechte is dat de eerste 
rechter de oorspronkelijke eis afgewezen 
heeft "• 

teTwijl, eeTste onclenleel, het enkel feit 
d~t de bezitter van een roerend goed zich 
met kan .beroepen op het bepaalde in 
art1kel 2279 van het Burgerlijk Wetboek, 
omdat zijn bezit niet regelmatig is, het 
bestaan niet impliceert van een oorzaak 
tot teruggave bij hem of van het eigen
domsrecht bij degene die opvordert, noch 
deze laatste ervan ontslaat het bewijs 
te leveren hetzij van de oorzaak van de 
door ~em . gevraagde teruggave, hetzij 
van ZIJn e1gendomsrecht, waaruit volgt 
dat het arrest het bestaan van het door 
verweerster aangevoerde contract van 
bruiklening en van het eigendomsrecht 
van ~aa~ minderjarige dochter op de 
~~revmd1Ceerde voorwerpen niet wette
hJ k heeft kunnen afieiden uit de enkele 
omstandigheid dat het bezit van eiser 
d~lbbel~innig zo~l zijn geweest en dat hij 
z1Ch m1tsdwn met kon beroepen op arti
kel 2279 van het Burgerlijk Wetboek, en 
dat het arrest de appellanten, inzonder
hmd verweerster, er evenmin wettelijk 
heeft van kunnen ontslaan het bewijs te 
leveren van het aangovoerde contract van 
bruiklening of van het eigendomsrecht 
waarop de appellanten zich beriepen, om 
de enkele reden dat het verweer van eiser, 
afgeleid uit artikel 2279 van het Burger
lijk W etboek, niet gegrond was (schen
ding van de artikelen 544, ll01, ll08, 
ll34, ll35, 1315, 1341, 1347, 1348, 1349, 
1353, 1874, 1877, 2228, 2229, 2230 en 
2279 van hot Burgerlijk Wetback en 97 
van de Grondwet : 

Overwegende dat de vordering strekte 
tot teruggave door eiser van bepaalde 
zogezegd in bruikleen gegeven zaken ; 
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Overwegende dat het arrest nit de 
loutere omstandigheden dat eiser, wegens 
het dubbelzinnig karakter van zijn bezit, 
de bescherm.ing van artikel 2279 van het 
Burgerlijk W etboek niet kan genieten en 
dat aan zijn gezegden geen geloof kan 
worden gehecht, afleidt dat de beweringen 
van verweerster, daarmede bedoelend 
haar stelling luidens welke de zaken 
waarvan de teruggave gevraagd wordt 
aan eiser in bruikleen werden gegeven, 
door het feit zelf, voor waar moeten 
•Norden gehouden en de vordering op 
grand van die overweging inwilligt ; 

Overwegende dat de omstandigheden 
dat de bezitter van een zaak de bescher
ming van artikel 2279 van het Burgerlijk 
Wetboek niet kan genieten en dat aan 
zijn gezegden geen geloof kan worden 
gehecht het bestaan in zich sluiten noch 
van het eigendomsrecht van degene die 
de zaak opvordert, noch van de aange
voerde oorzaak van de vordering tot 
teruggave, ten deze de bruiklening; 

Overwegende dat, nu eiser het bestaan 
van de bruiklening ontkende, nu de 
waarde van de vordering de 3.000 frank 
te hoven ging, nu het ten opzichte van 
eiser ook niet om een handelsverbintenis 
ging en het arrest de omnogelijkheid voor 
de verweerder om zich een schriftelijk 
bewijs daarvan te verschaffen niet vast
stelt, het hof van beroep niet vermocht 
het bestaan van de. bruiklening uit louter 
feitelijke vermoedens af te leiden ; 

Overwegende dat het middel gegrond 
is; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op de andere onderdelen van het eerste 
middel noch op het t•;veede rniddel, welke 
tot geen uitgebreidere cassatie kunnen 
leiden, vernietigt het bestreden arrest ; 
beveelt dat rnelding van dit arrest zal 
worden gemaakt op de kant van de ver
nietigde beslissing ; veroordeelt verweer
ster in de kosten; verwijst de zaak naar 
het Hof van beroep te Brussel. 

26 april 1968. - 1e kamer. - Vo01'
zitte1', H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggevm·, H. De Vreese. 
- Gelijlcluiclencle conclttsie, H. Krings, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Simont. 

28 KAMER. - 29 april 1968. 

1° GERECHTELIJKE INTERESTEN. 
- ViTETTELIJKE INTERESTEN. BE-

GRIP. 

2° VERZUIMSINTERESTEN. - Er
c+ENLIJK OF ONEIGENLIJK J\1ISDRIJF. -

DOOR DE REORTER TOEGEKENDE SOHA

DEVERGOEDING. - VERZUIMSINTERES

TEN DIE NIET KUNNEN LOPEN VOOR 

DE BESLISSING DIE DE SORADEVERGOE
DING TOEKENT. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VORJ\1. - STRAFZAKEN. - DEFINI

TIEVE VEROORDELING OP DE STRAF

VORDERING EN NIET DEFINITIEVE OP 

DE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. 

- VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE 

TEGEN DE EERSTE BESLISSING. - Ji'i:E

MORIE DOOR DE BURGERI,IJKE PARTIJ 

NEERGELEGD.- 0NTVANKELIJKE ME

J\WRIE. - KoSTEN. 

l 0 De ttitd1'ttklcing " wettelijke inte1·esten " 
cluiclt de interesten ctan waa1'van het 
bed1·ag doo1' de wet is vctstgesteld en in 
cleze betekenis omvctt zij oncle1· mem· de 
ge1'echtelijke inte1·esten ( l). (Impliciete 
oplossing.) 

2° Inzctke aans1Jralcelijkheid buiten ove1'
eenkomst kan de nchtm· cle ve1'Zttims
inte1'esten op het bed1·ag ?!an een schttlcl
vonle1·ing van schadevm·goecling niet 
doen lopen v661· cle beslissing die deze 
ve1·goecling toelcent (2). 

3° JtVannee1· de belclctagde, die clefinitief op 
de st1·ajvonle1'ing en p1'oV?:sioneel op de 
bu1·ge1'li_ike .1·echtsvonle1·ing wonlt ve1'
oonleelcl, zich in cctssa.tie voo1·ziet tegen 
de ee1·ste beslissing, is de bu1'ge1'lijlce 
pa1't1:} ontvanlcelijk om een memorie van 
antwoonl op de VOO?'Z·iening nem· te leg
gen ; wonlt deze voo1·ziening ve1'W01'pen 
clan vallen cle kosten van deze rnemorie 
ten laste van de eise1· (3). 

(HEYEN EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 

« AUTOBUS LIEGEOIS ,, T. GEMEEN

SORAPPELIJKE VERZEKERINGSKAS TE

GEN ARBEIDSONGEVALLEN "LES ASSU-

(1) · Oass., 8 november 1965 (Bull. en PAsiC., 
1966, I, 318), en noot 2, biz. 319. 

(2) Oass., 22 januari 1968, st<p1'a, biz. 691. 
(3) Cass., 31 oktober 1966 (A1-r. cass., 1967, 

biz. 304); raadpl. cass., 3 april 1967 (ibid., 
1967, biz. 932). 
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RANGES FEDERALES DE BELGIQUE })' 
NA.AMLOZE VENNOOTSCHAP « SWEGE

RYNEN ll EN MATERNE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 jcmi 1967 gewezen door de 
Correctionele Rechtbank te Hoei. recht
doende in hager beroep als rechtscollege 
waarnaar de zaak is vervvezen ; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
21 november 1966 (I); 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de bmgerlijke 
rechtsvordering die door de verweerster, 
de naamloze vennootschap « Swegery
nen })' tegen do eisers is ingesteld : 

Over bet derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1147, 1153, 
1382 en 1384 van het Bmgerlijk Wet.boek 
en 97 van de Grondwet, 

doonlat het bestreden vonnis op de 
bedragen die aan verweerster als schade
vergoeding zijn verleend, wettelijke rente 
sinds 5 mei 1964, de dag van het ongeval, 
toekent, zonder te bepalen of het mn een 
vergoedingsrente dan we] om een ver
zuimsrente gaat, 

te1·wijl, in aquiliaanse zalmn, de rechter 
de verzuimsrente op het bedrag van een 
schuldvordering van schadevergoeding 
niet kan doen lopen v66r de beslissing 
die deze laatste verleent, zodat het be
streden vonnis, dat aan de burgerlijke 
partij, de verwerende naam.loze vennoot
schap « Swegerynen })' de « wettelijke 
rente }) toekont op de schadevergoeding 
die het haar verloent, zonder de aard 
van die rente nader te bepalen, het voor 
het Hof onrnogelijk maakt de wettelijk
heid van het vonnis na te gaan : 

Overwegende dat de uitdrukking « wet
telijke rente }) zowel op de vergoedings
rente als op de verzuirn.srente kan slaan 
en dat in aquiliaanse zaken de rechter 
laatstgenoemdo rente niet op het bedrag 
van een schuldvordering van schadever
goed:i:ng kan doen !open v66r de beslissing 
die deze vergoeding verleent ; 

Overwegende dat het vonnis, door on
der bevestiging van het beroepen vonnis, 
de eisers te veroordelen mn aan verweer
ster « de wettelijke rente vanaf 5 mei 
1964}) te betalen, dit wil zeggen sinds de 
dag van het ongeval, zonder nadere be-

(1) A,.,., cass., 1967, biz. 388. 

paling, niet toelaat uit te maken of de 
sinds deze datum toegekende rente een 
vergoed:i:ngsrente dan wel een verzuims
rente is; 

Dat alclus het Hof in de onmogelijkheid 
verkeert om. na te gaan of het bestreden 
vor:mis de wettelijk genoemde rente wet
telijk heeft doen lopen vanaf de vermelde 
datun1 tot op de dag waarop de schuld
vordering van schadevergoeding zelf is 
toegekend; 

Dat het middel gegrond is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen do beslissing op de bmgerlijke 
rechtsvordering die tegen de eisers is 
ingesteld door de verweerster, de ge
meenschappelijke vcrzekeringskas tegen 
arbeidsongevallen " Les assurances fede
rales de Belgique }) : 

Overwegende dat de eisers verklaard 
hebben afstand te doen van htm voor
ziening; 

III. Op de mmnorie van an twoord, 
door Rene Materne ingediend : 

Overwegende dat, nu het bestrcden 
arrest de eisers jegens de burgerlijke 
partij Materne provisioneel heeft ver
oordeeld en bovendien een onderzoeks
rnaatregel heeft bevolen alvorens uit
spraak te doen over de andere punten 
van haar rechtsvordering, cleze burger
lijke partij ontvankelijk was om een 
1ne1norie van antwoord op de voorziening 
in te dienen, hoewel deze niet tegen haar 
was gericht ; · 

On1 die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening, in zover zij gericht 
is tegen de verweerster, de gemeenschap
pelijke verzekeringskas tegen arbeidson
gevallen « Les assurances fedorales de 
Belgique " ; veroordeelt de eisers in de 
kosten; vernietigt het bestreden vonnis, 
in zover het de eisers hoofdelijk veroor
deelt om aan de verwcrende namnloze 
vennootschap « Swegerynen » de wette
lijke rente op het bedrag van 1.560 frank 
vanaf 5 mei 1964 en de kosten te beta
len ; beveelt dat van het thans gevvezen 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerster in een 
vijfde van de kosten; veroordeclt de ei
sers in de overige vier vijfden en boven
dien in de kosten van de n1e1norie van 
antwoorcl ingediend namens Rene Ma
terne; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Ver
viers, zitting houdende in hager beroep. 
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29 april 1968. - 2e kamer. - Voor·
zitte1', H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzit.ter. Verslaggeve1·, 
H. Trousse. - Gelijkl~dclende conclusie, 
H. Krings, advocaat-generaal. - Plei
te?·s, HH. Van Ryn en Fally. 

ze KAJYIER. - 29 april 1968. 

vv'EGVERKEER. - VLUCHTMISDRIJ"F. 
- BESLISSING DIE DE OMSTANDIGHE

DEN OPGEEFT W AARUIT DE RECHTER 
HET BESTAAN VAN HET OPZET AFLEIDT. 

- REGELMATIG GEMOTIVEERDE BE
SLISSING. 

Doo1· e1·op te wijzen dat, hoewel de besttttw
de?' zijn vom·tuig in cle nobijhe1:cl vcm de 
plaats vun het ongeval had gepct1'keenl, 
hij nochtans nooit had k~mnen ge'iclen
tificeenl wonlen als een getuige het in
sclwijvingsmtmmer von de wc;gen niet 
hod opgenomen en dat deze best~;~;nler 
op geen enlcel ogenblilc het initicttief 
heeft genomen om zich te doen kennen, 
stelt de 1·echteT het bestaan vast van het 
voor het vl~whtmisdrijj veTeiste opzet en 
motivee1·t hij regelrnatig zijn beslis
sing '(1). (Grondwet, art. 97; wet 
van 1 augustus 1899, art. 2-2.) 

(EVRARD, T. PENAFIEL.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 oktober 1967 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Brussel, 
rechtdoende in hager beroep ; 

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

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 2-2, lid 1, van de wet van l au
gustus 1899, gewijzigd bij de wet van 
15 april 1958, 1 

doonlat het vonnis eiser veroordeelt 
wegens inbreuk op artikel 2-?., lid 1, van 
de wet van l augustus 1899, zonder te 
ontwoonlen op eisers conclusie waarin 
werd betoogd dat de voorwaarden onJ, 
deze bepaling toe te passen niet aanwezig 
waren in zijn geval en met name, 

ee1·ste onclerdeel, betreffende het mate
rieel bestanddeel de vlucht te hebben 

(1) Raadpl. cass., 10 april 1967 (A1'1'. cass., 
1967, blz. 967). 

genomen, zonder te antwoorden op de 
opmerking volgens welke de getuige de 
N ackere eerst to en hij onder ede werd 
gehoorcl, de naclere bijzonderheicl heeft 
verstrekt clat de eiser, bij gebrek aan 
plaats, zijn voertuig in de nabijheid had 
geparkeerd en dat hij dus in werkelijkheid 
zijn weg niet had vervolgd; 

tweede ondenleel, betreffende de kennis 
van de schade, door enkel de omvang 
van de berokkende schade te vermelden, 
zonder te antwoorden op de opmerkingen, 
door eiser bij conclusie ge1naakt tot sta
ving van zijn bewering dat hij volstrekt 
overtuigd was dat er geen ongeval was ge
beurd, daar hij geen schok had gevoeld en 
bij het nazien van verweerders voertuig 
geen schade had vastgesteld, te weten : 
dat de getuige De N ackere er eiser niet 
had op gewezen dat er enige schade was ; 
dat de verbaliserende agent, later bijge
roepen, enkel vastgesteld heeft dat de 
rooster licht ingedrulct was, wat aan de 
beklaagde heel goed kon ontgaan zijn; 
dat geen enkel spoor van een ongeval op 
eisers voertuig opgemerkt was ; dat ver
weerder pas verschillende maanden later 
de schade had doen vaststellen; 

clenle onclenleel, betreffende het opzet 
te vluchten, door op eisers conclusie, 
waarin werd gezegd dat hij wist dat de 
getuige hen1. herkend had en dat hij 
wettelijk niet verplicht was terstond een 
verklaring af te leggen, slechts te ant
woorden dat het feit dat eiser hem had 
gei"dentificeerd het misdrijf niet uitsluit, 
wat niet voldoende is om de opzettelijke 
elementen te bepalen die tot het vast
stellen van het misdrijf vereist zijn : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het vonnis verklaart 
dat " het niet betwiste feit dat de eiser in 
hager beroep (thans eiser) zijn voertuig 
in de nabijheid van de plaats van het 
ongeval heeft geparkeerd, niet de telast
legging uitsluit die tegen hem bewezen 
is geacht "; dat wegens die beslissing het 
in het middel vermelde feit van geen 
belang meer was; dat de rechter er dan 
ook niet moest op antwoorden ; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat het vonnis erop wijst 
dat " de getuige de eiser in boger beroep 
heeft toegesproken en b,em heeft gezegd 
dat hij de stationerende wagen had aan
gereden, dat de voormelde eiser niettemin 
deed alsof hij van niets wist en verder 
ging parkeren ... ; dat, gelet op de onder
gane schadA, hij niet onwetend kon zijn 
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omtrent het ongeval en de berokkende 
schade "; dat het vonnis aldus uitdruk
kelijk de omstandigheden vermeldt waar
op het steunt om te verklaren dat. eiser 
geweten heeft dat hij zoeven oorzaak 
of aanleiding van een ongeval was go
weest; dat het vonnis, dat aldus de rede
nen had vermeld waarop het steunt om 
het verweer af te wijzen, bovendien niet 
moest antwoorden op elk van de argu
menten die tot staving ervan werden 
aangevoerd en die geen afzonderlijke 
middelen opleverden; 

Over het derde onderdeel : 

Overwegende dat het vonnis erop wijst 
dat " indien getuige het inschrijvingsnum
mer van de aanbotsende wagen niet had 
opgenomen, de dader nooit gei:dentifi
ceerd had kunnen worden ; dat eiser in 
hoger beroep op geen enkel ogenblik 
enig initiatief heeft genomen om zich te 
doen kennen " ; dat het vonnis aldus op 
eisers conclusie passend antwoordt en 
het bestaan van de vereiste opzettelijke 
elementen vaststelt en inzonderheid dat 
eiser het opzet had zich door de vlucht 
aan de dienstige vaststellingen te ont
trekken; 

Dat geen onderdeel van het middel 
kan worden aangenomen ; 

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

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

Overwegende dat eiser geen lTliddel 
aanvoert; 

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

29 april 1968. - 28 kamer. - Voo1'
zitte1', H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1•slaggever, 
H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Krings, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
H. Gillet (van de balie bij het Hof van 
beroep te Brussel). 

28 KAllrnR. - 29 april 1968. 

BE"WIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. -
STRAFZAKEN. - 0VERLEGGING VAN 
BESCHEIDEN DIE IN EEN ANDERE TAAL 

DAN EEN VAN DE LANDSTALEN ZIJN 
OPGEMAAKT. - VERTALING VAN DEZE 
BESCHEIDEN IN DE TAAL VAN DE 

RECHTSPLEGING. - VERTALING TEN 
LASTE VALLEND VAN DE PARTIJ DIE 
DE STUKKEN OVERLEGT. 

De in een v1'eemcle taal opgemaalcte beschei
clen, wellce cle pa1·tij 'clie ze vooTbTengt, 
weze het cle beklaagcle, aan het vonnis
ge?'echt wenst ove1' te leggen, moeten cloor 
cle zoTgen van clie pa1·tij veTtaald w01·clen 
in cle taal van de 1·echtspleging. 

(L. EN A. CAPUANO, T. NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP «LA NATIONALE DE PA
RIS>>.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 januari 1968 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen op de straf
vordering die tegen de eisers is inge
steld 

A. Over het middel, door Luigi Ca
puano afgeleid uit de schending van de 
artikelen 22, 30 en volgende van de wet 
van 15 jcmi 1935 betreffende het gebruik 
der talen in gerechtszaken en 97 van de 
Grondwet, 

cloorclat het arrest tegen eiser de telast
legging bewezen verklaart, te Brussel, 
in de nacht van 29 op 30 mei 1967, een 
auto en verschillende roerende zaken ten 
nadele van Guy Vanderborght bedrieg
Iijk te hebben weggenomen, 

tenvijl eiser het misdrijf loochende en 
bij conclusie stelde dat hij zich op het 
ogenblik van de feiten niet in Belgie 
bevond, zoals bleek uit de door hem 
voorgelegde stukken, waarvan sommige 
uit de debatten werden geweerd, omdat 
zij niet vertaald of gelegaliseerd waren : 

Overwegende dat blijkens de proces
stukken eiser voor al zijn verklaringen 
de taal van zijn kens heeft gebruikt ; 
dat hij de acht in een vreemde taal op
gestelde bescheiden die hij aan het von
nisgerecht wilde voorleggen, diende te 
doen vertalen ; dat hij bovendien van die 
voorlegging heeft afgezien ; 

Overwegende dat het arrest aan eisers 
verweer niet aileen tegenwerpt dat het 
door hem voorgelegde stul{: met een niet
gelegaliseerde handtekening niet vol-
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doende is om zijn gezegden te bewijzen, 
maar dat het. stuk bovendien alle bewijs
kracht mist wegens de gcwichtige, be
paalde en met elkaar overeenstem1nende 
vermoedens die het arrest vermeldt, 1net 
name : de aanhouding te Brussel, op 
ll juni 1967, van de eiser die, in gezel
schap van zijn broeder Antonio, een te 
Basel in de nacht van 9 op 10 juni 1967 
gestolen auto bestuurde, welke diefstal 
zijn broeder uiteindelijk bekend heeft, 
de ontdekking in die wagen van hesohei
den die de dag tevoren in een wagen te 
Ztu'ioh waren weggenmnen, en van be
soheiden hetreffende de ten nadelo van 
Vanderborght gestolen wagen, de on
waarsohijnlijkheid van de tegonstrijdige 
verklaringen van de oisers mntrent hun 
in het bezit treden van die besoheidon, 
ten slotte het feit dat eiser op hetzelfde 
tijdstip als dat waarop de wagen van 
Vanderborght gestolen werd, een gelijk
soortige wagen bezat als de gestolene ; 

Overwegende dat uit die overwegingen 
blijkt dat het hof van beroep, in zijn 
soevereine beoordeling enerzijds van de 
bewijskracht die aan het voorgelegde 
attest behoort te worden toegekend, en 
anderzijds van de vermoedens die het 
venTteldt, het attest afwijst op de gran
den die het aanvoert, on uit de verinoe
dens het bestaan van het misdrijf en de 
sohuld van de eiser afieidt ; 

Dat het aldus zijn heslissing regolmatig 
rnet redenen omkleedt en wet.telijk ver
a.ntwoordt ; 

Dat het middel niet kan worden min
genorn.en; 

En overwegende, n1.ot betrekking tot 
beido eisers, dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgesohroven 
reohtsvormen worden nageleefd on dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de bm'gerlijke 
rechtsvordering die de verweerster tegen 
eisers heeft ingesteld : 

Ovorwegende dat het arrest, onder 
bevestiging van de beslissing van de 
eerste rechter, aan verweerster oen pro
visionele vergoeding toekent en, voor de 
overige sohade, de zaak naar de Correo
tionele Rechtbank verwijst ; 

Dat die beslissing, die geen uitspraak 
doet over een bevoegdheidsgeschil, geen 
eindbeslissing is in de zin van artikel 416 
van het vVetboek van strafvordel'ing ; 

Dat de voorzieningen derhalve niet 
ontvankelijk zijn ; 

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

29 april 1968. - 2e kamer. - Voor
zitteT, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1•slaggeve1', 
H. Busin. - Gelijlduidencle conclnsie, 
H. Krings, advocaat-generaal. 

ze KAl\1ER. - 29 april 1968, 

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
BURGERLIJKE ZAKEN. - CONFLIOT VAN 
JURISDICTIE. - BESLISSINGEN WAAR

TEGEN GEEN GEWOON RECRTSl\1IDDEL 
l\1EER KAN INGESTELD WORDEN. 

MACHTIGING Ol\1 TE DAGVAARDEN. 

T'Vannem· in b~wge1'lijlce zalcen beslissingen 
wacwtegen geen gewoon rechtsmicldel 
mee1· lean ingestelcl woTclen een conflict 
van j~wisclict,ie schijnen te cloen ontstaan 
en e1· g1'Dncl bestaat tot 1·egeling van 
Techtsgebiecl, veTleent het Hoj cle rna.ch
tiging om dctcwtoe te dagvaa1'Clen ( l). 

(BOUGNIART, T. DERANDSCRUTTER.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het verzoek 
tot regeling van rechtsgebied, namens 
Roger Bougniart ondertekend door 
:M:r Van Ryn, advocaat bij hot Hof; 

Gelet op de artikelen 19, 2°, van de 
wet van 25 maart 1876 houdencle hoek I 
van het voorafgaande hoek van het vVet
boek van burgerlijke rechtsvordering en 
364 van voornoemd wetboek ; 

Gelet op het vonnis, op 8 april 1964 
gewezen door de Reohtbank van eerstc 
aanleg te Bergen, zitting houdende in 
boger beroep en als rechtbank waarnaar 
de zaak is verwezen, waarbij die rcoht
bank verklaart dat het geschil bij haar 
sleohts aanhangig is in zover eiser zijn 
reohtsvordering grondt op zijn bezit 
als mecleeigenaar van een bedrijfsweg 
terwijl de reohtsvordering in zover zij 
op andere gronden berust aanhangig blijft 

(1) Raaclpl. cass., 2 juni 1958 (Bull. en 
PASIC., 1958, I, 1088). 
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bij de Rechtbank van eerste aanleg te 
Charleroi; 

Gelet op het vonnis, op 12 oktober 1966 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Charleroi, rechtdoende in hoger 
beroep, waarbij deze vaststelt dat door 
de werking van het arrest, op 1 1naart 
1962 (1) tussen partijen gewezen door het 
Hof van cassatie, de zaak haar is ont
trokken; 

Overwe,gende dat uit die beslissingen, 
die in kracht van gewijsde zijn gegaan, 
een negatief conflict van rechts1nacht 
blijkt te zijn ontstaan dat de gang van 
het gerecht belemrnert; 

Om die redenen, Ir1achtigt de verzoeker 
om de voornoernde Robert Dehandschut
ter tot regeling van rechtsgebied te dag
vaarden ter terechtzitting van de tweede 
kamer van het Hof van 27 mei 1968 te 
9 u. 30 ten einde uitleg te verstrekken 
over voornoen1d verzoekschrift ; beveelt 
dat het verzoekschrift aan verweerder 
zal worden meegedeeld ; kosten aange
houden. 

29 april 1968. - 2° kamer. - Voo1'
zitte1' en VeTslaggeve?', H. Louveaux, 
raadsheer waarnemend vo'orzitter. 
Geli.ilcltticlencle conelttsie, H. Krings, ad
vocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Ryn, 

28 KA.J\mR. - 30 april 1968. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
0NTHEFFING. GEOOORDINEERDE 
WETTEN BETREFFENDE DE INKOMSTEN
BELASTINGEN VAN 15 JANUARI 1948, 
ARTIKEL 61, § 8.- NIEUWE BESOHEI
DEN OF FElTEN.- BEGRIP. 

Voo1· de toepassing van aTtikel 61, § 8, 
van cle wetten bet1·e fjencle de inlcomsten
belastingen, gecoonlinee1·d bi.i het beslttit 
van de Regent van 15 januari 1948, 
zijn enlcel nieuw cle bescheiden of feiten 
die vcm die aanl zijn, clat zij een bewijs 
uitmalce?'b dat niet vroege1' had lcunnen 
gelevenl worden en clat de belasti,ngplich
tige niet in staat was te levere?'b voor het 
verstrijlcen van de te1'mijnen van 1'ecla
matie of van be1·oep (1). 

(1) Bttll. en PASIC., 1962, I, 737. 
(2) Paragraaf 8 van artikel 61 van de geco

ordineerde wetten van 15 juni 1948 is opge
heven bij artikel 3 van de wet van 24 maart. 
1959. 

(DE J\'IEY, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOI:iflN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 24 januari 1963 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 61, inzonderheid § 8, van 
de wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, gecoiirdineerd bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, be
doeld artikel 61, § 8, zoals het ingevoe!?d 
werd in verrnelde gecoiirdineerde wetten 
door artikel 2 van de wet van 27 juli 
1953 tot invoering van maatregelen mn 
de invordering der directe belastingen te 
bespoedigen, en, zo nodig, schending van 
deze laatste bepaling, 

doordat, nu eiser op 14 augustus 1946 
in de speciale belasting werd aangeslagen 
en outlasting had gevraagd, op grond 
van artikel 61, § 8, van evenverrnelde 
gecoiirdineerde wetten, van de overbelas
ting die in de aanslag begrepen was, bet 
bestreclen arrest het rechtsmiddel onge
grond verklaart dat door eiser was inge
steld tegen de beslissing van de Minister 
van financien die dit verzoek had ver
worpen en deze beslissing rechtvaardigt 
1net de redenen dat " verzoeker (thans 
eiser) beweert dat het nieuwe feit het 
op 21 februari 1947 gewezen arrest van 
het Militair Gerechtshof is, hetwelk hij 
niet kon overleggen zolang het niet 
definitief werd ingevolge het arrest 
van het Hof van cassatie van 28 april-
1947; dat deze beslissingen geen nieuw 
elm11ent op fiscaal oogpunt hebben op
gelevercl ; dat imn1ers sedert september 
1946 verzoeker aanvoerde dat hij niet 
meer dan 179.800 frank had verdiend 
waarvan alleen 94.757,90 frank eventueel 
belastbaar waren in de speciale belas
ting ; dat het vonnis van de Krijgsraad 
van 5 augustus 1946 steunde op com
missielonen ten bedrage van 135.800 fr. 
buiten een vaste bezoldiging van 
44.000 frank; dat hieruit blijkt dat se
dert 5 augustus 1946 verzoeker in het 
bezit was van al de elementen die nodig 
waren om een bezwaarschrift in te dienen 
tegen de litigieuze aanslag zowel wat 
de aard van de inkomsten en baten als 
wat hun bedrag betrof; dat het arrest 
van het Militair -Gerechtshof aan de feiten 
die aan verzoeker verweten werden een 
nieuwe strafrechtleijke beoordeling heeft 
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gegeven maar geen nieuw element heeft 
opgeleverd op fiscaal geb1ed omtrent 
de aard van de bezoldigingen en hem 
bedrag; dat hieruit volgt dat verzoeker 
ten onrechte aan bedoeld arrest van het 
JYiilitair Gerechtshof de aard toekent van 
een afdoend bevonden nieuw bescheid 
of feit ,, 

te1'~mjl hot feit dat eiser v66r het ve.r
strijken van de terrrrijn tot reolarrmtie 
maar na het ten kohiere brengen van de 
Iitigieuze aanslag aangevoerd had dat 
er een overbelasting was on het feit dat 
hij op dat ogenblik in het bezit was van 
de " elementen ,, nodig voor het indienen 
van een bezwaarschrift, de bestreden 
beslissing niet kunnen rechtvaardigen 
ver1nits a) de tennen "nieuwe elernen
ten " die door de feitenrecbter worden 
gebruikt, dubbelzinnig zijn daar ze de 
mogelijkheid niet bieden uit te maken 
of naar clezes Inening eiser te bekwatner 
tijd slechts kennis heeft gehad van het 
bestaan en het beclrag van de overbelas
ting - omstandigheicl die geen beletsel 
zou lnmnen zijn voor de toepassing van 
artikel 61, § 8, van de gecoordineerde 
wetten - ofwel of de feitenrechte.r heeft 
wiilen beslissen dat v66r bet verstrijken 
van de termijn tot reclamatie eiser het 
bewijs hooft gehad van deze overbelas
ting, b) de " nieuwe " foiten en besoheiden 
clio zijn welke niet bekend waren aan de 
ambtenaar van de belastingen op het 
ogenblik van bet ten kohiore brengen, 
waaruit volgt dat de feitenrechter aan 
de door eiser ingoroepen feiten en be
scheiden het " nieuw " karakter niet 
lTroclrt weigeren tenzij door vast te stellen 
dat zij door de ambtenaar van de belas
tingen op 14 augustus 1946 gekend wa
ren, welke vaststelling het arrest niet 
doet (schending inzonderheid van de 
artikelen 97 van de Grondwet en 61 van 
de gecoordineerde wetten) ; 

te1·wijl eiser zich er niet toe beperkt 
had, zoals het bestreden arrest beslist, 
aileen het arrest van het Militair Ge
rechtshof als nieuw feit in te roepen, 
maar in een regelmatig genomen con
clusie had beweerd dat " de nienwe he
scheiden waarop verzoeker zich beroept 
onder meer deze zijn van de tegen hem 
ingespam10n strafvordering en het vonnis 
en het arrest door de krijgsraad. en het 
Militair Gerechtshof respectievelijk op 
5 augustus 1946 en 21 februari 1947 ge
wezen en door het Hof van cassatie op 
28 april 1947 bekrachtigd; dat deze be
scheiden nat.uurlijk nieuw zijn vermits 
ze niet gekend waren door de ambtenaar 

van de belastingen op het ogenblik clat 
de aanslagen ten kohiere werden ge
bracht ,, waaruit volgt dat het bestreclen 
arrest aan eisers conclusie een zin heeft 
gegeven die niet verenigbaar is met baar 
termen en aldus haar bewijskracht heeft 
geschonclen (schending van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Bnrgerlijk 
Wetboek) en op bedoelde conclusie geen 
passend antwoord heeft gegeven (schen
cling van a.rtikel 97 van de Grondwet) 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
erop wijst dat sedert 5 augustus 1946, 
datmn waarop het vonnis VEJ-n de krijgs
raad we.rd gewezen, eiser in hot bezit 
was van aile noclige elementen om een 
hezwaarschrift in te dienen ; dat door te 
verklaren dat het arrest van het Militair 
Gerechtshof, dat hem vrijgesproken heeft 
van het misdrijf van leveringen aan de 
vijand, "geen nie1.nv element heeft opge
leverd op fiscaal gebied omtrent de 
aard van de bezoldigingen en hun be
drag " het arrest zonder dubbelzinnigheid 
vaststelt dat eiser geen 11ienw bescheid 
voorbrengt dat het bewijs van een over
belasting uitmaakt, dat hij op 5 augustus 
1946 nog niet had kunnei1 leveren; 

Overwegende dat alleen nieuw zijn in 
de zin van artikel 61, § 8, van de geco
orClineerde wetten, de bescheiden offeiten 
die van die aa.rd zijn dat zij een bewijs 
uitmaken dat niet vroeger had kunnen 
geleverd worden en dat de schatplichtige 
niet in staat was te levere~l voor het ver
strijken van de termijnen tot reclamatie 
of tot beroep ; 

Over bet t.weede middel 

Overwegende dat het bestreden anest, 
dat aileen doelt op het arrest van het 
Militair Gerechtshof en op het arrest van 
het Hof dat het tegen deze beslissing 
gerichte cassatieberoep heeft verworpen, 
niet beslist, in strijd met wat in het mid
del verklaard wordt, dat eiser ?.ich ertoe 
beperkt heeft " aileen het arrest van het 
Militair Gerechtshof als nieuw feit in te 
roepen "; 

Overwegende dat, nu eiser in ziJn con
clusie de draagwijdte niet heeft aange
geven welke hij aan de door hmn over
gelegde stukken van het strafproces 
toekende, de rechter niet gehouden was 
zioh uit te spreken over de bewijskracht 
van deze bescheiden ; 

Dat. hieruit volgt dat, geen enkel onder
dee! van het middel kan aangenomen 
worden; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

30 april 1968. - 2e kamer. - Voo?'
zitteT, H. van Beirs, voorzitter. - VeT
slaggeve1·, H. Polet. - Gelijklu.idencle 
concl~tsie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. - PleiteTs, HH. Delhez (van de 
balie bij het Hof van beroep te Brussel) 
en Van Ley:nseele. 

2e KAllrnR. - 30 april 1968. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. WET VAN 

15 JULI 1959 TOT TIJDELIJKE WIJZI

GING VAN RET AANSLAGREGilVIE DER 

MEERWAARDEN MET RET OOG OP DE 

BEVORDERING VAN DE BELEGGINGEN. 

VERWEZENLIJKTE MEERWAARDE 

VAN EEN EFFECTENPORTEFEUILLE. -

MEERWAARDE DIE SAlVIEN li'LET ANDERE 

INKOllfSTEN IS OPGENOMEN IN EEN 

BEDRAG DAT IN DE BALANS WORDT 

INGESCRREVEN OND]JR DE BENAMING 

<C RESERVE VOOR VERSOHILLENDE EVEN

TUALITEITEN J>. - INSCHRIJVING DIE 

GEEN OPNEMING UITl\iAAKT. 

Is geen opneming in cle zin vanm·tilcel 27, 
§ 2bis, van cle op 15 janum·i 1948 geco
onlineenle wetten betTetfencle cle inlcom
stenbelastingen waa1·naa1· ve1·wezen woTclt 
in aTtikel 2, § 1, ~·an cle .wet van 15 j~tli 
1959 tot tijclelijlce wijziging van het 
aanslagTegirne cleT meerwaanlen met het 
oog op de bev01·cle1·ing van de beleggin
gen, cle inschr1:jving van een ve?·wezen
lijlcte mee1·waanle van een e.fjectenpo1'te
Je~t7:lle, die sincls rnem· dan viJf jaaT v661• 
de ve1·wezenlijlcing in het verrnogen van 
cle onclm·1wming is gevallen, op een post 
van de balans geheten " 1'ese1·ve voo1· 
verschillencle eventualiteiten " ( 1). 

{NAAlVILOZE VENNOOTSCRAP <C INTERNA

TIONALE RULPJ\'IAATSORAPPIJ VOOR 

SPOORWEGEN ll, T. BELGISOHE STAAT, 

MINISTER VAN FINANCIEN.) 

(1) Raadpl. cass., 26 juni 1958 (Bull. en 
PAsro., 1958, I, 1202); 2 december 1958 (ibid., 
1959, I, 333); 17 mei 1960 (ibid., 1960, I, 
1071); 13 november 1962 (ibid., 1963, I, 338); 
8 juni 1965 (ibid., 1965, I, 1085). 

0ASSATIE, 1908. - 35 

ARREST. 

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

Overwegende dat de voorziening het 
arrest aileen bestrijdt in zover het uit
spraak doet over het verhaal van 7 juni 
1961; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 27, § 2bis, van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd 
bij het besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948, van kracht zijnde voor het 
belastingjaar 1960, 1, 2, § 1, en 4 van de 
wet van 15 juli 1959 tot tijdelijke wijzi
ging van het aanslagregime der meer
waarden met het oog op de bevordering 
van de beleggingen, 

cloonlat het bestreden arrest aan eiseres, 
voor het belastingjaar 1960, boekjaar 
afgesloten op 31 december 1959, het 
voordeel weigert van belastingvrijdom, 
ingevolge voormelde wet van 15 juli 
1959, ten aanzien van een 1neerwaarde 
tijdens het jaar 1959 verwezenlijkt op 
effecten die sedert meer dan vijf jaar 
deel uitmaakten van de portefeui.lle van 
eiseres, op grand dat deze, door een sam 
die gezegde meerwaarde bevat op een 
provisierekening van haar balans te bren
gen voor verschillende eventualiteiten, 
een opneming zou hebben gedaan in de 
zin van de in artikel 27, § 2bis, 2o, van 
de gecoiirdineerde wctten gestelde voor
waarden en aldus de meerwaarde zou 
onttrokken hebben aan de door de wet 
van 15 juli 1959 voorgeschreven beleg
gingsaanwending, 

tenu~il, eerste onclenleel, het arrest aldus 
aan artikel 27, § 2bis, van de wetten 
betreffende de inkornstenbelastingen en 
aan de wet van 15 juli 1959, die ernaar 
verwijst, een voorwaarde bijvoegt die 
dam·in niet is voorzien, namelijk de aan
wending van de meerwaarde in de balans 
van het jaar van haar verwezenlijking 
tot een " onbeschikbare " reserve, uit
sluitend en statutair bestem.d voor een 
gebeurlijke wederbelegging (schending 
van de artikelen 27, § 2bis, van de geco
ordineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, I en 2, § 1, van de wet 
van 15 juli 1959); 

tweecle ·onclercleel, het arrest met tegen
strijdige redenen is omkleed, doordat het 
erop wijst, enerzijds, dat de bedoelde 
meerwaarde ertoe zou hebben bijgedra
gen de kosten en verliezen van hct dienst-
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jaar te dekken of te vergoeden en ander" 
zijds dat deze meerwaarde deel uitmaakt 
van de reserve voor verschillende even" 
tualiteiten, gevormd aan de hand van de 
resultaten van ditzelfde dienstjaar, re
serve die, bij onderstelling, niet heeft 
k1.mnen dienen om de in de loop van het 
dienstjaar, dit is voor haar samenstelling, 
gedane kosten te dekken of te vergoeden 
(schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 27, § 2bis, van de geco6rdi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, 1 en 2 van de wet van 15 juli 
1959) ; 

denle onde1·deel, het arrest vaststelt 
dat de bedoelde meerwaarde deel uit
maakt van de reserve voor verschillende 
eventualiteiten, gevormd aan de hand 
van de resultaten van het belastingjaar 
1960 (jaar 1959), en dat zij dus geen be
paalde aanwending heeft gekregen in de 
loop van dit dienstjaar, zodat het de be
doelde meerwaarde niet heeft kmmen 
aanzien als belastbaar voor het dienst
jaar 1960, zonder artikel 4 van de wet 
van 15 juli 1959 te schenden, hetwelk 
bepaalt dat een dergelijke meerwaarde 
slechts belastbaa.r is voor het jaar tijdens 
hetwelk een van de vrijstellingsvoor
waarden, en namelijk die welke de weder
belegging voorschrijft, geschonden wordt 
of niet n'leer kan vervuld worden (schen
ding van de genoemde wettelijke bepa
ling); 

vienle onderdeel, in ieder geval, het 
arrest het voordeel van belastingYrijdom 
van 1.200.000 frank die werkelijk v66r 
de balans wederbelegd werden gedurende 
het dienstjaar 1959, zoals de beroepen 
besliss:ing het vaststelde, n:iet kon weige
ren zonder de artikelen 1 en 2 van de 
wet van 15 juli 1959 te schenden : 

W at het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat het arrest erop w:ijst 
dat het bewezen :is door de gegevens van 
het dossier, onder 1neer door de balans 
en door de winst- en verliesrekening van 
31 december 1959 : 1° dat de bet,wiste 
meerwaarde van 6.921.393 frank samen 
1net andere inkon'lsten werd opgenomen 
in het bedrag van 7.877.543 frank dat op 
het credit van de winst- en verl:iesreke
ning werd gebracht onder de benaming 
"verkregen resultaten van de activa
bestanddelen "' terwijl zij met andere 
inkomsten werd opgenomen in het bedrag 
van 9.636.692 frank op het debet van 
dezelfde rekening onder de benaming 
« provisie voor verschillende eventuali
teiten " ; 2° dat deze n'leerwaarde samen 

met andere inkomsten opgenomen werd 
in het bedrag van 10.191.264 frank en in 
de balans, op het niet eisbaar passief, 
werd :ingeschreven onder de benaming 
"reserve vom· verschillende eventuali
teiten "; 

Dat het aldus vaststelt dat, opgenomen 
samen met andere inkomsten in geld
smnmen van een hoger bedrag, bedoelde 
meerwaarde, die zowel op het credit als 
op het debet van de winst- en verlies
rekening voorkomt, ongewijzigd is ge
bleven ; dat uit deze vaststell:ing, die elke 
amputatie van een of ander deel van de 
meerwaarde uitsluit, volgt dat deze 
laatste geen invloed heeft gehad op het 
saldo van bedoelde rekening ; 

Overwegende dat de aanwending van 
de winst, gevormd door de 1neerwaarde 
herkomstig van het te gelcle maken van 
effecten die sedert meer clan vijf jaar in 
het vermogen van eiseres waren opge
nmnen, in een reserve voor versche:iclene 
eventualiteiten, ongetwi]feld cleze fond
sen beschikbaar stelt voor elke even
tualiteit van welke aard ook, waarin de 
onderneming naderhand zich zou ge
nooclzaakt zien te voorzien, maar geen 
beletsel is voor de aanwending van deze 
fondsen in beleggingen die door de ven
nootschap opportutm zouden worden ge
acht en zulks zolang er niet werkelijk over 
werd beschikt ; 

Dat het arrest dus niet gerechtigd is 
om te oordelen dat eiseres, door het enkel 
overbrengen van de meerwaarde in een 
reserve .voor verscheidene eventualitei
ten, het gaaf behoud van haar midde" 
len in gevaar heeft gebracht onder meer 
en in het bijzonder haar mogelijkhe" 
den om een bedrag, gelijk aan deze 
1neerwaarde, te beleggen, en deze heeft 
onttrokken aan de en:ige beleggingsaan" 
wending die door de wet van 15 juli 1959 
in aanmerking is genomen; dat de ver" 
wezenlijking van de beleggingen binnen 
de door de wet gestelde termijn steeds 
mogelijk blijft met behulp van de in 
de reserve geplaatste bedragen zolang 
over hun bestemming tot een ander doel 
niet wordt beschikt, ; 

Overwegende dat door te beslissen, op 
grond van de overwegingen die het ver" 
meldt, dat het overbrengen van de 1neer" 
waarde op een reserve voor verscheidene 
eventualiteiten een opneming is in de 
zin van het 2° van de in art:ikel 27, § 2bis, 
van de geco6rdineerde wetten gestelde 
voorwaarden, zorn·a, bij ontstentenis van 
elke bepaalde bestemming van deze re" 
serve, genoen'lde n'leerwaarcle niet onbe" 
schikbaar is gen'laakt voor een andere 
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bestemming dan beleggingen, het arrest 
aan de voorwaarden, gesteld bij de wets
bepaling waarvan het toepassing maakt, 
een vereiste toevoegt dat ze niet inhou
den; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del gegTond is ; 

Om die redenen, en zonder dat er grond 
bestaat tot onderzoek van de andere 
onderdelen van het middel die geen rui
mere cassatie zouden kunnen nteebren
gen, vernietigt het bestreden anest. in 
zover het uitspraak doet over het verhaal 
ingediend op 7 juni 1961; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver
weerder in de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

30 april 1968. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slaggeve1', H. Polet. - Gelijlcl~tidenrle 
conclusie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. - Pleite1's, HH. de Longueville 
(van de balie bij het Hof van beroep 
te Brussel) en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 30 april 1968. 

1° VERZEKERINGEN. - LANDVER

ZEKERINGEN. - VERZEKERING VAN DE 
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJK

HEID. - VERZEKERING BETl<EFFENDE 

ARBEIDSONGEVALLEN. DooR DE 
VERZEKERDE BETAALDE PRElVIIES. 

EIGENDOlVI VAN DE VERZEKERAAR. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTR.EK VAN DE REEDS BELASTE ELE

lVIENTEN TEN EINDE DUBBELE BELAS

TING TE VERMIJDEN. - FINANCIELE 
LASTEN.-ARTIKEL 52,§§ 4 EN 5, VAN 
DE GECOORDINEERDE WETTEN BETREF

FENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN.
lNTERESTEN OPGEBRACHT DOOR GELD

SOl\1111EN EN W AARDEN DIE DOOR DE 
VERZEKERINGSMAATSOHAPPIJ AANGE

Vi'END WORDEN VOOR DE VESTIGING 
VAN HET.VOORLOPIG WISKUNDIG RESER

VEFONDS BEPAALD BIJ ARTIKEL 13 VAN 
RET KONINKLIJK BESLUIT VAN 7 DE
OElVIBER 1931 TOT OOORDINATIE VAN DE 

KONINKLIJKE BESLUITEN HOUDENDE 
ALC+El\iENE VERORDENING VAN DEVER

ZEKERINC+ TEGEN DE ARBEIDSONGE
VALI.EN. - lNTERESTEN DIE C+EEN 

FINANCIELE LASTEN ZIJN VAN GELD

SOMMEN DIE AAN DE GETROFFENEN 

OF DE VERZEKERDEN TOEBEHOREN OF 
DOOR DEZE UITC+ELEEND ZIJN. 

l 0 Inzalce ve1·zekering van de burger1'echte
lijke aanspmkelijkheid en met name van 
die wellce V001'tSJJ1'~tit nit de a?·beidsonge
vallen, is de sto1'ting van de overeengeko
men p1·emie een betaling die aan de ver
zelce1'aa1' de eigendom toekent van de nit 
dien hoof de gesto1'te bedmgen ( 1). 

2° De geldsommen en waa1·den die doo1' 
een verzeke1'ingsmaatschappij wonlen 
aangewend voo1· de vestiging van het 
vooTlopig wishmrlig 1'ese1·vefonds be
paald bij artikel 13 van het lconinlclijlc 
beslnit van 7 decembe1' 1931 tot coo1'Cii
natie van. de konhoklijke besl~titen hon
clencle algemene veTonlening van de ve1'
zeke1•ing tegen a1'beidsongevallen, zijn 
k1'achtens de wet en voo1· de1'gelijlce ven
nootschap geen gelden voo1' de1·den -
get1'ofjenen of verzelcenlen - die ten 
voonlele van cleze laatsten een 1-titlce1'ing 
van inte1'esten met zich bTengen en de 
cloo1· deze geldsommen en waaTden opge
b1·achte inte1·esten aangewend voo1· het 
1'esm·vefonds zijn dns in cle zin van a1'ti
kel 52, §§ 4 en 5, van de gecoo1'aineenle 
wetten betTefjende de inlcomstenbelastin
gen geen financiele lasten van de gelcl
sommen die aan de getTofjenen of aan 
rle ve1·zekenlen toebeho1·en of clie doo1· 
deze laatsten ~titgeleend zijn, waaTvan 
het bedTag als dnsdanig moet woTden 
afget?·okken van de 1'eeds aangeslagen 
inlcomsten die doo1· bedoelde geldsommen 
en waanlen zijn opgebmcht (2). 

(NAAJ\'i:LOZE VENNOOTSOHAP « DE VERE

NIGDE EIGENAARS l>, T. BELGISOHE 

STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 februari 1964 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Over het middel afgeleid nit de ,;chen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 52, inzonderheid §§ l tot 5, van de 
gecoord:i:neerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen en voor zover als 
nodig 13, 14 en 64 van de koninklijke be
sluiten, houdende algen1.ene verordening 

(1) en (2) Cass., 16 juni 1964 (Bttll. en PA
src., 1964, I, 1112). 
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van de verzekering; tegen de arbeidsonge
vallen, gecoi:irdineerd bij koninklijk be
sluit van 7 decmnber 1931, 

doonlat, nu eiseres beweerde dat er 
geen redon was tot aftrok van financiele 
lasten in de zi:n van artikel 52 van de 
gecoordineerde wetten wat « het voor
lopig wiskcmdig reservefonds n betreft, 
hetwelk gevestigd is krachtens de wets
bepalingen en verordeningen betreffende 
de verzokoring togen de arbeidsongeval
len, het bestreden arrest, na vastgesteld 
te hobhen « dat het voorlopig wiskundig 
reservefonds en het definitief wislnm.dig 
reservefonds op dozelfde wijze gevestigd 
en herekend worden (zie artikelen 13, 
14 en 64 van het koninldijh: besluit van 
7 december 1931) >> beslist dat « verzoek
ster (thans eiseres) tevergeefs beweert 
dat het voorlopig wiskundig reserve
fonds goon interesten zou opleveren 
terwijl het tooh berekend wordt gelijk 
het definitief wiskundig reservefoncls, 
waarvan niet hetwist wordt dat het i:nte
resten oplovert en dat hot aileen aan een 
boekhoucllnmdige vereenvoucli:gi:ng te wij
ten is dat deze intoresten niet ontwaard 
worden omdat het hedrag van het. voor
lopig wiskundig resorvefonds door eiseres 
hij elke balansafsluiting herherekend 
wordt n, 

te?'w?:jz : a) uit de enkele vaststelling 
dat eiseres niet betwist heeft dat het 
definitief wiskundig reservefonds geen 
i:nteresten opleverde, niet mag afgeleid 
worden dat het voorlopig wiskundig 
reservefonds, zel£s voor het geval dat 
het berekend wordt op dezelfde wijze als 
het definitief wiskundig reservefonds, 
dergelijke i:nteresten opleverde, daar het 
Hof van beroep een grief van eon helas
tingplichtige niet mag ongegrond ver
klaren om de enkele reden dat deze laatste 
nagelaten heeft een zelfde grief op to 
werpen betreffende een ander hestand
dee] van de betwiste aanslag ; 

b) eon wislnmdig verzekeri:ngsfonds 
geen intereston kan « opleveren n op het 
ogenblik dat het gevestigd wordt, omdat 
de interestenlast slechts kan ontstaan uit 
het verloop van de tijd, zodat de vast
stelling dat het voorlopig wiskundig 
reservefonds op het ogenblik van zijn 
vestiging berekend wordt gelijk een 
definitief wiskundig reservefonds, niet 
toestaat een oonclusie to treldwn over 
de v1aag of eon dergelijk reservefonds 
naclerhand zal bewaard worden met 
financiele lasten in de zin van artikel 52 
van de geooi:irdineerde wetten ; 

c) er in elk go val uit de redenen van 

hot arrest niet kan afgoleid worden dat 
de financiele lasten die in aanmerking 
moeten genomen worden wei degelijk het 
beclrag hereiken dat door de administratie 
werd aangenmnen ; 

waaruit volgt dat de redenon van het 
hestreden arrest de beslissing niet wette
lijk lmnnen rechtvaardigen (schending 
inzonderhoid van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 52 van de gecoordineerde 
wetten) en geen passend antwoord geven 
op de conclusio van eiseros die betwist 
had dat hot voorlopig wislnmdig reserve
fonds bezwaard was met interesten 
(schonding van artikel 97 van de Grand
wet) : 

Overwegende dat, om hot beroep van 
eiseres te verwerpen, het arrest beslist 
dat de bedragen die bestemd zijn voor 
de vestiging van het voorlopig wiskundig 
reservefonds zoals bepaald bij artikel 13 
van de koninklijke hesluiten, houdende 
algmnene verordening van de verzekering 
tegen de arbeiclsongevallen, gecoi:irdineerd 
bij koninklijk besluit van 7 december 
1931, bezwaard zijn met financiele lasten, 
die, volgens § 5 van artikel 52 van de 
gecoordineerde wetten hetreffende de 
inkomstenbelasti:ngon, de lasten zijn die 
verbonden zijn aan de somtTJ.en welke, 
te leen genomen door de belastingplich
tige, in deposito of anderszins ontvan
gen, gediend hebhen tot het verkrijgen 
of het aanleggen van activabestanddelen 
welke vathaar zijn om reeds aangeslagen 
inkomsten op te hrengen, en dat bijge
volg, voor de toepassing van de §§ 1 en 2 
van bedoeld artikel 52, de reeds aange
slagen inkomsten, opgebracht door de 
activabestanddelen die het bedoeld voor
lopig wiskundig reservefonds uitmaken, 
van de belastbare inkomsten, die in de 
loop van het boekjaar verwezenliJkt 
worden, slechts mogen worden afgetrok
ken voor htm bedrag vooraf verminderd 
met de daarop drukkende financiele las
ten zoals bepaald en geregeld bij be
doelde § 5; 

Overwegende dat om aldus te beslissen 
en na erop gewezen te hebben dat de 
oplossing van hot geschil afhangt van 
de aard van het voorlopig wiskundig 
reservefonds, het arrest hierop steunt 
dat het voorlopig wislnmdig reservefonds 
en het definit1ef wiskundig reservefonds 
gevestigd zijn en berekend worden op 
dezelfde wijze en dat zij beide voorkomen 
als « vertegenwoordigend de waarde van 
nog niet vereffende verplichtingen van 
de verzekeraar die de premie niet voor 
zichzelf houdt, rnaar voor rekening van 
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de getroffenen die hij moet schadeloos 
stellen "; 

Maar overwegende dat inzake verze
kering van de aansprakelijkheid en met 
name die welke voortspruit uit de arbeids
ongevallen, de uitkering van de overeen
gekomen premie een betaling is die aan 
de verzekeraar de eigendorn. verleent van 
de uit dien hoofde gestmte bedragen ; 

Dat de bedragen en waarden die door 
een verzekeringsmaatschappij aangewend 
worden voor de vestiging van het voor
lopig wislnmdig reservefonds, bepaald 
bij artikel 13 van hot koninklijk besluit 
van 7 december 1931, krachtens de wet 
en voor deze 1naatschappijen geen fond
sen van derden zijn - getroffer1en of ver
zekerden - .die ten voordele van deze 
laatsten een uitkering van interesten n'let 
zich brengen, en dat de interesten opge
bracht door deze beclragen en waarden 
en bestmnd voor het reservefonds niet, 
in de zin van de §§ 4 en 5 van artikel 52 
van do geooi:irdineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, financiele las
ten zijn verbonden aan so1n1nen die aan 
de getroffenen of aan de verzekerden 
toebehoren of die door deze laatsten uit.
geleend zijn en waarvan het bedrag uit 
dien hoofde moet afgetrokken worden 
van de reeds aangeslagen inkomsten 
welke door bedoelde bedragen en waarden 
voortgebracht zijn ; 

W aaruit volgt dat het arrest zijn be
slissing niet wettelijk heeft gerechtvaar
digd noch regelmatig met redenen heeft 
omkleed; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om clie redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
verweerde1· in de kosten; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

30 april 1968. - 28 kamer. - Voo?'
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve?·
slaggeve?', H. Polet. - Geliy'lcl1tidende 
conclusie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. - Pleiter, H. Delhez (van de balie 
bij het Hof van beroep te Brussel). 

28 KAMER. - 30 april 1968. 

VOORZIENING IN OASSATIE. 
AFSTAND. - DIRECTE BELASTINGEN. 
- DECRETERING DOOR RET HOF. 

TY annee1· in directe belastingen de belas
tingJJlichtige-eiser van ziy'n voo?·ziening 
ajstancl cloet, dec?·etee?'t het Hoj de af
stancl (1). 

(KOUSEN, T. BELGISCHE STAA'l', 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

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

Overwegende dat eiser bij akte op 
18 maart 1968 ter g£iffie van het Hof 
neergelegd verldaard heeft afstand te 
doen van zijn voorziening en aangeboden 
heeft de kosten ervan te dragon ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening; veroordeelt eiser 
in de kosten. 

30 april 1968. - .2 8 kamer. - Voo?'· 
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - VeT
slaggeveT, H. Polet. - Geliy'lcluiclende 
conclu.sie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. 

1 e KAMER. - 2 mei 1968 

HUUR VAN WERK. - HUUR VAN 

DIENSTEN. 0oNCLUSIE VAN DE 
AANNEJ\'IER WAARBIJ WORDT BETOOGD 

DAT DE MANIER VVAAROP DE MEESTER 
VAN RET WERK DE OVEREENKOMST 
UITGEVOERD HEEFT BEWIJST DAT DE 
BEDONGEN V ASTE PRIJS VOOR DE 
WERKEN SLECHTS EEN BETREKKELIJK 
VASTE PRIJS WAS. BESLISSING 
DIE DE BEWERING VAN DE AANNEMER 
VERWERPT ZONDER DEZE CONCLUSIE 
TE BEANTWOORDEN. - NIET GEMO
TIVEERDE BESLISSING. 

Niet gemotiveenl is de beslissing die, inzalce 
lnmT van cliensten, de stelling van de 
aannemeT veTwe?·pt, waa?·biy' hi} betoogt 
clat cle in de oveTeenlcomst beclongen vaste 
pTijs slechts een betTelclcelijlc vaste p1·ijs 
was, zoncle?' een antwom'Cl te ve?'st?·elclcen 
op de concl1t.sie waaTb~i de aanneme1· 
tot staving van cleze stelling zich be1·iep 
op de manie?' waa?'Op cle meeste?' van 

(1) Cass., 22 april 1967 (A1'1', cass., 1967, 
biz. 1027). 
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het wefk de ove1·eenkomst had uitge
voenl (l) . 

(NAAJVILOZE VENNOOTSCHAP "LES ENTRE
PRISES GJJ:NERALES FERN.AJ'<D GILLION "• 
T. VERENIGING ZONDER WINSTBE.TAG 
"LE CENTRE D'ACCUEIL POUR I,E PER
SONNEL AFRICAIN )),) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 juni 1966 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van artilml 97 van de 
Grondwet en voor· zover als nodig van 
de artikelen 1134, 1354 en 1356 van het 
Burgerlijk Wetboek; 

doonlat, onder bevestiging van de 
beslissing van de eerste rechter, het be
streden arrest de eis van verweerster 
gegrond verklaart volgens welke eiseres 
ten onrechte in haar slot van rekening, 
ten titel van " installatiekosten van de 
werkplaats "• een bedrag zou opgenom.en 
hebben dat met 890.734,32 frank het 
bedrag van 3.310.000 frank overtreft, 
hetwelk voor deze post in de inschrij
vingsakte van 12 maart 1957 forfaitair 
was vastgesteld, en dientengevolge be
slist dat bij de vaststelling van de eind
afrekening tussen partijen bedoeld bedrag 
van 890.734,32 frank nwet afgetrokh:en 
worden van de door eiseres aangehoden 
staat voor slot van rekening, mndat, 
indien in het lastenkohier hepaald was 
dat de installatie van de werkplaatR tegen 
vaste prijs diende te geschieden en dat 
bij haar inschrijving van 12 n'laart 1957, 
appellante (thans eiseres) dit begrip van 
ammeming tegen vasto prijs heeft over
genomen met de heginletters " FF " en 
een prijs van 3.130.000 frank heeft opge
geven met weliswaar onder de rubriek 
" Instailatie Val'l de werkplaats " de ver
melding : " Proportioneel te verdelen over 
aile posten en verrekeningen "• de toe
voeging van dit beding nochtans niet 
tot gevolg kan hehben "tussen partijen 
bet essentieel begrip van aanneming 
tegen vaste prijs to doen verdwijnen 
en appellante toe te staan de vast-

(1) Omtrent het begrip van betrekkelijk 
vaste prijs, raaclpl. A. DELVAux, Tntite juri
diqtte cles bcUissett1's, 2" uitg., cl. I, nrsg; Repert. 
pmt. dtt cl1·. belge, Complement, cl. II, v 0 Devis 
et marches, nrs 50 en volg. 

gestelde prijs met 890.734,32 frank te 
vermeerderen naar evenredigheid van de 
wijzigingen van de inschrijvingsprijs en 
van de uitgevoerde bijkomende werken "• 
daar de verdeling naar evenredigheid van 
de prijs van 3.130.000 frank "over aile 
posten en verrekeningen " slechts kan 
begrepen worden in de zin van een verde
ling van de overeengekomen prijs bij de 
betalingen die door verweerster gedaan 
worden naargelang de werken vorderen, 
en dat, indien er twijfel hieromtrent 
moest bestaan - qtwd non - deze ten 
voordele zou zijn van verweerster die 
de verplichting aanging aan eiseres de 
door deze laatste vrijelijk aangeboden 
vaste prijs te botalen, 

tenvijl het arrest, door aldus bedoeld 
beding te interpreteren en door zijn 
beslissing voor wat dit geschilplmt be
treft op dergelijke interpretatie te g.c·on
den, de conclusie van eiseres niet beant
woordt in zover deze aanvoerde,)n tegen
stelling met bedoelde interpretatie die 
reeds door de eerste rechter was gehul
digd, dat zij " ... onverenigbaar was met 
de interpretatie welke de partijen zelve 
aan bedoeld beding gaven tijdens de 
uitvoering van de overeenkon'lst ; ... dat 
ooncluante inderdaad in elk van haar 
gecleeltelijke verrekeningen onder de ru
briek " werkplaatskosten " een bedrag 
inschreef dat berekend was in flmctie 
van de kostprijs der uitgevoerde werken 
bij het opmaken van elk dezer veneke
ningen en van de totale kostprijs der 
uit te voeren werken ; dat zij 1net reden 
de totale kostprijs van de uitgevoorde 
werken niet in aamnerking heeft, geno
lnen .. . dat de factoren die ooncluante 
in acht heeft genomen om de post " werk
plaatskosten " in al haar verrekeningen 
te berekenen bij nader onderzoek duide
lijk naar voren komen ; dat verwem:~ter 
in hoger beroep (thans verweerster) b!Jge
volg niet zou knnnen beweren de draag
wijdte niet te hebben bemerkt welke 
ooncluante aan bedoold heeling wenste 
te geven ... clat, door in die voorwaar
den en zonder enig voorbehoud de gedeel
telijke verrekeningen, die haar voorge
legd waren, te betalen en zelfs nadat het 
totaal va.n de posten " werkplaatskos
ten n het oorspronkelijk vastgesteld be
draa· had overtroffen, verweerster in ho
ger"' beroep kennelijk aan dit beding 
clezelfde draagwijdte heeft gegeven als 
ooncluante; ... dat het vaststaat dat 
de betaling van de onderneming val
gens hot lastenkohier geschieclde naar
mate de werken vorderden en dat alle 
gedeeltelijke verrekeningen ter goed-
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keu.ring aan de opdrachtgever van het 
werk werden voorgelegd die ze in valle 
overeenstemming heeft bevonden met de 
overeenkomsten vermits voor het betalen 
van de bedragen geen verbetering ervan 
werd aangevraagd " ; door aldus het vor
weer niet te beantwoorden waarin be
weerd wordt dat uit de door partijen 
gedane uitvoering van bedoeld beding 
bleek dat hun gemeenschappelijke wil 
hierin bestond dat de overeengekomen 
vaste prijs voor de i:nstallatiekosten van 
de werkplaats niet absoluut was, zoals 
verweerster staande hield en zoals de 
eerste rechter het had aanvaard, 1naar 
integendeel vatbaar voor verhoging, en 
dus betrekkelijk, het bestreden arrest 
niet regelmatig met redenen is omkleed : 

Overwegende dat de in het middel 
weergegeven thesis van eiseres bestaat 
in de bewering dat door het bedoeld 
beding uit te voeren als ware het een 
" betrekkelijk vaste prijs "• vatbaar voor 
verbetering in evernedigheid met de 
wijzigingen of veranderingen die door 
de opdrachtgever van het werk bevolen 
werden, eiseres door het feit zelf erkend 
heeft dat het beding zulke draagwijdte 
had· 

O~erwegende dat, in clit verband, het 
arrest erop wijst " dat de evenredige ver
deling van de prijs van 3.130.000 frank 
over alle posten en verrekeningen alleen 
kan begrepen worden in de betekenis 
van een verdeling van de overeengekmnen 
prijs bij de betalingen die door verweer
ster in hager beroep (thans verweerster) 
gedaan werden naarn1.ate de werken 
vorderden " ; 

Dat deze reden geen passend antwoord 
geeft op de stelling van eiseres, die zich 
beriep op de uitvoerh1.g door eiseres van 
bedoeld boding in een zin die met haar 
thesis overeenstemt, om te beweren dat 
deze uitvoering een buitengerechtelijke 
bekentenis is die haar bindt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grond·wet, 

cloordat het bestreden arrest onder 
bevestiging van het beroepen vonnis, na 
te hebben vastgesteld dat eiseres in lmar 
slotrekening eon bedrag van 700.000 fr. 
had in rekening gebracht voor het leveren 
en plaatsen van metalen trappen, beslist 
dat deze post client teruggebracht te 
worden tot 437.500 frank, wat overeen
stemt 1net. het in hot bestek oorspronke
lijk vastgest.eld bedrag voor het leveren 
en het plaatsen van bedoelde trappen, 

en om a1dus te beslissen hierop stet.mt, 
enerzijds, dat eiseres tot staving van haar 
bewering, volgens welke t.ijdens een 
bijeenkomst op de werkplaats verweer
ster zich uitdrukkelijk ermee akkoord zou 
verklaard hebben dat bedoelde metalen 
trappen bij een andere onderaannemer 
zouden besteld worden voor de prijs van 
700.000 frank, "dienaangaande geen en
kel geschrift voorlegt noch een begin 
van bewijs door geschrift " en " dat zij 
evenmin bewijst in de onmogelijkheid 
geweest te zijn zich een schriftelijk bewijs 
te verschaffen van de door haar beweerde 
verbintenis "• en, anderzijds, dat " de door 
appellante in haar conclusie aangevoerde 
gegevens louter beweringen zijn en geen 
vermoedens "• 

tenvijl eiseres in haar conclusie voor 
het hof van beroep, tussen de verschil
lende door haar aangevoerde gegevens 
mn het bestaan van de beweerde over
eenkomst te bewijzen, onder meer mel
ding ri1.aakte van het. feit dat na het be
drag van 700,000 frank, hetwelk de 
kostprijs is van bedoelde trappen, in haar 
slotafrekening t.e hebben opgenmnen, 
deze " door verweerster in hager beroep 
(thans verweerster) aanvaard en betaald 
was geworden mits het enig voorbehoud 
en het betwiste punt betreffende de voor
afgebogen balken " ; 

en doonlat het arrest, in zover het zich 
beperkt tot de vaststelling dat de door 
eiseres aangevoerde gegevens " loutere 
beweringen zijn en geen vermoedens, 
in het onzekere laat of het hof van beroep 
het middel dat. door eiseres afgeleid werd 
uit het feit dat het. bewijs van de bedoelde 
overeenkomst voortsproot uit de uit
voering zelve die eiseres eraan heeft ge
geven, aangezien heeft als onjuist in 
rechte of integendeel als missende feite
lijke grondslag, zodat het arrest niet kan 
aangemerkt worden als hebbende op 
passende wijze bedoelde conclusie beant
woord : 

Overwegende dat eiseres, onder andere 
gegevens, een beroep deed op het feit dat 
het bedrag van 700.000 frank, kostprijs 
van bedoelde trappen, vermeld stand 
in haar eindafrekening, dat deze laatste 
aanvaard en betaald was geworden door 
verweerst.er en dat deze verscheidene 
gegevens bepaalde en met elkaar over
eenstennnende vennoedens zijn welke 
artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek 
bedoelt; 

Overwegende dat op deze bewijsvoe
ring het arrest antwoordt dat " appel
lante (thans eiseres) dienaangaande geen 
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enkel geschrift voorlegt noch een begin 
van bewijs door geschrift ; dat zij even
min bewijst in de onmogelijkheid geweest 
te zijn zich een schriftelijk bewijs te ver
schaffen van de door haar beweerde ver
bintenis ... dat de door appellante in 
haar conclusie aangevoerde gegevens 
louter beweringen zijn en geen vennoe
dens "; 

Dat deze redenen, die een passend ant
woord geven op de thesis van eiseres, niet 
de dubbelzinnigheid vertonen welke eise
res hen toeschrijft; dat in1.m.ers de rechter 
zich ertoe beperkt erop te wijzen dat het 
door eiseres aangevoerde feit niet in aan
merking kan genomen worden zoals zij 
het inriep, clit is als vermoeden; 

Dat het middel feitelijke gronclslag 
mist; 

Om die redencn, vernictigt het bestre
den arrest, doch enkel in zovcr het, rccht
doendc onder bevestiging van het vonnis 
a quo, zegt clat de eindafrekenirig van 
eiseres client verminderd te worden n1.et 
890.734,32 frank voor installatiekosten 
van de werkplaats ; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt clat 
van clit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroorcleelt elke 
partij in de helft van de kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Lnik. · 

2 mei 1968. - 1e kamer. - Voo1'
zitter, H. De Bersaques, raadsheer waar
nen1.end voorzittcr. V e1'slctggeve1', 
H. Valentin. - Gelijkltticlencle conclusie, 
H. Dcpelchin, advocaat-goneraal. 
Pleite1·s, HH. Faures en Bayart. 

1 e KAMER. - 2 mei 1968, 

HUUR vAN GOEDEREN.- HANDELS
RUUR. - HERZIENINC+ VAN DE HUUR. 
- NIEUWE OMSTANDIC+HEDEN.- BE
GRIP. 

V oor cle toepassing vcm cwtikel 6 van cle 
ajcleling van het Btwgerlijk H' etboek 
betrefjencle cle bijzoncle1·e regels inzalce 
de lwnclelshtttw, zijn enkel nieuwe om
stancligheclen, die cle he1·ziening van de 
hntt-1' rechtvcta?·cligen, die welke niet in 
aanme1·king haclclen kunnen genomen 

worden voo1' cle vctststelling van cle basis
hutt1'p1·ijs. 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP C< HAJ'<DELS
VENNOOTSOHAP NOPRI "• T. WISER.) 

ARREST. 

HET HOF ; -· Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 februari 1967 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerstc aanleg te Luik ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schend:ing van de artikelen 97 van 
de Grondwet, ll34 van het BlU'gerlijk 
W etboek en 6 vervat in de wet van 
30 april 1951 op de handelshuurovereen
komsten, 

cloonlat de feitenrechters, bij wie een 
reohtsvordering tot herziening van de 
huurprijs, ingesteld door verweerder op 
grand van art:ikel 4 van de tussen par
tijen gesloten huurovereenkomst, aan
hang:ig is gemaakt, artikel 4 waarvan 
het vonnis beslist clat het in alle opzich
ten, behalve wat betreft de termijn van 
herziening van de huurprijs, verwijst 
naar art:ikel 6 vervat in de wet op de 
hanclelshuurovereenkmnsten waarvan 
de uitlegging clerhalve ten deze toe
passelijk is, bcslissen " clat inclien het 
:indexcijfer van de detailprijzen niet 
uitdrnkkelijk betrek:k:ing heeft op 
de hum·prijzen, het niettemin de schom
melingen van een algemene econon1.ische 
conjtmotuur weergeeft vvaarvan de in
vloecl op de hm.u·waarcle van de onroe
rende goederen duiclelijk is ... ; ... dat 
clit zo juist is clat tal van huurovereen
komsten thans een heeling van verancler
lijkbeicl van de huurprijs in verband met 
de verancleringen van hot inclexcijfer 
bevatten, hetgeen bovendien rechtstreeks 
de huurprijzen beYnvloeclt ; ... dat, ten 
andere, n:iemand het ogenblik. de beteke
nis en de mnvang van de schmnmelingen 
van het indexcijfer kan voo£zien en clat 
de uiting ervan clus wel een nieuwc mn
standigheid is in de zin van artikel 6 
vervat in de wet van 30 april 1951 op de 
handelshnurovereenkomsten ; . . . dat het 
indexcijfer van de detailprijzen derhalve 
een interessant gegeven is mn de orn
standigheclen te beoordelen ; .. . dat het 
feit van die algen1.ene referentie aan te 
nemen de verplichting nict uitsluit om 
het belang en de invloecl van bijzonclere 
mnstandigheden, eigen aan eon onroerend 
goed, te onclerzoeken; ... dat desaan
gaancle, gelet op het eerste verslag door 
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de deskundigen opgesteld, zij juist reke
ning hebben gehouden mot deze gegevens 
en, onder 1neer, 1net het uiteenlopend 
karakter van het onroerend goed, zijn 
im1erlijke inrichting, zijn oude staat, de 
werken door eiseres uitgevoerd en de 
verplaatsing van een plaatselijk econo
misch centrmn ; . .. dat de deslnmdigen 
ook rekening hebben gehouden met het 
kadastraal inkomen van het om·oerend 
goed en met vergelijkingshuurprijzen die 
voor soortgelijke onroerende goederen 
zijn vereist ; dat aldus de grond van hun 
conclusie aan de wettelijke vereisten 
voldoet betreffende de nieuwe on1.stan
digheden die een huurwijziging mogelijk 
maken "• en derhalve beslissen dat « de 
vermeerdering van de huurwaard9 " van 
het gehuurde goed op « minstens op 
15 t. h. mag worden gescha.t op 1 maart 
1965 " en clerhalve eiseres veroordelen 
« om 15 t. h. hum· bij te betalen, clit is 
132.960 frank vanaf 1 maart 1965 "• 

trmvijl noch het indexcijfer van de 
detailprijzen noch het cuteenlopend lm.
rakter van het gehuurde goed, noch zijn 
innerlijke inrichting, noch zijn oucle staat, 
noch zijn kadastraal inkomen de nieuwe 
objectieve omstandigheden uitmaken die 
de herziening van de huurprijs mogelijk 
maken ; artikel 6 vervat in de wet van 
30 april 1951 en de overeenkomst van 
de partijen als voorwaarde voor de her
ziening van de huurprijs niet een verschil 
van minst.ens 15 t. h. vereisen tussen de 
vroegere hum·prijs en de huidige huur
waarde maar een verschil van 15 t. h. 
dat uitsluitend uit nieuwe omstandig
heden voortvloeit ; 

te1·wijl althans uit de bewoordingen 
van het vonnis niet blijkt of de rechters 
in feitelijke aanleg, om de huidige hum·
waarde vast te stellen, slechts op nieuwe 
omstandigheden hebben gesteund in de 
zin van de wet dan of zij ook andere 
gegevens in aanmerking hebben genomen 
waarmee zij geen rekening 1nochten hou
den omdat die gegevens geen nieuwe 
omstandigheden uitmaken; clat de bestre
den beslissing op clubbelzinnige redenen 
is gesteund en niet regelmatig n1.et rede
nen is omkleed 

Overwegencle dat onder de gegevens 
die, volgens hen, de herziening van de 
huurprijs verantwoorden, de rechters in 
hoger beroep de omstandigheden hebben 
opgenomen die in aanmerking konden 
genomen worden voor de vaststelling van 
de basishuurprijs en derhalve geen nieuwe 
omstandigheden uitmaakten ; 

Dat m die mate het middel gegrond 
is; 

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

2 mei 1968. - 18 kamer. - Voo7'
zitter, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve7·slaggeve7•, 
H. Legros. - Gelijlcluidende concl1tsie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 
Pleitm·s, HH. Ansiau .. 'C en VanRyn. 

1 e KAMER. - 2 mei 1968. 

CASSATIEMIDDELEN. BURGER-
LIJKE ZAKEN.- VERJ\'IELDING VAN EEN 

WETSBEPALING DIE GESORONDEN IS 
INDIEN RET l\1IDDEL GEGROND IS. -

SORENDING DIE DE VERNIETIGING VAN 
RET BESTREDEN BESOHIKKEND GE

DEELTE MEDEBRENGT. - VoLDOENDE 
VERMELDING. 

Volcloet aan m·tilcel 9 van cle wet van 25 fe
bruari 1925, in zove7' het cle ve1·melcling 
in cle voo?·ziening voo?'schTijjt van cle 
wetsbepalingen waa1·van cle schencling 
wonlt aangevoenl, het midclel clat een 
cle7' wetsbepalingen vermeldt die zmtclen 
geschonclen zijn inclien het miclclel ge
groncl is, op voorwaanle clat de schencling 
van cleze bepaling de ve1·nietiging van 
het bestreclen beschilclcencl gecleelte mecle
brengt (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSORAP « SOCIETE 

ANONYME D'ENTREPRISES" EN NAAJ\'[

LOZE VENNOOTSOHAP « SEGTRAOO "• 
T. DOJ\ITAS.) 

ARREST. 

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

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond-

(1) Cass., 11 oktober 1963 (Bull. en PAsrc., 
1964, I, 144). 
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wet, 1134, 1319 en 1322 van bet Burger
lijk Wethoek, 33, 132, 613, 640, 647, 
652, 653, 655 en 657 van hoek III van 
het Kongolees Burgerlijk Wethoek, 48 
van het Kongolees decreet van 25 juni 
1949 op de arheidsovereenkomsten van 
hedienden en 55, § 2, in de Belgiscbe wet 
van 25 maart 1876 houdende titel I van 
het inleidend hoek van bet Wethoek van 
hurgerlijke rechtsvorclering ingevoegd hij 
het enig artikel van de Belgiscbe wet van 
7 augustus 1961, 

cloonlat, na te bebben vastgcsteld dat 
artikel 48 van het decreet van 25 jcmi 
1949 op de arbeidsovereenkmrrst van 
bedienden in Kongo, waarvan het arrest 
aldus toepassing maakt, betrekking heeft 
op de verjaring van de recbtsvorderingen 
die uit een arheidsovereenkomst voor 
hedienden voortvloeien, en dat de bij 
het hof van heroep aanhangig geirraakte 
rechtsvordering ertoe strckt toepassing 
to bekomen van een bepaling, het schoids
rechterlijk heeling van artikel 49 van het 
statuut van het Em·opees personeel in 
Mrika van de vennootschappen van de 
groep van de eerste eisende vennoot
schap, welke slechts een van de bedingen 
van het tussen partijen gesloten arbeids
overeenkon~st voor hedienden vonnt, het 
bestreden arrest hot middel verwerpt dat 
regelmatig hij de conclusies van de eise
ressen is aangevoerd en hieruit afgeleid 
dat de verplichting om het gcschil aan 
scheidsrechters te onderwerpen, waarvan 
verweerder de uitvoering vervolgde, op 
hot ogenhlik van het instellen van de 
vordering door verjaring teniet was ge
gaan, daar deze vm:plichting een heeling 
van de tussen partijen gesloten arheids
overeenkomst van hedienden vorn~de en 
de rechtsvordering tot u:itvoering van 
deze verplicbting een vordering was " die 
uit de arheidsovereenkomst van hedien
den voortvloeide " in de zin van artikel 48 
van het decreet van 25 juni 1949 op de 
arheidsovereenkomst voor hedienden in 
Kongo dat het contract regelt, welke 
rechtsvordering verjaard was daar ze 
niet hinnen de gestelde termijnen werd 
ingesteld, hot hestreden arrest, met 
toepassing van genoemd scheidsrech
terlijk heeling, beslist dat het niet de 
gewone rechter maar de scheidsrechters 
hehoort uitspraak te doen over de even
tuele oorzaken van verjaring van de 
rechtsvorderingen die uit genoen~de ar
heidsovereenkomst voor bedienden kun
nen voortvloeien, en zulks op grond dat 
artikel 48 van genoemd decreet hetrek
king beeft op de verjaring van de rechts
vorderingen die uit de arheidsovereen-

komst voor bedienden voortvloeien en 
niet op het contract als dusdanig, dat 
de vvijzen van tenietgaan van een con
tract verscbillen van die van de verbin
tenissen welke het doet ontstaan en dat 
bedoeld contract trouwens door geen 
enkele nietigheid is aangetast, 

teTwijl, ee1·ste onclenleel, een rechtsvor
dering die een uit eon contract ontstane 
verhintenis sanctionneert niet aan de 
verjaring welke deze rechtsvorderingen 
treft kan ontsnappen op grond dat de 
verjaring niet bet contract zelf zou treffen 
of dat het door geen enkele nietigheid is 
aangetast (scbending van de artike
len 132, 613, 640, 647, 652, 653, 655 en 
657 van hoek III van het Kongolees 
Burgerlijk W etboek, 48 van het Kongo
lees decreet van 25 juni 1949 op het 
werknmnerscontract, en 55, § 2, van de 
wet van 25 maart 1876); 

tweecle onclenleel, de in het middel aan
geduide hepalingen van boek HI van 
het Kongolees Burgerlijk Wetboek en 
artikel 48 van het Kongolees decreet 
van 25 jcmi 1949 op de arheidsovereeu
komst voor hedienden de verjari1~g ver
melden als een wijze van tenietgaan 
van de verhintenissen, (artikel 132 van 
hoek III) of van de reohtsvorderingen 
welke deze verhintenissen sanctionneren 
(artikel 647 en 652 van hoek III, en 48 
van hot decreet van 25 jnni 1949), en, 
door met toepassing van deze hepalingen 
te heslissen dat de verjaring niet is ver
kregen mndat ze niet het contract zelf 
treft of dat het door geen enkele nietig
heid is aangetast, het arrest de hewijs
kracht van die vreemde wetshepalin
gen miskent door er een betekenis 
aan te geven die onverenigbaar is met 
de hewoordingen ervan (schending van 
de artikelen 1319 en 1322 van bet Burger
lijk Wethoek), en bet in elk geval, door 
te weigeren de verjaring toe te passen 
welke in de tussen partijen gesloten 
arheidsovereenkomst, voor hedienden is 
opgenomen, de verhindende kracht van 
genoemde overeenkomst miskent (schen
ding van de artikelen 33 van hoek III 
van het Kongolees Burgerlijk W ethoek 
en 1134 van het Bm·gerlijk Wetboek); 

denle ondenleel, de reden op grond 
waarvan het arrest zijn heschikkend 
gecleelte rechtvaardigt, daar ze vreemd 
is aan het regelmatig hij de conclusie 
van de eiseressen aangevoerd middel en 
aan de door de feitenrechter heslechte 
vraag, geen passend antwoord is op die 
conclusie, zodat het arrest niet met rede-
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nen is omldeed (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Over de gTond van niet-ontvankelijk
heid door verweerder afgeleid uit het 
niet-vermelden van de Belgische wets
bepalingen die ingevolge de door het 
bestreden arrest besloten toepassing van 
het scheidsrechterlijk beding zouden ge
schonden zijn : 

Overwegende · dat verweerder de grond 
van niet-ontvankelijkheirt hierop steunt 
dat moet worden beoordeeld ten opzichte 
van de Belgische wet en niet van de 
Kongolese wet de wettelijkheid van het 
arrest hetwelk beslist dat het scheids
rechterlijk beding opgenomen in de 
tussen partijen bestaande arbeidsover
een)mmst van bedienden toepassing moet 
vinden en « dat het niet de gewone rech
ter maar de scheidsrechters behoort over 
de event.uele oorzaken van verjaring van 
de rechtsvorderingen die uit voornoemd 
contract kunnen voortvloeien " uitspraak 
te doen, hoewel de eiseressen tegen de 

·rechtsvordering van verweerder tot uit
voering van het scheidsrechterlijk boding 
hadden opgeworpen dat wegens de ver
jaring van deze uit de arbeidsovereen
komst van bedienden ontstane rechts
vordering er geen grond 1neer was tot 
scheidsrechterlijke beslissi:tig ; 

Overwegende dat, benevens de Kon
golese wetsbepalingen en de artike
len 1319 en 1322 van het Bmgerlijk vVet
boek welke worden vermeld om aan het 
arrest een uitlegging van genoemde Kon
golese wetsbepalingen toe te schrijven 
die onverenigbaar zou zijn met de be
woordingen van deze bepalingen, het 
Iniddel ook onder meer de schending 
inroept van : -artikel 1134 van het Bur
gerlijk Vf etboek, in zover het tegen het 
arrest als verwijt aanvoert dat het de 
verbindende kracbt van de arbeidsover
eenkomst van bedienden heeft miskend 
door te weigeren de recbtsvordering tot 
uitvoering van bet erin voorkomend 
scheiclsrechterlijk heeling verjaard te 
verklaren ; -artikel 97 van de Grondwet, 
in zover bet dit arrest verwijt dat bet 
niet regelmatig met redenen is omldeed; 

Overwegende dat voldoet aan artikel 9 
van de wet van 25 februari 1925, in zover 
het de aanduiding voorschrijft in de 
voorziening van de -wetsbepalingen waar
van de schending worclt n1geroepen, het 
middel dat de aanduiding bevat van een 
van de wetsbepalingen die geschonden 
werden, indien het middel gegrond is, 
op voorwaarde dat de schending van die 

bepaling de vernietiging van bet bestre
den beschikkend gedeelte meebrengt ; 

Overwegende dat aldus blijkt dat onder 
meer de schending van artikel 97 van 
de Grondwet, welke inzonderheid is inge
roepen in het derde onderdeel van het 
micldel, voldoende is, indien ze gegrond 
is, om de vernietiging van het bestreden 
beschikkend gedeelte mede te brengen 
en dat, derhalve, de grond van niet
ontvankelijkbeid niet kan worden aan
genomen; 

Over het miclclel : 

vVat het derde onderdeel betreft 

Overwegende dat uit het bestreclen 
arrest blijkt clat verweerder, ten einde 
voor scheidsrechters verschillencle ver
goedingen te vorderen wegens zijn onge
rechtvaardigd ontslag door de eiseressen, 
deze laatsten voor de rechtbank van 
koophandel heeft gedagvaard om hen te 
dwingen artikel 49 van het cc statuut van 
het Em·opees personeel in Afrika " uit 
te voeren, naar luicl waarvan « aile ge
schillen betreffende de toepassi:t1g van dit 
statuut en van de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden, de uitlegging of geldig
heid ervan door scheidsrechters worden 
beslecht »: 

Overwegende dat de eiseressen bij h1.m 
conclnsie deden gelden dat de verplich
ting on:1 het geschil aan scheidsrechters 
te onderwerpen vervallen was op het 
ogenblik dat verweerder zijn rechtsvorde
ring tot uitvoering van deze verplichting 
instelde, en zulks, onder n1eer, op grond 
dat « de verplichting om het geschil aan 
scheidsrechters te onderwerpen, vermits 
ze in de arbeiclsovereenkomst voor be
dienden voorkomt, noodzakelijk uit dit 
contract voortvloeit, waarvan het een 
van de bedi:t1.gen vormt ; dat hieruit volgt 
dat de rechtsvordering tot uitvoering 
van die verplichting ... een vordering is 
« die uit de arbeidsovereenkomst voor 
" bedienden voortvloeit " in de zin van 
artikel 48 van het decreet van 25 juni 
1949 op de a.rbeidsovereenkomst van 
bedienden in Kongo ... , welke vorderi:t1.g 
verjaard is daar ze niet binnen de ge
stelde termijn werd ingesteld » ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de bepaling van artikel 49 van het 
statuut (( slechts een van de bedn'lgen van 
de arbeidsovereenkomst van bedienden 
vormt » ; dat het er vervolgens enkel op 
wijst dat de in artikel 48 van het decreet 
van 25 jnni 1949 becloelde verjaring van 
de rechtsvorderingen welke uit de arbeids
overeenkomst van bedienden zijn ont
staan onafhankelijk is van de wijzen 



- llOO 

van tenietgaan van de " als dusdanig " 
beschouwde arbeidsovereenkomst voor 
bedienden, welke trouwens, volgens het 
arrest, door geen enkele nietigheid is 
aangetast, om te beslissen dat " artikel 49 
van het statunt ... toepassing moet vin
den ... ; dat niet de gewone rechter maar 
de scheidsrechter behoort uitspraak te 
doen over de eventucle oorzaken van 
verjaring van de rechtsvorderingen die 
uit genoe1nd contract kunnen voort
vloeien "; 

Overwegende dat deze redenen het 
voor het Hof niet mogelijk maken na te 
gaan om welke red en, volgens het hof van 
beroep, het niet aan dit laatste, waarbij 
regelmatig een rechtsvordering aanhangig 
is gemaakt tot uitvoering van de ver
plichting om het geschil aan scheidsrech
ters te onderwerpen, welke volgens het 
hof van beroep slechts een van de bedin
gen van de arbeiclsovereenkmnst van 
bedienden vormt, toekornt bet. midclel te 
beoordelen dat de eiseressen hebben afge
leicl uit de in voornoem.cl artikel 48 van 
het decreet van 25 jcmi 1949 bedoelde 
verjaring van de rechtsvordering welke 
nit de arbeiclsovereenkomst voor bedim1.
clen is ontstaan ; 

Overwegende dat aldus het arrest niet 
regelmatig met redenen is omkleed; 

Dat het micldel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
clen arrest ; beveelt clat van clit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; veroorcleelt 
verweercler in de kosten; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

2 mei 1968. - 1e kamer. - Voo1'
zitte1', H. De Bersaques, raadsheer waar
nemencl voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. Perrichon. - Gelijlclt!iclende conclt•sie, 
H. Depelchin, aclvocaat-generaal. 
Pleite1·s, HH. Ansiaux en Philips. 

(1) Over het begrip van openbaar domein, 
zie : cass., 2 juni 1808 (Bttll. en PASIO., 1898, 
I, 210); 2 oktober 1024 (ibid., 1924, I, 530); 
21 januari 1926 (ibid., 1926, I, 187); 17 no
vember 1927 (ibicl., 1028, I, 17); noot P. L. 
onder cass., 20 februari 1036 (ibicl., 1036, I, 
155); cass., 9 maart 1950 (·ibid., 1950, I, 485); 
8 maart 1951 (ibirl., 1951, I, 461); conclusio 
van Procureur-generaal Ganshof van der 
Moersch, toen advocaat-generaal, voor cass., 
12 oktober 1054 (ibicl., 1955, I, 106); DE 
PAGE, Tntile elementaire de ,Z,·oit civil, d. V, 
nrs 776 en volg. ; VAU'I'l!IER, P1·ecis de clroit 

1 e KAMER. - 3 mei 1968. 

1° OPENBAAR DOMEIN. - BEGRIP. 

2° WEGEN.- GROTE WEGEN.- SrooR

WEGEN EN TOEBEHOREN. - INTEGRE

REND DEEL VAN DE GROTE \VEGEN. 

3° OPENBAAR DOMEIN. Go ED 

DAT TOT HET OPENBAAR DOMEIN BE

HOORT. - 0NTNEJ\'IEN VAN DE BE· 

STEJ\'Il\'IING. - VOORW AARDEN. 

1° Een goed behoort tot het openbaar clo
mein, wannee1' het bij een nitcl1'tdckelijlce 
of impliciete beslissing van cle bevoegcle 
OV61'heicl bestemcl is V001' het (febntiJc 
vctn allen, zondeT onclm·scheid van peTso
nen (1). (Burg. Wetb., art. 538.) 

2° De spoo1·wegen en alles wat e1·toe behoo1·t 
mctken integ?'eTencl cleel ttit van cle gmte 
wegen (2). 

3° Een goecl clat tot het openbaa1· clomein 
belwo1·t inuevolge een beslissin(J van cle 
bevoegcle ove1·heid, lean enkel zijn lca1·ak
te1' vctn openbacbT clomein ve1'liezen doo1· 
een nitclntkkelijke beslissing van cleze 
ove1·heicl, wactnloo?' zijn bestermning vom· 
het uebntilc van allen wonlt ontnomen 
of cloo1· een hanclelin(J welke nooclzalcelijlc 
zulke beslissin(J vanwege deze ove1·heicl 
onde1·stelt ( 3). 

(NATIONALE MAATSCHAJ>PIJ' VAN BEL

GISCHE SPOORvVEGEN, T. GRANDJEAN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 september 1965 in hoger 

aclministmtif cle let Belgique, uitg. 1950, d. II, 
nrs 280 en volg. ; WIGNY, D1·oit aclministratif, 
4e uitg., 1062, d. I, nrs 302 en volg. ; BUTTGEN
BAOII, .JJ1anuel de d1·oit aclministmtif, uitg. 
1966, d. I, urs 392 en volg. ; J\1AST, P1·ecis de 
cl1·oit aclministndif belge, nrs 174 en volg.; 
Panclectes belges, v 0 Domaine public, nrs 113 
en volg. ; Rep. prat. dtt cl1·. belge, V 0 Domaine, 
nrs 274 en volg.; NOVELLES, Lois politiques 
et admin·istudives, IV,. V 0 Domaine public, 
nrs 12 en volg. 

(2) Oass., 25 november 1898 (Bttll. en PA
sro., 1899, I, 30); 17 ruaart 1024 (ibid., 1024, 
I, 256). 

(3) Raadpl. cass., 30 januari 1940 (Bttll. 
en PAsrc., 1940, I, 26). Een voor het openbaar 
domein bestemd goed behoudt zijn karakter 
van openbaar domein, zelfs wanueer het ten 
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beroep ge-vvezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Leuven ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 537, 538, 
540, 1774 en 1775 van het Burgerlijk 
W etboek, 59 van het W etboek van bm'
gerlijke rechtsvordering, 7, 19 en 24 van 
het koninklijk besluit van 21 maart 1961 
waarbij de nieuwe statuten van de N a
tionale Maatschappij cler Belgische Spoor
wegen worden vastgesteld, en, voor zo
veel als nodig, 97 van de Grondwet, 

doonlat het bestreden vonnis, bij beves
tiging van de beroepen beslissing doch 
orn eigen beweegreclenen, de vorclering 
van eiseres niet ontvankelijk verklaart 
en cleze in de kosten veroordeelt, op grond 
hiervan « dat het feit clat een goed door 
de Belgische Staat aan ~ppellante (thans 
eiseres) werd afgestaan met hot cloel het 
te laten- gebruiken voor de exploitatie 
van de spoorwegen, niet noodzakelijk 
insluit dat dit goed tot het openbaar 
domein zou behoren ; dat die goederen 
slechts door het feitelijk gebruik ten bate 
van allen het karakter van openbaar do
mein kunnen verkrijgen; dat, zelfs indien 
een goed ab initio tot het openbaar do
mein belwort, het later, ingevolge de 
bestem1ning die eraan gegeven wordt en 
het gebruik dat ervan gmnaakt wordt, 
tot het. privaat domein van de Staat en, 
ten deze, va.n de Nationale Maatschappij 
der Belgische Spoorwegen kan overgaan ; 
dat het ten genoegen van recht bewezen 
is dat het stuk grond niet ten bate van 
allen ten gebruike gesteld werd, zodat 
client te worden aangenomen dat het deel 
uitmaakt van het privaat domein van 
appellante ,, 

te1·wijl, eeTste onde1'deel, het onderbren
gen van een goed in het openbaar domein 
niet aileen geschiedt door zijn effectief 
feitelijk gebruik ten bate van allen, doch 
tevens door de bestemming die eraan 
door de bevoegde overheid, afge:-~ien of 
het feitelijk door allen wordt gebruikt, 
uitclrukkelijk wordt gegeven, zodat het 
vonnis, door enkel het feitelijk gebruik 
als criteritun tot vaststelling van het 
openbaar domein aan te nen1.en, dit wet
telijk begrrp miskent (schending van al 

dele niet rneer voor het gebruik van allen 
dient; raadpl. cass., 10 maart 1892 (Bull. en 
PASIC., 1892, I, 128) en 7 november 1907 
(ibicl., 1908, I, 27). Over de wijze waarop de 
bestemming ontnomen worc1t, raadpl. DE 
PAGE, Bu·rTGENBACH en l\1AsT, op. cit. in 
noot 1. 

de aangeduide wetsbepalingen, inzonder
heid de artikelen 537, 538 en 540 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

tweecle onclenleel, de desaffectatie van 
een goed behorende tot het openbaar 
domein slechts op de:-~elfde wijze kan 
geschieden en van dezelfde overheid client 
uit te gaan als zijn affectatie, zodat het 
vonnis, door aan te nemen dat het louter 
feitelijk privatief gebruik volstaat om 
een goed aan het openbaar domein te 
onttrekken, andermaal dit wettelijk be
grip miskent (schending van al de aan
geduide wetsbepalingen, inzonderheid de 
artikelen 537, 538 en 540 van het Burger
lijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat een goed tot het 
openbaar domein behoort doordat het, 
hetzij door een uitdrukkelijke, hetzij door 
een impliciete beslissing van de bevoegde 
overheid wordt bestemd tot het gebruik 
van allen, zonder onderscheid naar de 
persoon; 

Overwegende dat het vonnis consta
teert dat het kwestieuze goed gelegen 
is langs de spoorbaan en impliciet aan
neemt dat het behoort tot de goederen 
welke door de Belgische Staat in de ei
sende maatschappij werden ingebracht 
voor de exploitatie van de spoorwegen ; 

Dat het zodoende erkent dat het goed 
door een uitdrulzkelijke beslissing van 
de bevoegde overheid werd bestemd tot 
het gebruik van allen als een aanhorigheid 
van de spoorbaan en dus als een integre
rend deel van de grote wegen ; 

Overwegende dat het vonnis, door te 
beslissen dat zulks niet volstaat opdat 
dit goed tot het openbaar domein zou 
behoren, artikel 538 van het Burgerlijk 
vVetboek schendt ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat een goecl dat tot het 
openbaar domein behoort ingevolge een 
beslissing van de bevoegde overheid, het 
karakter van openbaar domein slechts 
kan verliezen door een uitdrukkelijke 
beslissin!; van die overheid waardoor zijn 
bestmmning tot het gebruik van allen 
eraan wordt ontnon1.en of door een han
doling welke noodzakelijk zulke beslissing 
in hoof de van· die overhcid onderstelt ; 

Overwegende dat het vonnis beslist 
dat het kwestieuze goed, zelfs indien het 
aanvankelijk tot het open baar domein 
behoorde, tot het privaat domein is lum
nen overgaan, aileen ingevolge het feite
lijk gebruik dat ervan gemaakt werd door 
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zijn verhuring door eiseres aan een par
ticulier, tot dezes persoonlijk en uitslui
tend gebru:ik ; 

Overwegende dat het vonnis zulks 
beslist zonder het bestaan vast te stellen 
van een uitdrukkelijke beslissing ·van de 
bevoegde overheid waardoor de spoor
baan en haar aanhorigheden hun bestem
ruing tot het gebruik van allen wordt 
ontnomen, of van een handeling die nood
zakelijk in hoofde van die overheid de 
wil onderstelt die bestemming te doen 
ophouden; 

Overwegende dat het vomlis zodoende 
artikel 538 van het Burgerlijk Wetboek 
andermaal schendt ; 

Onl die redenen, en zonder acht to 
slaan op het tweede middel dat tot geen 
uitgebreidere cassatie kan leiden, ver
nietigt het bestreden vonnis; beveelt 
dat melding van dit arrest zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerder in de 
kosten; verwijst de zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Mechelen, 
rechtdoende in hoger beroep. 

3 mei 1968. - Je kamer. - TToo1'
zitte1', H. Belpaire, raadsheer waa.rnemend 
voorzitter.- TTeJ·slaggeve1·, H. de Vreese. 
- Gelijlclu1:clencle concl1tsie, H. Colard, 
advocaat-generaal. - Pleitm·, H. Van 
Ryn. 

1 e KAMER. - 3 mei 1968, 

1D ONDERNEMINGSRAAD.- WETS
BEPALINGEN DIE AAN REPRESENTA
TIEVE ORGANISATIES VAN DE WERK
NEl'IIERS DE BEVOEGDHEID VERLENEN 
OM IN REOHTE OP TE TREDEN.- UIT
ZONDERLIJK KARAKTER VAN DEZE BE
PALINGEN. 

2D BESCHERMING VAN DE ARBEID. 
- 00MITE VOOR VEILIGHEID, GEZOND
HEID EN VERFRAAIING DER vVERK
PLAATSEN. - VVETSBEPALINGEN DIE 
AAN REPRESENTATIEVE ORGANISATIES 
VAN DE WERKNEl\iERS DE BEVOEGDHEID 
VERLENEN OM IN REOHTE OP TE TRE
DEN. - UITZONDERLIJK KARAKTER 
VAN DEZE BEPALINGEN. 

3D ONDERNEMINGSRAAD. 
REOHTSVORDERING TOT ERKENNING 
VAN DE GELDIGHEID VAN DE INDIENING 
VAN LIJSTEN VAN KANDIDATEN VOOR 
DE VERKIEZING VAN EEN ONDERNE-

MINGSRAAD.- REOHTSVORDERING IN
GESTELD DOOR EEN REPRESENTATIEVE 
ORGANISATIE VAN DE WERKNEll'illRS, 
DIE GEEN REOHTSPERSOONLIJKHEID BE
ZIT. - 0NONTVANKELIJKHEID. 

4D BESCHERMING VAN DE ARBEID. 
- 001\fiTE VOOR VEILIGHEID, GEZOND
HEID EN VERFRAAIING DER WERK
PLAATSE:N. - REOHTSVORDERING TOT 
ERKENNING VAN DE GELDIGHEID VAN 
DE INDIENING VAN LIJSTEN VAN KAN
DIDATEN VOOR DE VERKIEZING VAN 
EEN RAAD VOOR VEILIGHEID, GEZOND
HEID EN VERFRAAIING DER WERK
PLAATSEN. - REOHTSVORDERING IN
GESTELD DOOR EEN REPRESENTATIEVE 
ORGANISATIE VAN DE WERKNEJ\'IERS, 
DIE GEEN REOHTSPERSOONLIJKHEID BE
ZIT. - 0NONTVANKELIJKHEID. 

1 D en 2D De wetsbepal,:ngen clie aan 1'epn
sentatieve o1'ganisaties van de we?·lcne
me?·s, wellce geen Techtspe?·soonlijlcheid 
bezitten, de bevoegclheid ve1'lenen om in 
beJJaalcle zalcen in Techte op te t1·eclen, zijn. 
1titzoncle1·lijlc en lc1mnen clientenge1>olge 
niet bij wijze van analogie woTclen uitge
breicl (1). (vVet van 20 september 1948, 
gewijzigd bij die van 28 januari 1963, 
art. 24; wet van 10 juni 1952, gewijzigd 
bij die van 17 juli 1957 en 28 januari 
1963, art. l, § 4, litt_ h.) 

3D en 4° De 1'ep1·esentatieve o1•ganisaties 
van de werlcneme1'8, welke geen 1'echtsper
soonlijkheicl bezitten, zijn niet ontvanlce
lijlc om 1'echtsvonle1·ingen in te stellen 
om cle gelcligheicl te cloen erlcennen van 
cle incliening vcm lijsten van lcancliclaten 
vom· de verlciezing van een onclm·nemings
Taacl en een comite voor veili gheicl, ge
zonclheicl en ve1j1·aaiing cle1· wm·lcplaat
sen (2). (Wet van 20 september 1948, 
gewijzigd door die van 28 januari 1963, 
art. 24; wet van 10 juni 1952, gewijzigd 
bij die van 17 juli 1957 en 28 januari 
1963, art. 1, § 4, litt. h.) 

(VAN DEN HOLE, T. ALGEllfEEN OHRISTE
LIJK VAKVERBOND EN TEXTIELARBEI
DERSOENTRALE VAN BELGIE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 

(1) en (2) Oass., 28 april 1966 (Bull. en PA
src., 1966, I, 1087); verg. cass., 19 april1968, 
supra, blz. 1051 en noot 1, blz. 1058. 
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sententie, op 25 april 1967 in laatste 
aanleg gewezen door de W erkrechtersraad 
te Oudenaarde, bijzondere gemengde 
lmmer; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 24 van 
de wet van 20 september 1948 houdende 
organisatie van het bedrijfsleven (bepa
ling vervangen door artikel, 8 van de wet 
van 28 januari 1963), 1, § 4, littera h, 
van de wet van 10 juni 1952 betreffende 
de gezondheid en de veiligheid van de 
arbeiders, alsmede de salubriteit van hot 
werk en van de werkplaatsen (bepaling 
aangevuld door artikel 3 van de wet van 
17 juli 1957 en gewijzigd bij a£tikel ll, 
2°, van de wet van 28 januari 1963), en 
97 van de Grondwet, 

doordat de bestreden sententie de ont
vanke1ijkheid aanneemt van de vorde
ringen van de verweerders die zich op de 
rechtspersoonlijkheid niet beriepen en 
alleszins niet vaststelt dat de verweerders 
rechtspersonen zijn, 

te1·wijl de hierboven aangeduide bepa
lingen van de wetten van 20 september 
1948 en 10 juni 1952 aan beroepsorgani
saties, die geen rechtspersonen zijn, het 
recht verlenen voor het gerecht op te 
treden, doch slechts in uitzonderlijke 
geva.Uen die vreemd zijn aan de onder
havige vorderingen waarbij de verweer
ders de rechter verzochten de geldigheid 
te erkennen van het indienen van lijsten 
van kandidaten voor de verkiezing van 
een ondernemingsraad en van een comite 
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen, zodat de verweer
ders niet ontvankelijk waren om in rechte 
op te treden, 

te1•wijl, minstens, de motivering van 
de sententie het Hof in de onmogelijkheid 
stelt zijn controle over de ontvanko1ijk
heid van de door de verweerders inge
stelde vorderingen nit te oefenen, en deze 
onduidelijkheid met het gebrek aan de 
door artikel 97 van de Grondwet vereiste 
motivering gelijkstaat : 

Overwegende dat de sententie, welke 
de vorderingen van de verweerders ge
grond erkla rt, de ontvankelijkheid er
van im liciet erkent; 

Overwegende dat de vorderingen ertoe 
strekten de geldigheid te doen erkennen 
van het indienen van lijsten van kandi
daten voor de verkiezing van een onder
n8lningsraad en van een comite voor 
veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen voor de onderne
ming van eiser ; 

Overwegende dat de verweerders zich 
op de rechtspersoonlijkheid niet beroe
pen; 

Overwegencle dat uit geen enkele wets
bepaling voortspruit dat representatieve 
organisaties van de arbeiders, welke geen 
rechtspersoonlijkheid bezitten, bij de 
bevoegde rechtscolleges een eis kunnen 
instellen betreffende betwistingen zoals 
die waarover het g[).a.t ; 

Overwegende dat, indien de bepalingen 
vervat in de wetgeving betreffende de 
ondernemingsraden en de comite's voor 
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van 
de, werkplaatsen, namelijk artikel 24 van 
de wet van 20 september 1948 en arti
kel 1, ~ 4, litter a h, van de wet van 10 juni 
1952, in bepaalde gevallen de represen
tatieve organisaties van de arbeiders er
toe machtigen een rechtsvordering in te 
stellen, de onderhavige betwisting vreemd 
is aan de door die bepaling bedoelde be
twistingen ; 

Overwegende dat, in zover die bepa
lin!';en aan beroepsorganisaties, welke de 
rechtspersoonlijkheid niet bezitten, de 
bevoegdheid toekennen om in rechte op 
te treden, zij uitzonderlijk zijn en, der
halve, beperkend 1noeten worden uitge
legd; 

Dat zij dienvolgens niet bij wijze van 
analogie tot het onderhavig geval kun
nen worden uitgebreid ; 

Overwegende dat uit deze beschouwin
gen volgt dat de sententie, in zover zij 
de vorderingen van de verweerders ont
vankelijk verklaart, niet wettelijk is 
gerechtvaardigd ; 

Dat het middel gegrond is ; 
En overwegende, voor het overige, dat 

de vernietiging van de over de ontvanke
lijkheicl van de vorderingen gewezen be
slissing de vernietiging medebrengt van 
de beslissingen welke er het gevolg van 
zijn; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de andere middelen die tot geen 
uitgebreidere cassatie kunnen leiden, 
vernietigt de bestreden sententie; beveelt 
dat melding van dit arrest zal worden 
gen1aakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; veroordeelt de verweerders in 
de kosten; verwijst de zaak naar de 
Werkrechtersraad te Gent, bijzondere 
gemengde kamer. 

3 mei 1968. - 1e kamer. - Voor
zitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. de Vreese. 
- Oelijlcluidencle conclttsie, H. Colard, 
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advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Van 
Leynseele en Strnye. 

28 KAIVIER. - 6 mei 1968. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - TUOHT
ZAKEN. - VOORZIENING TEGEN EEN 
BESLISSINO VAN DE GEJ\'IENGDE RAAD 
VAN BEROEP VAN DE 0RDE DER cm
NEESHEREN, - MIDDEL VREEIVID AAN 
DE OPENBARE ORDE. - MIDDEL NIET 

AANGEVOERD VOOR DE FEITENREOHTER. 
- 0NONTV ANKELIJKHEID, 

2° CASSATIEMIDDELEN. - TuoHT
ZAKEN. - VOORZIENING TEGEN EEN 

BESLISSING VAN DE GEMENGDE RAAD 
VAN BEROEP VAN DE 0RDE DER GE
NEESHEREN. - BESLISSING GESTEUND 

OP VERSOHEIDENE TEKORTKOMINGEN 

AAN DE BEROEPSPLIOHTENLEER. 
MIDDEL DAT ENKEL KRITIEK UITOE

FENT OP DE VASTSTELLING VAN EEN 
DEZER TEKORTKOMINC+EN. - BESLIS
SING WETTELIJK GEREOHTV AARDIGD 

DOOR EEN ANDERE TEKORTKOIVIING.
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL, 

1° Niet ontvankelijk, tot stewing van een 
voo1·ziening tegen een beslissing van de 
Gemengcle Raad van beroep vcm de Onle 
deT geneesheren, is het midclel dctt de 
openbcwe onle niet raalct en dat aan de 
jeitem·echte1· niet we1·d ove1·gelegd ( 1). 

2° vVanneeT een beslissing van de Ge
mengde Raad van beroep van de Onle 
cle1· geneesheTen ste~mt op veTscheidene 
telcortlcomingen acm de be1'oepsplichten
leeT, is niet ontvanlcelijlc het cassatie
beToep gegmncl op een micldel clctt enlcel 
betTelclcing heeft op een clezeT telcoTtlco
mingen, als de beslissing cloo1· een andeTe 
telco1·tlcoming wettelijlc ge1·echtvam·cligd 
blijjt (2). 

(VANDER BRUGGEN, 
T. ORDE DER GENEESHEREN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 19 juni 1967 gewezen door 
de Gemengde Raad van beroep van de 
Orde der geneesheren, uitspraak doende 
als rechtscollege op verwijzing ; 

Gelet op het arrest, door het Hof ge
wezen op 14 december 1964 (3); 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, l, 3, 4, 5, 6, 7, 9, II, inzon
derheid lid 6, 12, 15, 17, 18, 19 en 23 
van de wet van 25 juli 1938 tot oprichting 
van de Orde der geneesheren, 15, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 24, 117, 125, 127, 128, 
129, 130, 131, 132, 133, 137 en 142 van 
het koni:nklijk besluit van 23 mei 1939 
tot regeling van de toepassing van de 
wet van 25 juli 1938, houdende oprich
ting van een Orde der geneesheren, 10, 
4o, van de wet van 25 rnaart 1876 op de 
bevoegdheid, 6 van het verdrag tot be
scherming van de rechten van de rnens 
en de fundarnentele vrijheden, goedge
keurd door de wet van 13 mei 1955, als
rnede van de rechten der verdediging 
en van de grondbeginselen van het recht, 

doonlctt de bestreden. beslissing beves
tigt de beslissing, genmnen door de Pro
vinciale Raad van de Orde der genees
heren, en bijgevolg aan eiser de verdere 
bediening van een tweede kabinet voor 
algemene geneeskunde in de polikliniek 
te Dendernioncle verbiedt, 

te1·wijl, eeTste onclenleel, het dossier van 
de zaak, aan de Gemengde Raad van 
beroep overgemaakt bij toepassing van 
artikel 142 van het koninklijk besluit 
van 23 m.ei 1939, overgemaakt werd door 
de secretaris van de Provinciale Raad van 
Brabant van de Orde der geneesheren, 
en niet door de voorzitter van deze raad, 
zoals evengenoemd artikel 142 voor
schrijft, waaruit volgt dat de bestreden 
beslissing nietig is, als door de Gernengde 
Raad van beroep gewezen op grond van 
een onregelmatig overgemaakt dossier 
(schending van aile bepalingen van de 
wet van 25 juli 1938 en het koninklijk 
besluit van 23 mei 1939, in het middel 
aangednicl, en inzonderheid van arti
kel 142 van het koninklijk besluit van 
23 mei 1939); 

tweecle ondenleel, het dossier van de 
zaak, dat bij toepassing van artikel 142 
van het koninklijk besluit van 23 mei 
1939 aan de Gemengde Raad van beroep 
vverd overgemaakt, niet inhoudb de voor 
eensluidend gewaarmerkte uittreksels uit 

(1) Verg. cass., 8 december 1067 en 18 ja
nuari 1968, snpra, biz. 510 en 680. 

(2) Verg. cass., 10 februari 1964 (B•tll. en 
PASIO., 1964, I, 615). 

(3) Bull. on PAsro., 1065, I, 378. 
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de notulen van de zittingen van de Pro
vincials Raad van Brabant van de Orde 
der geneesheren betreffende het onder
zoek en het berechten van de zaak, met 
de vermelding dat bedoelde nqtulen on
dertekend zijn door de voorzitter en de 
secretaris van de Provinciale Raad van 
Brabant van de Orde der geneesheren, 
waaruit volgt dat de bestreclen beslissing 
nietig is, als door de Gen'lengde Raad 
van beroep gewezen op grond van een 
onvolledig dossier (schending van alle 
in het middel aangeduide bepalingen van 
de wet van 25 juli 1938 en van het ko
ninklijk besluit van 23 mei 1939, en 
inzonderheid van de a.rtikelen 19 en 23 
van evengenoemde wet en 20, 24 en 142 
van evengenoemd koninklijk besluit); 

de1·de ondenleel, het dossier van de zaak, 
dat bij toepassing van a.rtikel 142 van 
het koninklijk besluit van 23 mei 1939 
aan de Gemengde Raad van beroep werd 
overgen'laakt, niet :inhoudt de voor eens
luidend gewaarmerkte uittreksels uit de 
notulen van de zitt:ingen van de Provin
ciale Raad van Brabant van de Orde 
der geneesheren, met de vermelding dat 
bedoelde notulen ondertekend zijn door 
de voorzitter en de secretaris van de 
Provincials Raad van Brabant van de 
Orde der geneesheren, waaruit volgt dat 
de Gemengde Raad van beroep in de 
onmogelijkheid heeft verkeerd na te gaan 
of alle substantiiile en op straffe van 
nietigheid voorgeschreven formaliteiten 
waren nagekomen door de Provincials 
Raad van Brabant, inzonderheid of de 
personen die alle zitt:ingen bijgewoond 
hebben waarop de Provinciale Raad van 
Brabant de zaak onderzocht heeft, en 
die de beroepen beslissing gewezen heb
ben, leden van de Provinciale Raad van 
Brabant van de Orde der geneesheren 
waren, of de leden die alle aan het onder
zoek gewijde zittingen bijgewoond heb
ben dezelfde zijn als degene die de beroe
pen beslissing hehben gewezen, of de 
secretaris van de Provinciale R.aad van 
Brabant van de Orde der geneesheren 
en de 1na.gistraat van eerste aanleg aile 
zittingen wa.arop de zaak onderzocht 
en de beroepen beslissing uitgesproken 
werd bijgewoond hebben, of deze beslis
sing n'let de meerderheid van de stennnen 
werd genon'len en of twee derden van de 
leden van de Provinciale Raad aanwezig 
waren ; dat bijgevolg aile substantiiile 
en op strafie van nietigheid voorgeschre
ven formaliteiten geacht worden niet te 
zijn vervuld, hetgeen de nietigheid van 
de beroepen beslissing met zich brcngt ; 
dat de Gemengde Raad van beroep deze 

nietigheid diende uit te spreken ; dat 
deze Raad, door dit niet te doen en de 
beroepen beslissing te bevestigen, de 
nietigheid heeft overgenmnen waarmede 
deze beslissing aangetast is ; dat de be
streden beslissing mitsdien zelf nietig is 
(schending van aile in het middel aange
duide bepalingen van de wet van ~5 juli 
1938 en van het koninklijk besluit van 
23 mei 1939, inzonderheid van de artike
len 19 en 23 van de wet, 20, 24 en 14~ 
van het koninklijk besluit); 

vienle ondenleel, het dossier van de 
zaak, dat bij toepassing van artikel 142 
van het koninldijk besluit van 23 mei 
1939 aa.n de Gemengde Raad van beroep 
werd overgemaakt, niet inhoudt een door 
de voorzitter van de Provinciale Raad 
van Brabant van de Orde der geneeshe
ren voor eensluidend gewaarn'lerkte copie 
van de beroepen beslissing, noch zelfs 
enige copie van deze beslissing, waaruit 
volgt dat de bestreden beslissing nietig 
is, wijl zij door de Gemengde Raad van 
beroep werd gewezen op grond van een 
onvoiledig dossier en in de onwetendheid 
van de juiste inhoud van de beroepen 
beslissing die zij nochtans bevestigt 
(schending van aile in het middel aan
geduide bepalingen van de wet van 
25 juli 1938 en van het koninklijk besluit 
van 23 mei 1939, alsmede van de grond
beginselen van het recht); 

vijjde ondenleel, tenslotte, eiser nooit 
kennis heeft gehad en nooit notificering, 
door de Provincials Raad van Brabant, 
hecft ontvangen van de beslissing zelve 
welke door voormelde Raad te zijnen 
opzichte was gewezen ; waaruit volgt 
dat eiser, onkundig zijnde van de gronden 
en van de inhoud der besl:issing, te zijnen 
opzichte door de Provinciale Raad van 
Brabant van de Orde der geneesheren ge
wezen, voor deze Raad geen dienstig 
verweer heeft kunnen voeren (schending 
van aile in het middel aangedcride bepa
lingen, alsmede van de rechten der ver
dediging) : 

Overwegende dat het middel, vreemd 
aan de openbare orde, voor de gemengde 
raad van beroep niet opgeworpen werd 
en dienvolgcns, als nieuw, niet ontvanke
lijk is; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, I, 3, 4, 5, 12, 13 en 16 van 
de wet van 25 juli 1938 houdende oprich
ting van een Orde der geneesheren, 15, 
17 en 18 van het koninklijk besluit van 
23 mei 1939 tot regeling van de toepas-
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sing van de wet van 25 juli 1938 houdende 
oprichting van een Orde der genecsheren, 
154 en 189 van het Wetboek van straf
vordering, 10, 4°, van de wet van 
25 maart 187(), titel I van het inleidend 
boek van het W etboek van burgerlijke 
rechtsvordcring inhoudende, 6 van het 
verclrag tot beschcrming van de rechten 
van de rr1ens en de fundamentele vrij
heden, goedgekem'd door de wet van 
13 moi 1955, alsmede van de rechten der 
verdediging en van de grondbeginselen 
van het recht, wat de last van het bewijs 
aangaat, 

doonlat de bestreden beslissing aan 
eiser de vcrdere bediening van een tweede 
kabinet voor algemene geneeskunde in 
de polikliniek te Denderleeuw verbiedt, 
op de gronden dat, " daarenboven, ter 
zitting van de Gemengde Raad van be
roep Dr Van der Bruggen, bijgestaan 
door zijn raadsman, toegegcven heeft 
dat hij volstrekt geen inzage had van 
het gebruik door de polikliniek van Den
derlceuw van de 50 t. h. zijner honoraria, 
welke door deze polikliniek afgehouden 
worden ; dat aangevoerd wordt dat een 
gedeelte dezer honoraria tot andere doel
einden konden bcstemd worden dan tot 
het dekken van werkelijke onkosten ; 
... dat er niet de minste aanwijzing be
staat dat deze 50 t. h. procentuele afhou
dingen van zijn honoraria werkelijke on
kosten dekken ; ... dat deze afhoudingen 
dan ook gelijkstaan met dichotomie; dat 
de wijze waarop de diensten van Dr Van 
der Bruggen in de polikliniek te Dender
leeuw vergoed worden n:wt de eer, de 
kiesheid en de waardigheid van het be
roep niet strookt ; .. . dat ze, zoals zeer 
oordeelkundig door de Provinciale Raad 
van Brabant aangestipt werd, tot te 
bestuurlijke, te voortvarende, te sneile, 
ja te slordige geneeskunde aanleiding 
zou lnmnen geven of daartoe 1ninstens 
gevaar oplevert ,, 

tenvijl, ee1·ste onclenleel, deze gronden 
in het onzekere laten of de beslissing 
van de Gemengde Raad van beroep, val
gens welke « er niet de m.inste aanwijzing 
bestaat dat deze 50 t. h. procentuele af
houdingen van zijn honoraria (dit wil zeg
gen van de honoraria van eiser) werke
lijke onkosten dekken ,,, stetmt op een 
beoordeling van de elementen der zaak 
ofwel op het feit dat eiser in gebreke 
blijft te bewijzen dat de helft van die 
honoraria werkelijke onkosten dekt, 
waaruit volgt dat de motivering van de 
beslissing dubbelzinnig is, hetgeen het 
toetsen van de wettelijkheid van haar 

dispositief onmogelijk maakt (schending 
van het in het nliddel aangeduide arti
kel 97 van de Grondwet); 

tweede onde1·deel, het niet op eiser rnstte 
te bewijzen dat de helft van de honoraria 
die wordt afgehouden door de polikliniek 
te Denderleeuw werkelijke onkosten 
dekt, waaruit volgt dat, in zover de 
beslissing het tegendeel zou geoordeeld 
hebben, zij aile in het middel aangeduide 
wetsbepalingen zou hebben geschonden, 
alsn1.ede de rechten der verdediging en 
de fundamentele beginselen van het recht 
wat de bewijslast aangaat ; 

dercle onclenleel, eiser de regelen van 
de medische plichtenleer, de eer, de 
kiesheid en de waardigheid van de leden 
van de Orde der geneesheren in de uit
oefening of naar aanleiding van de uit
oefening van het beroep van geneesheer 
niet heeft lnmnen miskennen dan indien 
bewezen werd dat een gedeelte van zijn 
honoraria, door de polikliniek te Dender
leeuw afgehouden, geen werkelijke on
kosten dekte, en deze laatste omstandig
heid niet blijkt uit het enkele feit dat 
" er niet de minste aanwijzing hestaat 
dat deze 50 t. h. procentuele afhoudingen 
van zijn honoraria werkelijke onkosten 
dekken "' waaru:it volgt dat de bestreden 
beslissing noch regelmatig met redenen 
omkleed is noch wettelijk gerechtvaar
digd is (schending van aile in het middel 
aangeduide bepalingen var~ de_. wet va~1. 
25 juli 1938 en van het konmkh]k }Jeslmt 
van 23 mei 1939, alsmede van arttkel 97 
van de Grondwet); 

vier-de onclenleel, tenslotte, geen enkele 
sanctie mag gesteund zijn op redenen 
van godsdienstige, wijsgerige, polit,ieke, 
taalknndige en syndicale aard, noch op 
het feit dat de beklaagde geneesheer ver
bonden is aan een organis1ne dat de hand 
houdt aan het verstrekken van genees
kundige zorgen aan een groeperi:1g of 
een categorie van personen, en 10de~e 
inmenging op dit gebied verboden rs, 
waaruit volgt dat de Gemengde Raad 
van beroep, doo_r een sanctie te _treffen 
wegens de tnanrer waarop de dtensten 
van eiser in de polikliniek te Denderleeuw 
vergoed worden, zich heeft ingelaten met 
een g:ebied dat hem verboden was, met 
miskenning van aile in het nliddel aa.n
geduide bepa,lingen va.n _de _;vet va~ 
25 juli 193~ en va~ het konm~>:h]k beslu:t 
van 23 mer 1939, mzonderhe1d van artr
kel 5 van evengenoemde wet : 

W at de eerste <irie onderdelen betreft : 
Overwegende dat de beslissing op de 
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redenen steunt " dat 50 t. h. van de ho
noraria van eiser door de polikliniek afge
houden worden, dat aangevoerd wordt 
dat een gedeelte vail deze honoraria tot 
andere doeleinden kan bestemd zijn 
dan tot het dekken van werkelijke on
kosten, dat er niet de minste aanwijzing 
bestaat da.t deze 50 t. h. procentuele 
afhoudingen van de honoraria van eiser 
werkelijke onkosten dekken en dat deze 
afhoudingen dan ook gelijkstaan met 
dichotomie " ; 

Overwegende dat die redenen- niet 
dubbelzinnig zijn en door hun context 
op de overtuiging van de gemengde raad 
van beroep wijzen dat deze zaak een 
geval van dichotomie betreft, zodat eiser 
zijn diensten in de polikliniek laat ver
goeden op een wijze die in strijd is met 
de eer, de kiesheid en de waardigheid 
van het beroep ; 

Dat aldus eiser het bewijs niet werd 
opgelegd dat de afhoudingen werkelijke 
onkosten dekken ; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de beslissing niet op 
redenen steunt van godsdienstige. wijs
gerige, politieke, taalkundige of syndi
cale aard noch op het feit dat eiser 
aan een bepaald organisnw, aan een be
paalde gToepering of categoric van per
sonen verbonden is mn er zijn genees
kundige zorgen te verstrekken ; dat zij 
evenmin op dit gebied enige inmenging 
bevat doch op de beschouwing gevestigd 
is van de afhoudingen van ereloon die 
eiser, in strijd met do eer, de kiesheid 
en de waardigheid van zijn beroep, laat 
geschieden ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, l, 3, 4, 5, 12, 13 en 16 van 
de wet van 25 juli 1938, houdende op
richting van een Orde der geneesheren, 
en 15, 17 en 18 van het koninklijk besluit 
van 23 mei 1939 tot regeling van de toe
passing van de wet van 25 juli 1938 
houdende oprichting van een Orde der 
geneesheren, 

doO?'dat de bestreden beslissing aan 
eiser de verdere bediening van een t"\veede 
kabinet voor algemene geneeskunde in 
de polikliniek te Denderleeuw verbiedt, 
op de gronden dat, '' ter zake, de bedie
ning door Dr R. Vander Bruggen (eiser), 
wonende te Liedekerke, provinoie Bra
bant, van een tweede kabinet van alge
mene geneeskunde te Denderleeuw, pro-

vincie Oost-Vlaanderen, in strijd is met 
de confraterniteit, welke client te heersen 
tussen dokters uit de verschillende pro
vincies van ons land, en derhalve in 
hoofde van Dr Van der Bruggen (eiser) 
een daad van niet deontologische con
cm·rentie uitmaakt tegenover de con
fraters van Denderleeuw " ; 

te1·wijl, eerste ondenieel, deze 1notivering 
in het onzekere laat of de gemengde raad 
van beroep op een algemene wijze geoor
deeld heeft clat de bediening door een 
geneesheer van een tweede kabinet altijd 
afbreuk doet aan de regelen van de me
dische plichtenleer, de eer, de kiesheicl 
en de waarcligheid van de leden van de 
Orde der geneesheren in de uitoefening 
of naar aanleiding van de nitoefening van 
het beroep van geneesheer, clan wel of de 
gernengde raad van mening geweest is 
in beginsel clat de bediening, door een 
geneesheer, van een tweede kabinet, 
gelegen in een andere provincie dan die 
waar zijn eerste kabinet gelegen is, altijd 
een afbrenk aan bedoelde regelen van de 
n::tedische plichtenleer oplevert, ofwel 
of de gemengde raad geoordeelcl heeft, 
in feite en rekening houdende rnet de 
bijzondere omstandigheden van de zaak, 
dat de bediening door eiser van een 
tweede kabinet te Denderleeuw een daad 
was van niet deontologische concurrentie 

• tegenover de confraters van Dender
leeuw ; waaruit volgt dat de gronden van 
de bestreden beslissing dubbelzinnig zijn, 
wat het toetsen van de wettelijkheid van 
haa.r dispositief onmogelijk maakt (mis
kenning van het in het middel aangeduide 
artikel 97 van de Grondwet) ; 

tweede ondercleel, de bediening door een 
geneesheer van een tweede kabinet -
om 't even of dit al dan niet gelegen is 
in de provincie van het eerste kabinet 
van die arts - op zichzelf geen afbreuk 
oplevert aan de regels van de 1neclische 
plichtenleer, de eer, de kiesheid en de 
·waardigheid van de leden van de Orde 
der geneesheren in de uitoefening of naar 
aanleiding van de uitoefening van hun 
beroep; de wet van 25 juli 1938 tot 
doel heeft de eerlijkheicl in de uitoefening 
van hot beroep van geneesheer te ver
zekeren, door naleving van de regelen 
van de meclische plichtenleer, gestennd 
op de eisen welke aan de leden der 
Orde gesteld worden door de probi
teit, de eer, de waardigheid en de kies
heid, bij uitsluiting van elke bekommernis 
om louter stoffelijke belangen, en deze 
wet geen economisch regime invoert ; 
waaruit volgt dat de bestreden beslissing, 
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in zover zij aan eiser de becliening van 
een tweede kabinet zou verboden hebben, 
omdat deze bedieniLg altijd aan de rege
len van de medische plichtenleer afbreuk 
zou doen, om 't even of dit tweede kabi
net al dan niet in de provincie van het 
eerste kabinet is gelegen, alle in hot mid
del aangeduide wetsbepalingen zou hob
ben geschonden ; 

cleTde onclenleel, de bediening van eon 
tweede kabinet alleen dan een afbreuk 
aan de regelen van de ITledische plichten
leer, aan de eer, oe kiesheid en de waa,r
digheid van de leden van de Orde der 
geneesheren in de uitoefening of naar 
aanleidnJg van de uitoefening van hun 
beroep kan oplevei'en, indien deze bedie
ning gepaard gaat lTtet bijzondere om
stancligheden welke Inet de meclische 
plichtenleer in strijd zijn; waaruit volgt 
dat, in zover de bestreden beslissing n1 
feite zou overwogen hebben dat de bedie
ning door eiser van een tweede kabinet 
te Denderleeuw ter zake, en rekening 
houdende met de bijzondere omstandig
heden van de zaak, een daad van niet 
deontologische concurrentie tegenover de 
confraters van Denderleeuw bleek te 
zijn, zij noch regelmatig, noch wette
lijk met rodenen omkleed zou zijn en 
niet op een wettelijke grondslag zou 
rusten, nu zij de bijzonclere omstimdig
heclen niet vaststelt waarop zij haar 
beoordeling zou steunen (schencliug van 
alle in het micldel aangecluide wetsbe
palingen); 

vienle onclenleel, tenslotte, cleze rede
nen van de beslissn1g geen passend en 
toereikend antwoord uitmaken op de 
conclusie van eiser, n1 zover hij daarin 
deed gelden dat '' het houden van rae.d
plegingen op eon plaats, niet meer dan 
vijfkilometer van zijn woonst verwijderd, 
de continu!teit d~r zorgen niet in het 
n1inst in gevaar kan brengen » ; waaruit 
volgt dat de bestreden beslissing niet 
regelmatig met reclenen omkleed is 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet) : 

Overwegende dat dit middel alleen 
betrekking heeft op de reden naar luid 
waarvan de bediening door eiser van een 
tweede kabinet te Liedekerke in strijd 
is met de confraterniteit welke client te 
heersen tussen dokters uit de verschil
lende provincies van hot land en een 
daad van. niet-deontologische concnrren
tie uitmaakt ; 

Ovorwogonde dat nit het antwoord 
op het dm~de middel volgt dat de beRtre
den beslissing wettelijk gerechtvaardigd 

is door de reden die steunt op de dicho
tomie die oiser verweten wordt ; 

Dat het tweede miclclel, dienvolgens, 
bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk 
is ; 

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

6 mei 1968. - 2e kam.er. - Vo61'
zittm· en VeTslaggeve1·, H. Rntsaert, 
raa.dsheer waarnemend voorzitter. 
Gel·ijkluiclencle concltosie, H. Depelchrn, 
advocaat-generaal. - PleiteTs, HH. Si
n1ont en Van Ryn. 

2° KA,MER. - 6 mei 1968. 

I 0 BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESOHRIJ;"T. 

- S1'RAFZAKEN. -BEWIJSKRAOHT VAN 

DE AKTEN. - BESI,ISSING IN HOGER 

BEROEP W AARBI.J NIET BEWEZEN vVORDT 

VERKLAARD EEN FElT, DAT DOOR DE 

BEKIAAGDE YVERD BEVESTIGD IN EEN 

VERKLARING VOOR DE EERSTE REOHTER 

AFGELEGD EN AANGETEKEND IN RET 

PROOES-VERBAAL VAL"f DE TERECHT

ZITTING. - GEEN J\HSKENNING VAN 

DE BEWIJSKRAOHT VAN RET PROOES

VERBAAL. 

2° VOORZHJNING IN CASSATIE. -
VoRJ\'I. - STRAFZAKEN. - VooRzrE

NING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. ---, 

Th1EJ\'IORIE NEERGELEGD TER GRIFFIE 

VAN RET HoF VAN OASSATIE.- NooD

ZAKELIJKE TUSSENKOJ\1ST VAN EEN 

ADVOCAAT BIJ DIT HoF. 

l o De bew·ijskTacht van het p1'oces-veTbcoal 
van de cloo1· cle em·ste 1·echte1· gehmoclen 
teTechtzitting, clat melding rnaakt van 
cle veTklaTing waa1•in cle belclaagde een 
jeit heejt bevestigcl, wonlt 1H:et rniskencl 
doo1' de beslissing in hoge1' beToep die 
enlcel beslist clat clit jeit niet bewezen 
is (l). 

2° Niet ontvanlcelijlc is de rnemode van 
de b~wgm·lijke ]JCo1't?;j, eism·es in cassatie, 
die te1' gTitfie van lwt Hoj van cassatie 
is nem·gelegd zonde1· de ttossenkornst 

(1) Verg. cass., 8 december 1964 (B10ll. en 
PAsrc., 1965, I, 357); 16 november 1965 
(ibid., 1966, I, 350) en 8 en 30 mei 1967 (A?T. 
cass., 1967, blz. 1087 en 1191). 
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van een advocaat bi.i dit Hoj (1). (V\Tetb. 
van strafv., art. 425; wet van 20 juni 
1953, art. 6, § 2.) 

(DERIJNCK, T. VERGOOTE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bostreden 
vonnis, op 12 oktober 1967 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Reohtbank te Brugge ; 

I. W at de voorziening van eiser als 
beklaagde betreft : 

1° .Met de betrekking tot de beslissing 
over de strafvordering : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319 tot 
1322 van het Burgerlijk Wetback, 

clooTdat het bestreden vonnis eiser 
veroordeelt wegens inbre1.li~ op artikel 17 
van het W egverkeersreglement van 
8 april 1954, om, een maneuver willende 
uitvoeren, te hebben verzuimd de andere 
bestuurders te Iaten voorgaan, op grond 
dat eiser, die ten opziohte van verweerder 
van reohts kwam, v66r het kruisp1.mt 
zou hebben gestopt op een plaats waarvan 
niet bewezen is dat zij wei op een vijftien
tal 1neter van de aanvang van het kruis
punt gelegen is en slechts na verweerder 
zijn voertuig opnieuw in beweging zou 
hebben gebracht, 

teTwi.il de rechtbank aldus de bewijs
kracht miskend heeft van het getuigenis 
van eiser die voor de eerste rechter ver
ldaarde wei op 15 meter van het kruis
punt te hebben stilgestaan, met het ge
volg, onder meer, dat het duidelijk is 
dat eiser na stilstand opnieuw voor ver
weerder zijn voertuig in beweging bracht 
en dus de voorrang had : 

Overwegende dat de bewijskraoht van 
een getnigenis niet geschonden wordt 
doordat een orin voorkomende verklaring 
als niet bewezen beschouwd wordt ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede rniddel, hieTuit ajge
leid dat, vermits moet aangenomen wor
den dat eiser op 15 meter van het kruis
pcmt stilgehouden heeft, eveneens moot 

(1) Cass., 29 januari 1968, supm, blz. 715. 

aangenomen worden : l 0 dat eiser na 
zijn stilstand en v66r de aanrijding meer 
dan 30 meter op de prioritoire baan ge
reden had, wijl intussen de partij Ver
goote niet eens de helft van doze afstand 
had afgelegd, 2° dat dienvolgens het 
duidelijk is dat eiser na stilstand opnieuw 
was aangezet vooraleer de partij V er
goote het kruisp1.mt began op te rijden : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste middel blijkt dat het vonnis 
niet geldig gekritiseerd wordt in zover 
het beslist dat niet kan aangenomen wor
den dat eiser zioh op 15 meter van het 
kruispunt bevond toen hij stilhield ; 

Dat dienvolgens de door eiser naar 
voren gebraohte aanvoeringen, op grand 
van het feit dat hij zioh wel op 15 meter 
bevond, buiten de bevoegdheid vallen 
van het Hof, daar zij van feitelijke aard 
zijn; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, hie?'ttit ajgeleicl 
dat, zelfs indien men aanneen1t dat beide 
bestuurders tegelijk het kruispm1t opge
reden zijn, allebei na stilstand, de priori
taire weggebruiker, ten doze eiser, zijn 
voorrang hernan1 : 

Overwegende dat deze beschouwing 
van belang ontbloot is daar het bestreden 
vonnis in feite vaststelt dat verweerder 

· het kruispunt opreed toen eiser nog niet 
had aangezet ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 
Overwegende dat de substantiele of 

op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvorrnen worden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

2o .Met betrekking tot de beslissing over 
de burgerlijke vordering : 

Overwegende dat eiser geen middel 
aanvoert; 

II. Wat de voorziening van eiser als 
bmgerlijke partij betreft : 

Overwegende dat eiser noch in zijn 
verklaring van oassatieberoep nooh in 
een verzoeksohrift ingediend overeen
komstig artikel 422 van het Wetboek 
van strafvordering enig middel opge
worpen heeft ; dat het Hof, met betrek
king tot deze voorziening, geen aoht ver
mag te slaan op de memorie die ter griffie 
van het Hof werd neergelegd zonder de 
ambtelijke tussenkomst van een advo
oaat bij het Hof; 
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Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeolt eiser in de koston. 

6 rnei 1968. - 2e kamer. - Voo1'
zitte1' en Ve?·slaggeve?', H. Rutsaort; 
raadsheer waarnom.end voorzitter. 
Gelijklttidende conclttsie, H. Depelchin, 
advocaat-gonoraal. - Pleite1', H. Vanden
broecke (van de balie to Bruggo). 

2e KAMER. - 6 mei 1968. 

' DESKUNDIGENVERSLAG.- STRAF-
zAKE:N.- VERSLAG DOOR DE DE8KUN
DIGE NEERGELEGD NA HET VERSTRIJ· 
KEN VAN DE DOOR DE REOHTER GE
STELDE TERMIJN.- GEEN NIETIGHEID. 

TY annee1· in st?·ajzctlcen een cleskttncligen
ve?·slag wonlt nee1·gelegcl na het ve1·st?·ij
ken van de clam· de ?'echteT gestelcle 
tm·mijn, b1·engt dit cle nietigheicl niet 
mecle van clat veTslag (1). 

(PEETERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; -· Golet op hot bestreden 
vonnis, op 5 december 1967 in hoger 
beroep gewozen door de Correctionele 
Rochtbank te Antwerpon ; 

Over hot middel afgeloid uit de schen
ding van de artikelen 2-4, 2-5, 2-7 on 
2-9 van do wet van 1 augustus 1899 
gowijzigd door do wet van 15 april 1958, 
1319, 1320, 1350, 1351 en 1352 van hot 
Burgerlijk vVetboek, 4 van de wet van 
17 april 1878 houdonde do inleidende 
titel van hot W etbook van strafvordo
ring, 154 (ln 176 van hot Wotboek van 
strafvordoring, 

cloonlat hot bestredon vonnis, op grand 
van voorm.elde artikelon van de wet van 
1 augustus 1899, gewijzigd zoals gezegd, 
eisor veroordeeld heeft tot eon gevan
genisstraf, eon goldboete on eon verval 
van hot rocht eon n1otorvoertuig te bo
sturen, zulks om in staat van dronkon
schap op oen oponbaro plaats eon voer-

(1) Rep. putt. cl1·. belge, yo Expe?'t-ExpeTtise, 
n' 81. 

tuig te hebbon bestuurd, en doze inbreuk 
als bewezen heeft beschouwd op grand 
van de gegovens van hot deskundig ver
slag van Dr Jacques Hendrickx, door 
de eersto rechter als deskundige aango
steld, 

tenvijl, hoewel in zijn vonnis van 6 juni 
1967, ·waardoor voormelde doskundigo 
word aangostold, de politierochter beslist 
had dat de deskundige zijn verslag diendo 
noer te leggen binnen tie maand van 
gozogd vonnis, gezegdo deskundigo zijn 
vorslag slochts op 4 augustus 1967 op
stelde en trouwens in zijn verslag ver
klaart do in hot vonnis bepaalde termijn 
niet te hebbon kunnen naleven, zodat 
hot verslag nietig is; hot bostreden von
nis, door op de gegovons van clit vorslag 
te stetmen, zich de nietigheid van dit 
verslag oigon hoeft gemaakt, on daarbij 
de bewijskracht en hot gozag van go
wijsde heeft geschonden welke door de 
artikelen 1319 en 1320 van hot Burgerlijk 
Wetbook, enorzijds, en door de artike
len 1350, 1351 en 1352 van gezegd wet
book on door artikel 4 van de wet van 
17 april 1878, andorzijds, gehecht worden 
aan het vonnis van do politierechter van 
6 jtmi 1967; on zodoende de tegon eiser 
weerhouden inbronk niot naar behoren 
bowezen was, zoals vereist door do arti-. 
kelen 154 en 17 6 van hot W etboek van 
strafvordoring : 

Overwegende dat de bepaling door do 
rechter van eon ter1nijn, waarbinnen do 
door hem aangostelde deskundigo zijn 
verslag zal dienon noor te leggen, slechts 
eon voorschrift uitmaakt, waarvan do 
niet-naleving de nietigheid van hot ver
slag niet ten gevolgo hoeft ; 

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

of op strafl'o van niotigheid voorgeschre
ven rechtsvor1non worden nagoleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
IS; 

Om die redonen, verworpt de voorzie
ning; voroordoelt oiser in de kosten. 

6 mei 1968. - 2e kamer. - Vo01'
zitte1', H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve?', 
H. Naulaerts. - Gelijkhticlencle conclttst:e, 
H. Depelchin, advocaat-gonoraal. 
Pleite1·, H. Bayart. 
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28 KAMER. - 6 mei 1968. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERJ\1IJN. - STRAFZAKEN. - VooR
ZIENING TEGEN EEN OP TEGENSPRAAK 
GEvVEZEN EINDARREST. 

B1titen het geval bedoelcl bij m·tilcel 1 van 
de wet van 8 macwt 1948, is te laat inge
stelcl, cle voorziening wellce in strajzalcen 
tegen een op tegenspmalc gewezen eincl
a1'1'est worclt ingediend na het ve1·st1·ijlcen 
van de termijn voo?·geschTeven bi,i a?·ti
lcel 37 3 van het TV etboelc van strajvonle-
1"ing (l). 

(VANSTEENKISTE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 januari 1968 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende dat de voorziening slechts 
op 1 februari 1968 werd ingesteld tegen 
het op 15 januari 1968 op tegenspraak 
gewezen eindarrest, en derhalve buiten de 
wettelijke termijn ; dat zij dienvolgens 
niet ontvankelijk is, nu artikel 1 van de 
wet van 8 maart 1948 terzake niet toe
passelijk is ; 

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

6 mei 1968. - 28 kamer. - Voo1·
zitte1· en Ve1·slaggeve1·, H. Rutsaert, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijlcliticlende conclusie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 6 mei 1968. 

WEGVERKEER. - RICHTINGSVERAN
DERING. - BESTUURDER DIE NAAR 
RECHTS WIL AFSLAAN.- BESTUURDER 
DIE "''EGENS DE OJ\1STANDIGHEDEN DE 
VOORSCHRIFTEN VAN ARTIKEL 25-2, 
a EN c, VAN HET WEG\'ERKEERSREGLE
MENT NIET IN ACHT NEEJ\1T. - MA
NEUVER DAT ONDER DE TOEPASSING 
VAN ARTIKEL 17 VAN DIT REGLEll<IENT 
VALT. 

Het maneuver waarbij 1·echts wonlt afge
slagen orn de rijbaan te verlaten valt 
niet mee1• onder de voo?"sch?"ijten van 
a1·tilcel 25-2, a en c, van het TYegve1·
lceers1·eglement, doch onde1· de toepassing 
van a?"tilcel 17 van dit 1·eglement, inclien, 
al was het wegens de omstancligheden, 
de bestu1wde1· de voo1"sch1·ijten van de 
ee?"ste van cleze bepalingen van dit 1'egle
ment niet in acht nee1nt en onde1· meer 
niet zo lco?"t mogelijlc nacw rechts aj
slaat (2). 

(VANELDEREN, T. VANDENBORNE 

EN J\fOENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 nove1nber 1967 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 17 en 25-~, 
a tot c, van het Wegverkeersreglement 
(koninklijk besluit van 30 april 1963, 
artikel 5 en 12) en 97 van de Grondwet, 

cloo1·clat het bestreden arrest beschouwb 
dat de font van de eiser, font welke het 
gebrek a<Ht voorzichtigheid of voorzorg 
uitmaakt, hierin bestaat een maneuver 
uitgevoerd te hebben in strijd met arti
kel 17 van de W egcode, 

te1·wijl, zoals het voortvloeit uit de 
soevereine vaststellingen van het arrest, 
de beklaagde, gezien de omstandigheden, 
al de bepalingen van artikel 25-2, a tot c, 
heeft nageleefd en aldus het maneuver 
van rechts te draaien om de baan te 
verlaten aan de toepassing van dit arti
kel 25 aileen onderworpen blijft zonder 
dat artikel 17 zou toepasselijk zijn : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiser aan het stuur van zijn tractor 
met oplegger voor het rood seinlicht 
kwam staan in de Gilainstraat te Tienen 
met het voornemen de Kabbeekvest naar 
rechts in te draaien, dat hij, gezien de 
plaatsgesteldheid en de afmetingen van 
zijn wagen, zijn draai niet zo kort moge
lijk kon nemen en dus niet op de uiterste 
rechterzijde van de baan was gestopt, 
doch op 1,50 meter a 2 meter van de 
rechterboord; dat het per fiets aange
komen slachtoffer, dat eveneens voor dit 

(2) Cass., 8 juni 1964 (Bttll. en PAsrc., 1964, 
(1) Cass., 11 maart 1968, sttpm, blz. 918. I, 1072). 
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seinlicht was gestopt tussen de vracht
wagen en de rechterstoep, zinnens was 
het kruispcmt rechtdoor over te steken 
doch bij het naar rechts draaien van de 
:vrachtwagen door deze gevat werd en 
overreden · 
Overwe~ende dat indien het rechts 

afslaan op- een krnispunt uitsluitend door 
artikel 25 van het W egverlmersreglernent 
geregeld wordt, zulks het geval niet m.eer 
is wanneer de bestmu·cler door de mn
standigheclen, al was het door overnmcht, 
er too gebracht wordt de voorschriften 
van dit artikel niet na te leven ; 

Dat het hof van beroep dienvolgens 
het rechts afslaan van de wagen van eiser, 
wanneer hij zich ten gevolge van de 
plaatsgesteldheid en zijn afmetingen op 
een afstancl van 1,50 meter a 2 meter 
bevond van de reohterboorcl van de baan 
en wanneer het slachtoffer en eiser va.naf 
de seinlichten in evenwijdige files reden, 
als een 1naneuver heeft kunnen beschou
wen dat onder toepassing viel van arti
kel l 7 van het W egverkeersreglement, 
met het gevolg dat eiser het slachtoffer 
dat rechts van hem reed niet mocht hin
deren; 

Dat het n1.iddel naar recht faalt ; 

En overwegende, wat de beslissing over 
de strafvordering betreft, dat de sub
stantiele of op -straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvonnen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de ·wet is ; 

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

6 mei 1968. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1· en Verslaggeve1', H. Rutsaert, 
raadsheer waarnen1.end voorzitter. 
Gelijkluidencle conclttsie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 7 mei 1968. 

1 o VERKEERSBELASTING OP DE 
AUTOVOERTUIGEN. - VERMINDE
RING VAN DE BELASTING VOOR DE 
VOERTUIGEN AANGEVi'END VOOR RET 
INTERNATIONAAL VERVOER. - VER
JYIINDERING AFHANKELIJK VAN DE 
VOORWAARDE DAT DEZE VOERTUIGEN 
GEDURENDE NIET MEER DAN 90 DAGEN 
IN BE1JGIE GEBRUIKT WORDEN. 

2° VERKEERSBELASTING OP DE 
AUTOVOERTUIGEN. - VER!\HNDE
RING VAN DE BELASTING VOOR DE 
VOERTUIGEN AANGEVi'END VOOR RET 
INTERNATIONAAL VERVOER. - 0NT
BREKEN VAN RET OONTROLEBOEKJE 
VOORGESOHRE\'EN BIJ ARTIKEL 2 VAN 
RET JYIINISTERIEEL BESLUIT VAN 23 DE
OEJYIBER 1950 OF ONREGELl\iATIG BIJ
HOUDEN ERVAN. -- GEEN RECHT OP 
VERil'IINDERI:N G. 

1° A1·tilcel i 2 van de gecoonlineenle wetten 
bet1~efjencle cle verlceeTsbelasting op de 
mttovoertuigen, zoals het van lc1·acht wets 
v661· cle wet van 13 febnta1'i 1963, stelcle 
de vermincle1•ing van deze belctsting be
t1·e fjencle de voertuigen die uit;;luitend 
of hoofdzakelijlc aangewencl zijn voo1· het 
inte1·nationaal ve1·voe1·, oncle1· meeT afhan
lcelijlc van de voo1'waanle clat die voe1'
tttigen gedtt1'encle niet meer clcm 90 cla gen 
in Belgie woTclen gebruikt (l). 

2° Het ontb1·eken van het controleboelcje, 
voo1·gesclwe1-'en bij artilcel 2 van het 
ministe1·ieel beshtit van 23 cleeembm· 
1950, of het omegelmatig bijhmtclen e1'
van stelt de betToklcene niet alleen bloat 
aan de stm:frechtel?jke sancties bepaalcl 
bij ct1'tilcel 6 vctn bectoelcl rniniste1·ieel 
besht1:t, mam· berooft hem tevens van 
het 1·echt op de ve1'1m:ndering, vastge8telcl 
bij m·tikel 12 van cle gecoonlineenle 
wetten betretfenrle de veTkee·rsbelasting op 
cle a1ttovoe1·t1tigen, bij gebTelc ctan een 
wettelijk bewijs van het ctantal clagen 
geclm·encle welke cle voertuigen in Belgie 
weTclen gebntilct (2). 

(VAN HEOKE, T. BELC+ISOHE STAAT, 
l\iiNISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; -- Gelet op het bestreden 
arrest, door het Hof van beroep te Gent 
op 23 april 1963 gewezen; 

Over het middel afgeleicl uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 12 van de wetten betreffencle de 
verkeersbelasting op de autovoertuigen, 
gecoiirdineerd bij het koninklijk besluit 
van 10 april 1951, zijncle artikel 2, § 4, 

(1) en (2) Cass., 2 februari 1965 (B1tll. en 
PAsro., 1965, I, 551); raaclpl. cass., 5 juni 
1962 (ibicl., 1962, I, 1134) en 3 november 
1964 (ibid., 1965, I, 227). 
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tweede lid, van het koninklijk besluit 
nmmner 72 van 24 januari 1935 vervan
gen door artikel 2 van de wet van 10 au
gustus 1950, 1, 2 en 6 van het minis
terieel besluit van 23 december 1950, 

cloonlat het bestreden arrest beslist dat, 
hoewel het voertuig met rijplaat 4 D .171 
hoofdzakelijk tot internationaal vervoer 
was aangewend, de vermindering voor- · 
zien bij artikel 12 van de gecoiirdineerde 
wetten betre:ffende de verkeersbelasting 
niet kan worden toegekend, mndat de 
reisboekjes, inbegrepen dit betre:ffende 
bedoeld voertuig, onregelmatig bijge
houden werden, zodat zij niet toelaten 
met zekerheid na te gaan of er niet geclu
rende meer clan negcntig clagen reizen 
in het binnenland werclen geclaan, en het 
voorgebrachte reisboekjc van de wagen 
met rijplaat 4 D.17l het door de wet 
vereiste bewijs niet uitmaakt, 

te1'wijl de wet hot rcgelmatig bijhouclen 
van cleze reisboekjes Diet a.ls voorwAarcle 
gestelcl heeft en cleze zelfs Diet als bewijs
micldel heeft beschouwcl, en zeker niet 
als enig bewijsmiclclel, zoclat de nonsta
tatie dat de reisboekjes niet regelmatig 
bijgehouden zijn niet volstaat om de 
toepassing van artikel 12 van gezegde 
gecoiirdineerde wetten af te wijzen : 

Overwegende dat artikel 12 van de 
wetten betreffende de verkeersi::>elasting 
op de autovoertuigeD, gecoiirclineerd op 
10 april 1951, zoals dit van kracht was 
v66r de wet van 13 februari 1963, de 
verminclering van die belasting, met be
trekking tot de voertuigen die uitsluitencl 
of hoofdzakelijk aangewend zijn tot het 
internationaal vervoer, afhankelijk maakt 
onder 1neer van de voorwaarde dat die 
voertuigen niet gedurende meer dan 
90 dagen in Belgie worden gebruikt ; 

Overwegende clat het dercle lid van 
gezegd artikel de Minister van financien 
ertoe machtigt aile nodig geoordeelcle 
controlenmatregelen voor te schTijven; 

Overwegende dat artikel 2 van het 
ministerieel besluit van 23 clecen1her 
1950, ter bepaling van de controlemaat
regelen waaraan de verm.indering van de 
verkeersbelasting toegestaan voor som
mige voertuigen die voor het interna
tionaal vervoer van goederen worden 
gebrnikt, is onderworpen, de personen 
die op vermindering recht hebben ertoe 
verplicht voor ieder voertuig een controle
boekje bij te houden, waarin dag aan dag 
hij elk gebruik van het voertuig in Belgie 
de juiste aanduiding van het voertuig, 
de datum van de reis voluit in letters 
geschreven, het doel van de reis en de 

plaats van bestemming clienen ingeschre
ven te worden ; 

Overwegende clat de elementen n1et 
betrekking tot het gebruik van de voer
tuigen in Belgie slechts uit de vermeldin
gen van clit controleboekje kunnen blij
ken; 

Dat derhalve het niet bijhouden of 
het niet behoorlijk bijhouden van dit 
controleboekje de belanghebbende niet 
aileen blootstelt aan de strafrcchtelijke 
sancties bepaa1cl bij artikel 6 van becloeld 
ministerieel besluit, maar hem tevens 
berooft van het recht op de bij artikel 12 
van de gecoiirdineerde wetten voorziene 
vermindering, bij gebrek aan wettelijk 
bewijs van het aantal dagen gedurende 
·welke de voertuigen in Belgie werden 
gebruikt; 

Overwegende clat het arrest vaststelt, 
zonder dienaangaande bestreden te zijn, 
dat de controleboekjes niet werden bijge
houden overeenkomstig de ·wettelijke 
voorschriften en dat een doelmatige con
trole van het gebruik van de voertuigen 
onmogelijk was ; 

Overwegende dat het arrest derhalve, 
verre van de aangehaalcle wetsartikelen 
te schenden, een juiste toepassing ervan 
heeft gemaakt door eiser het voordeel 
van de vermindering te ontzeggen; 

Dat het rniddel naar recht faalt ; 

Orn die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt de eisers in de kosten. 

7 mei 1968. - 2e kamer. - TToo1'
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - TTe1'
slaggeve1', H. Hailemans. - Gelijkltti
dencle co1wlttsie, H. Paul Mahaux, advo
caat-generaal. - Pleite1·s, HH. Delafon
taine (van de balie te Kortrijk) en Van 
Leynseele. 

Op dezelfde dag werd een gelijkaardig 
arrest gewezen inzake de nalatenschap 
Alfons Van Heeke tegen de Belgische 
Staat, Minister van financien, op voor
ziening tegen een op 23 april 1963 door 
hetzelfcle hof van beroep gewezen arrest. 

2e KAMER. - 7 mei 1968. 

VOORZIENING IN CASBATIE. 
PERSONEN DIE BEVOEGD ZIJN OM EEN 

VOORZIENING IN TE STELLEN. - DI

REOTE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. 
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- ErsENDE GEJ\IEENTE. - VooRZIE
NING VAN RET SOHEPENOOLLEGE. -
GEEN BEWIJS VAN EEN l\IACHTIGING 
DOOR DE GEMEENTERAAD. - 0NONT
V ANKELIJKHEID, 

.lndien het college van btt1'(ferneeste1' en 
schepenen in nact1n van de gerneente 
conservatoi1· een voo1·ziening lean in
stellen, rnoet de aldtts ingestelde voor
ziening niet ontvankelijk ve1·lclaanl wo1'
den, wanneM' e1· geen rnachtiging van cle 
gerneentemacl 1'egelrnntig acm het Hof 
wonlt ove1·gelegcl (1). (Gemeentewet, 
art. 90, 9° en 10o, en 148.) 

(GEMEENTE ALSEJ\IBERG, 
T. RUBIN EN ROSTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 14 juli 1967 door de Be
stendige Deputatie van de Provincieraad 
van Brabant gewezen ; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid van ambtswege afgeleid nit de schen
ding van artikel 148 van de gemeentewet : 

Overwegende dat de voorziening inge
steld werd door de gemeente Alsemberg, 
vertegenwoordigd door het college van 
burgem.eester en schepenen, ter uitvoe
ring van een beslissing van dit college, 
maar dat geen beraadslaging van de 
gemeenteraad, waarbij het college ge
nmchtigd werd de voorziening in te 
stellen nan1ens voormelde gmneente of 
deze voort te zet.ten, zo zij ter bewaring 
van de rechten van de gmneente werd 
ingesteld, aan het Hof voorgelegd vvordt ; 

Dat bijgevolg de voorziening niet ont
vankelijk is ; 

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

7 mei 1968. - 2 8 lmmer. - Voo1'
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·-

(1) Cass., 4 april 1962 (Bull. en PAsrc., 
1962, I, 868); raadpl. cass., 24 september 1964 
(ibid., 1965, I, 34) ; 25 oktober 1965 (ibid., 
1966, I, 364) ; 23 april 1968, sttJJ1'ct, blz. 1068. 

(2) Oass., 24 september 1964 (Bttll. en PA
src., 1065, I, 77) en het in noot 1 vermelde 
arrest; raadpl. cass., 6 januari 1961 (ibid., 
1061, I, 49). Over het begrip van oorzaak van 
de rechtsvordering, raadpl. het eerste arrest 
en tevens bet arrest dat vermelcl worclt in 
noot 2 bij bedoeld arrest. 

slaggeve1·, H. Gerniers. - Gel~jkltticlencle 
concltwie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. - PleiteTs, HH. De Coster en 
Dewit (van de ba.Iie bij het Hof van be
roep te Brussel). 

1e KAMER.-9 mei 1968. 

1° RECHTBANKEN. - BURGERIIJKE 
ZAKEN. - 00RZAAK VAN DE RECHTS
VORDERING.- RECHTSVORDERING GE
GROND OP EEN CONTRACT. - DOOR 
DE EISER GEGEVEN BENAJ\IING. 
RECHTER DIE EEN ANDERE BENAJVIING 
VAN HET CONTRACT AANNEEMT. 
GEEN WIJZIGING VAN DE OORZAAK 
VAN DE RECHTSVORDERING. 

2° VENNOOTSCHAPPEN. - NAAM
LOZE VENNOOTSCHAP. - BESLUIT VAN 
DE ALGEMENE VERGADERING DIE EEN 
BESLISSING VAN DE RAAD VAN BEHEER 
ZONDER ·wAARDE V'ERKLAART. - AR
REST DAT DE GELDIGHEID VAN DEZE 
BESLISSING ERKENT. - ARREST DAT 
DE VERNIETIGING VAN HET BESLUIT 
VAN DE ALGEJ\'l:ENE \TERGADERING VAN 
AANDEELHOUDERS INSLUIT. 

1° De 1·echte1', clie kennis neernt van een op 
een cont?·act gegronde Techtsvonlering, 
tvijzigt de oo1'zaak van de 1'echtsvonle1·ing 
niet wannee1· hij cle cloo1· cle eise1· aan 
het contract gegeven benarning veTvangt 
cloo1· clie welke het cont1·act volgens hern 
heeft (2). (Wetb. van burg. rechtsv., 
art. 61 en 464; wet van 25 maart 1876, 
art. 23.) 

2o H et arrest dat de gelcligheicl van een 
beslissing van cle 1·aad van behee1· van 
een namnloze vennootscha]J e1·lcent, sluit 
nooclzalcelijk de stilzwijgencle ve1'nieti
ging in van de bemadslaging van cle 
algernene vm·gacle1·ing van de aancleel
houcle1'8, die cleze beslissing zonde1' 
wctanle verlclaaJ't (3). 

(3) Over bet punt dat de vernietiging van 
een besluit van cle algemene vergadering der 
aandeelbouders ,;an een naamloze vennoot
schap niet noodzakelijk door midclel van een 
hoofdeis moet worden gevorderd en bij wijze 
van exceptie door elkc betrokkene kan wor
den opgeworpen, raaclpl. VAN RYN, P.rin
cipes cle cl1·oit co1n11W1'cial, cl. I, nr 720 ; FnE

DERICQ, Tntite cle droit commm·cial, d. I, 
nr 494; PASSELECQ, Les soci6tes commm·ciales, 
nrs 2626 en 2700; Rep. JJ1'at. d1·. belge, V 0 So
cietes anonymes, nr 1370. 
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(NAAJ\'ILOZE VENNOOTSCHAP 

«THE NATIONAL "• T. HERZET.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 november 1966 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen ; 

Over het eerste rniddel, afgeleid nit_ 
de schending van de artikelen ll34, 1319, 
1320, 1322, 1351 van het Burgerlijk Wet
hoek, 61, 402, 403, 443, 456, 462, 464 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering en 97 van de Grondwet, 

cloonlat, nu het vaststond dat : I 0 bij 
exploot van 13 november 1964 verweer
der van eiseres de betaling van een som 
van 200.000 frank vorderde « bij dading 
tussen partijen vastgesteld als vergoeding 
voor de foutieve verbreking van een 
contract van handelsvertegenwoordi
ging " ; 2o dit exploot de afstand bete
kende van de op 21 april 1964 ingestelde 
aanleg ten einde « gezegd contract ten 
laste van eiseres te horen ontbinden met 
betaling van een vergoeding van 
200.000 frank wegens foutieve verbre
king " onverminderd de achterstallige 
commissielonen ; 3° de zaken samenge
voegd werden en, eens de afstand aan
vaard, er door de eerste rechter aide van 
verleend werd aan verweerder onder het 
in zijn exploot gemaakt voorbehoud, te 
weten « inzonderheid onder voorbehoud 
van de rechten van eiser met betrekking 
tot het voorwerp van het genoernd ge
ding " ; 4° bij gebrek aan de ingeroepen 
dading, door hetzelfde vonnis aan ver
weerder zijn eis werd ontzegd, - het 
bestreden arrest, op het beroep van ver
weerder, het beroepen vonnis heeft ver
nietigd « behalve inzover het de samen
voeging van de zaken heeft bevolen " 
en voor het overige eiseres heeft veroor
deeld mn aan verweerder de so1n van 
200.000 frank te betalen « ter uitvoering 
van de beslissing van 27 maart 1964 van 
de raad van beheer van de namnloze 
vennootschap «The Natim•al "• en tevens 
in zijn gronden heeft beslist dat « de eerste 
rechters met reden beslist hebben dat 
het niet ging 0111. de uitvoering van een 
dading, hetgeen de ge!ntimeerde (thans 
eiseres) trouwens niet voor hen scheen 
ingeroepen te hebben "• en dat het voor
werp van de beraadslaging van de raad 
de starting was aan verweerder van een 
opzeggingsvergoeding . . . overeenkomstig 
de wet,, 

te1·wijl, eerste onclenieel, het beschikkend 

gedeelte in het onzekere laat of de rechter 
in hager beroep op de san:1engevoegde 
zaken uitspraak heeft willen doen zonder 
acht te slaan op de afstand waarvan de 
eerste rechter in de eerste zaak, bij ex
ploot van 21 april 1964 ingesteld, aan 
verweerder aide had verleend (schending 
van artikel 97 van de Grondwet), zaak 
waarvan de rechter in hoger beroep geen 
kennis kon nemen zonder afbreuk te 
doen aan de wettelijke gevolgen van de 
afstand (schending van de artikelen II34 
van het Burgerlijk Wetboek, 402 en 403 
van het W etboek van burgerlijke rechts
vordering), de bewijskracht van het ex
ploot van betekening ervan en van de 
conclusie van verweerder die de herhaling 
ervan bevat en de aanvaarding ervan 
door eiseres voor de eerste rechter, te 
miskennen (schending van de artike
len 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek), het gezag van het vonnis van 
25 jtmi 1965 dat de afstand decreteert 
te schenden (schending van artikel 1351 
van het Burgerlijk I'Vetboek) en de 
regels, die de kennisnen1.ing van de 
rechter in hoger beroep vaststellen te 
overschrijden (schending van de artike
len 443, 456, 462 en 464 van het \'Vetboek 
van burgerlijke rechtsvordering en, voor 
zoveel als nodig, 1319 en 1320 van het 
Burgerlijk W etboek) ; 

tweecle onclercleel, de dagvaarding en de 
conclusie als ooi·zaak gaven van de eis 
tot betaling van 200.000 frank, bij ex
ploot van 13 november 1964 ingesteld, 
de dading waarvan de gedwongen tenuit
voerlegging door verweercler tegen eiseres 
op grond van de beraaclslaging van haar 
raacl van beheer van 27 maart 1964 was 
vervolgcl; het arrest, door eiseres tot de 
betaling van die som te veroordelen, als 
wettelijke opzeggingsvergoeding ter uit
voering van de genoemde beraadslaging, 
de oorzaak van de rechtsvordering heeft 
gewijzigd (schendirtg van de artikelen 23 
van de wet van 25 rnaart 1876, 61 en 
464 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering), op een nieuwe eis uit
spraak heeft gedaan (schending van ar
tikel 464 van het Wetboek van burger
lijke rechtsvordering) en de bewijskracht 
van het inleidend exploot en van de door 
de partijen regelma.tig in eerste aanleg 
en in hager beroep genom.en conclusies 
heeft geschonden (schending van de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegencle, enerzijcls, dat door de 
clevolutieve kracht van het niet beperkt 
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hager beroep van verweerder, het beroe
pen vonnis in zijn geheel bij het hof van 
beroep aanhangig werd gemaakt en dat 
dit hof, derhalve, zonder zijn bevoegd
heid te buiten te gaan, uitspraak mocht 
doen over de door de eerste rechter uit
gesprokon smnenvoeging van de zaken 
en over de door hem gedecreteerde af
stand van de aanleg, hoewel deze samen
voeging zonder nut geworden was inge
volge de afstand die in een van de zaken 
hoeft plaatsgehad en de regclmatigheid 
van die afstand niet werd betwist ; 

Overwegende, anderzijds, dat in tegen
stelling met hetgeen het middel voor
houdt, het arrest niet in het onzekere 
laat of het hof van beroep al dan niet 
uitspraak hecft v. ill en do en over de zaak 
waarin de afstand heeft plaatsgehad ; 

Dat het hof van bcroep niet a.lleen de 
rechtsvordering waarover het uitspraak 
moet doen, nauwlwurig bepaalt door de 
datum van instelling ervan te vermelden, 
het voorwerp ervan te bepalen en zowel 
haar loop als de nitslag ervan uitcen te 
zetten, n1.aar er bovendien aan herinnert 
dat deze zaak door de eerste rechter bij 
een zaak werd gevoegd die door een vroe
gere dagvaarding werd ingesteld en waar
van de tweede dagvaarcling de afstand 
had betek.end ; · 

Dat er derhalve, in clit opzicht, geen 
dubbelzinnigheid bestaat; 

Dat dit onderdeel van het micldel niet 
kan worden aangenomen .: 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat na in zijn inleidend 
exploot uiteengezet te hebben dat bij 
beraadslaging van :t-7 maart 1964 de raad 
van beheer van eiseres h01n een son1. van 
200.000 frank had toegekend voor ver
breking van de overeenk01nst van ver
tegenwoordiging die hem met haar bond 
en waarover hij zijn akkoord had gege
ven, verweerder de veroordeling van 
eiseres vorderde tot de betaling van « de 
som van 200.000 frank, bij dading tussen 
partijon vastgesteld als vergoeding voor 
de foutieve verbrek::ing van het contract 
van vertegenwoordiging " ; 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
bij gebrek aan wederzijdse toegevingen 
van de partijen, de aldus gesloten over
eenkomst de benmning van clading niet 
rechtvaardigde maar in feitc een ver
bintenis uitmaakte waardoor eiseres haar 
tekortkomingon jegens verwoerder er
kende en h01n, derhalve, een e~: mquo 
et bono vastgestelcle opzeggingsvergoeding 
toekende; 

Dat het noch de overeenkomst ver-

breekt, noch uit dien hoofde schadever
goeding aan VCl"\Veerder toekent, maar 
er zich toe boperkt gevolg te geven aan 
de door verweerder tot staving van zijn 
rechten aangehaalde overeenkon1st, door 
haar anders te noemen dan hij het had 
gedaan; 

Dat, door aldus uitspraak te doen, het 
arrest de oorzaak van de rechtsvordering 
niet heoft gewijzigd ; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt ; 

Over het twoede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen llOS, 1117, 
1131, 1134, 1304, 1315 van hot Bmgerlijk 
vVetboek, 1, 54, 60 en 70 van de geco
ordineerde wetten op de handelsvennoot
schappen (koninklijk besluit van 30 no
vember 1935) en 97 .van de Grondwet, 

cloonk t het arrest de eisende vennoot
schaF heoft veroordeeld om aan verweer
der de som van 200.000 frank te betalen 
« in uitvoering van de beslissing van 
27 maart 1964 van de raad van beheer 
van de naamloze vennootschap The 
National,, 

tenvijl het bewezen was dat deze be
slissing door de algmnene vergadering 
van de genoemde n1.aatschappij van 8 mei 
1964 vernietigd werd; door gevolg 
te geven aan de aldus vernietigde be
slissing het arrest de in het middel aan
gehaalde befalingen van het Bmgerlijk 
W etboek en van do gecoorclineerde wet
ten op de handelsvennootschappen heeft 
geschonden ; bij gebrek aan vooraf
gaande vernietiging van de bovenge
noemde beraadslaging van de algemene 
vergadering, het arrest door tegenstrijdig
heid is aangetast of althans niet vol
doende naar recht met redenen is Oln
kleed (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) : 

Overwegende clat het arrest erop wijst 
dat een buitengewone algemene vergade
ring van aandeelhouders van de eisende 
vennootschap op 8 mei 1964 een besluit 
heeft gen01nen " naar luid waarvan, we
gens machtsmisbrnik, de beslissing van 
de raad van beheer welke de aansprake
lijkheid van de directem·-genoraal bij 
het verbreken van het contract van eiser 
in hoger beroep (thans verweerder) had 
aangen01nen en deze laatste ... een ver
goecling van 200.000 frank had toegekend, 
zonder draagwijdte en zonder waarde 
moest worden verklaard " ; 

Overwegende dat het arrest, in t.egen
stelling met dit besluit, vaststelt dat 
krachtens artikel 17 van de statuten van 
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eiseres de toewijzing van genoemde ver
goeding binnen de bevoegdheden van 
de raad van heheer viel, dat de raad, door 
ze toe te kennen, zijn hevoegdheden niet 
heeft overschreden, dat het hedrag van 
de vergoeding niet overdreven is, dat 
bedoelde heslissing noch een mishruik 
van mandaat noch een fout van heheer 
is geweest en aan de vennootschap geen 
nadeel heeft toegebracht, dat ten slotte 
de eventuele schending van artikel 60 
van de wetten op de handelsvennoot
schappen niet kan beletten dat de derde 
die te goeder trouw is, - welke hoedanig
heid het aan verweerder toekent -, zich 
beroept op de te zijnen opzichte genomen 
beslissing ; 

Dat deze overwegingen, welke de gel
digheid van de door de raad van beheer 
genomen beslissing erkennen, noodzake
lijk de stilzwijgende maar zekere nietig
verldaring door de reehter insluiten van 
het andersluidend besluit van de alge
mene vergadering waarbij diezelfde be
slissing ongeldig werd verklaard ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

9 mei 1968. - 1e kan'ler. - Voo1'
zitte1', H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1', 
H. Valentin. - Gelijlcltticlencle conclusie, 
H. Pacu Maham.c, advocaat-generaal. 
Pleiters, HH. Dassesse en Philips. 

1 e KAMER. - 9 mei 1968. 

1° SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN.- EIGENHANDIG TESTAl\ffiNT.-

(1) Cass., 13 april 1882 (B1tll. en PAsrc., 
1882, I, 108); Brussel, 7 februari 1881 (ibid., 
1881, II, 242); Gent, 18 december 1900 (ibid., 
1901, II, 189); 25 juli 1916 (ibid., 1919, II, 
119) ; Fr. cass., 22 november 1871 (Dall. per., 
1872, I, 272); 16 augustus 1881 (ibid., 1882, 
I, 247); 29 december 1908 (ibid., 1!)09, I, 399); 
21 juni 1921 (ibid., 1922, I, 160); DE PAGE, 
d. VIII, nr 862, F, 2°, b, en 864, F, in fine; 
DEKKERS, d. III, nr 1091; KLUYSKEJNS, d. III, 
nr 198; LAURENT, d. XIII, nrs 183 tot 185, 213 
en 214; Re]J.1J1'Cd, d·r. belge, V 0 Donations et teB
taments, nrs 820 en 821 ; PLANIOL en RIPERT, 

DOORHALINGEN, TOEVOEGINGEN EN 
OVERSOHRIJVINGEN. HANDTEKE· 
NING. 

2° SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN.- EIGENHANDIG TESTAMENT.
DOORHALINGEN, TOEVOEC+INGEN EN 
OVERSOHRIJVINGEN. AARD EN 
DRAAGWIJDTE VAN DEZE WIJZIGINGEN. 
- BEOORDELING DOOR DE FElTEN
REOHTER. 

3° SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN.- ErGENHANDIG TESTAl\IENT.
NIET ONDERTEKEJNDE DOORHALINC+EN, 
TOEVOEGINGEN EN OVERSOHRIJVINGEN, 
- J3ESLISSING DIE HET TESTAMENT 
WEGENS DEZE \VIJZIGINGEN WAARDE· 
LOOS VERKLAART, ZONDER DE AARD 
EN DE DRAAGWIJDTE ERVAN NADER TE 
BEPALEN. - 0Nl\IOGELIJKHEID VOOR 
RET HoF DE \VETTELIJKBEID VAN DE 
BESLISSING NA TE GAAN. 

I 0 De cloodtalingen, toevoegingen en ove1'
sclwijvingen clo01· cle er(late1· in een 
eigenhanclig testament aangebmcht nct
clat het wenl opgestelcl en clie enlcel een 
bestaancle beschilclcing ontwilclcelen of 
nacleT bepalen, zoncler cle zeljstancligheicl 
e1·van te wijzigen, rnoeten niet speciaal 
cloo1· hem worden onclertelcencl ; ancle1·s 
is het wanneeT cle cloorhctlingen, toevoe
gingen en oversclwijvingen moeten be
schattwcl wonlen ctls een beschilclcing 
wellce een niettw en oncle1·scheiclen testa
ment ttitmaalct (I). (Burg. W etb., 
art. 97.) 

2° De jeiten1·echte1' is bevoegcl om cle aa1·cl 
en cle clmagwijclte te beo01·clelen van cle 
wijzigingen cloo1· ·de erflate1' aan een 
eigenhanclig testament aangeb1'acht oncle1' 
cle vo1·m vctn cloo1'halingen, toevoegingen 
en oversclwijvingen (2). (Burg. Wetb., 
art. 97.) 

d. I, nr 542; RIPER1.' en BouLANGER, d. IV, 
ur 1976; COLIN en CAPITANT, JULLIOT DE 
LA :M:ORANDIERE, 10° uitg., d. III, nr 1779 ; 
BAUDRY-LACANTINER.IE en CoLIN, d. XI, 
nr 1914; AUBRY, EsMEIN en RAu, d. X, 
§ 668, biz. 571 en 572, en noot 34 ; BEUDANT 
en LEREBOURS-PIGEONNIER.E, d. III, nr 269; 
DALLOZ, Repert. cle dr. civil, v 0 Testament, 
nrs 43 tot 46; DALLOZ, Nottvemt ?'epert. de 
d1•oit, v 0 Testament, nr 78. 

(2) Cass., 17 februari 1876 (Bttll. en PAsiC., 
· 1876, I, 93); Fr. cass., 22 november 1870, 

16 augustus 1881 en 29 december 1908, waar
naar in de vorenstaande noot wordt verwezen. 
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3° Het nagaan van de wettelijkheid van 
een beslissing is onmogelijlc, wannee1' 
de 1'echte1' die een eigenhanclig testament 
waarcleloos ve1·klaa1·t wegens de cloo1'
halingen, toevoegingen en wijzigingen, 
wellce doo1· de m·(tate1' na het opstellen 
e1'van werclen aangebrctcht, zoncleT nacle1· 
te bepalen of cleze 1vijzigingen al clan 
niet een beschilcking zijn die neeTkomt 
op een nimtw en oncle?·scheiclen testa
ment (I) (2). (Burg. Wetb., art. 97.) 

(JONET EN KESTELOOT, 
T. MICHEL EN ARNOLD.) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 970 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

cloorclat het bestreden arrest het testa
ment door de eisers ingeroepen tot sta
ving van hem vordering tot afgifte van 
een bijzonder legaat " zonder waarde » 
verklaart op grond dat een " wijziging » 
(ten deze het vervangen van het getal 285 
en van de woorden vijfent;whtig door 275 
en vijfenzeventig) "welke (door de erf
later) zowel in zijn testament zelf als 
naderhand werd aangebracht » niet wercl 
011 clertekend, 

te1·wijl de nooclzakelijkheid van een 
afzonderlijke handtekening slechts be
staat voor de wijzigingen die nieuwe be
schikkingen uitmaken en niet voor die 
welke zich ertoe beperken de wil van de 
erflatcr tc preciseren (schending van arti
kel 970 van het Burgerlijk vVetboek); 

en te1·wijl het arrest, door niet aan te 
gevcn in welk opzicht de wijziging die 
het vorrneldt eon nieuwe besohikking en 
niet een ecnvoudige nadere omschrijving 
uitm.aakt, het niet mogelijk maakt na te 
gaan of het heeft beslist in rochte dat 
elkc latere wijziging, welke er ook de 
clraagwijdte van zij, speciaal moet wor
den ondertokend dan wel of het heeft 
beslist in feite dat de vern1.elde wijziging 
cen nieuwe beschikking uitmaakt, zodat 
het niet regelmatig 1net redenen is on1.-

(1) en (2) Zie noten 1 en 2 op voorgaande 
bladzijde. 

kleed (schending van artikel 97 van de 
Gronclwet) : 

Overwegencle dat het arrest erop wijst 
clat het geschil erover gaat of het ge
schrift waarop de eisers hun rechtsvorcle
ring gronden een eigenhanclig testament 
is, waarbij te hunnen voorclele en ten 
laste van de verweerders een bijzoncler 
legaat is gemaakt, en, zo ja, of clit testa
ment gelclig is ; 

Overwegende clat het arrest beslist dat, 
zelfs al ging het om een testament, clit 
clan nog nietig zou zijn; 

Dat het clienaangaande vaststelt dat 
het geschrift geclagtekend van 29 augus
tus 1963 een beclrag van 285.000 frank 
betrof, dat de steller ervan op 23 jcmi 
1964 clit getal heeft cloorgehaald en 
door 275.000 frank heeft vervangen, 
en hieruit afleidt "dat, vermits die wij
zigingen in elk geval niet werden oncler
tekencl, genoemd " tcstmnent " zonder 
vvaarde is >> ; 

Overwegencle dat cleze beschouwing 
een clergelijke gevolgtrekking niet wette
lijk rechtvaardigt ; 

Overwegcncle, in1.mers, dat de door
halingen, toevoegingen en overschrijvin
gen welke enkel een vooraf bestaande 
beschikking ontwikkelen of precisoren, 
niet speciaal 1noeten worden onderte
kend, vermits clergelijke wijzigingen niet 
de hoofdinhoucl van het testament veran
cleren ; clat eon speciale hancltekening 
slechts vereist is wanneer de doorhalin
gen, toevoegingen en overschrijvingen 
een beschikking vonnen welke neerkomt 
op eon nieuw en onderscheiden testa
ment; 

Dat de rechter in feite de aard en 
draagwijdte van die wijzigingen vermag 
te beoordelen ; 

Ovcrwegende nochtans dat, vennits 
de rechter in hogcr beroep de reden welke 
zijn beslissing grondt niet heeft gepreci
seerd, het voor het Hof onmogelijk is 
zijn toezicht op de wettelijkheid van die 
beslissing nit te oefenen ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
dcn arrest ; bcveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vcrnietigde beslissing; veroordeclt 
de verweerders in de kosten; verwijst 
de zaak naar hot Hof van beroep to 
Brussel. 

9 mei 1968. - Ie kamer. - Vom·
zitte?', H. De Bersaques, raadsheer waar
ncinend voorzitter. Ve1·slaggevm·, 
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H. Valentin. ~ Gelijkluidende concl~tsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 
Pleitm·s, HH. Van Heeke en Faures. 

I e KAMER. - 9 mei 1968. 

1° KINDERBIJSLAGEN. ~ WERK-
GEVERS EN NIET-LOONTREKKENDE 
WERKNEMERS. BEHEERDERS EN 
OOMMISSARISSEN VAN EEN VENNOOT
SOHAP, DIE IN BELGI:E EEN MAAT
SOHAPPELIJKE ZETEL HEEFT, DIE UIT
SLUITEND OF HOOFDZAKELIJK IN HET 
BUITENLAND VERBLIJF HOUDEN. 
VENNOOTSOHAP VERPLIOHT DE BIJDRA
GEN TE BETALEN "WELKE DIE BEHEER
DERS EN OOlVIlVIISSARISSEN VERSOHUL
DIGD ZIJN. ~ VERHAAL VAN DE VEN
NOO~'SOHAP OP DEZE BEHEERDERS EN 
OOMMISSARISSEN. 

2° VENNOOTSCHAPPEN. ~ NAAm
LOZE VENNOOTSOHAP. ~ VERBINTE
NISSEN DOOR BEHEERDERS EN COM
l\USSARISSEN AANGEGAAN IN HUN HOE
DANIGHEID VAN ORGANEN VAN DE 
VENNOOTSOHAP. ~ VERBINTENISSEN 
'WELKE DEZE PERSONEN NIET PRIVATIM 
VERBINDEN. 

3° KINDERBIJSLAGEN. ~ WERK-
GEVERS EN NIET-LOONTREKKENDE 
vVERKNEl\'LERS. BEHEERDERS EN 
001\'i:MISSARISSEN VAN EEN VENNOOT
SOHAP DIE IN DEZE HOEDANIGHEID 
AFSTAND HEBBEN GEDAAN VAN HET 
INROEPEN VAN DE VIJFJARIGE VERJA
RING, VASTGESTELD BIJ ARTIKEL 273 
VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 
22 DE0El\1BER 1938. ~ AFSTAND DIE 
ZIOH NIET UITSTREKT TOT DE VERJA
RING VAN DE REOHTSVORDERING DIE 
TEGEN HEN ALS SOHULDENAARS VAN 
DE BIJDRAGEN KAN WORDEN INGE
STELD. 

1° TY annee?' cle beheenle?'S en commissct
?'issen vcm een vennootschap, die in 
Belgie een maatschappelijke zetel heejt, 
~titshtitend en hoojdzakelijk in het b~ti
tenland vm·blijj houden, is de 'L'ennoot-

(1) en (2) Over het punt dat in een zekere 
zin de commissarissen van een naamloze ven
nootschap organen van de vennootschap zijn, 
raadpl. VAN RYN, P1·incipes de cl1·oU commm·· 
cial, d. I, n"8 371, 656 en 657; FREDERICQ, 

schap ve?·plicht de bijdmgen te betalen 
welke deze beheenlers en commissm·issen 
veTschuldigd zijn, b1:j toepassing van 
de wet van 10 juni 1937 waa?·bij de 
kindm·bijslagen u.itgeb?'eicl wonlen tot de 
we?'lcgeve?'S en niet-loontrekkenden en van 
het organielc koninklijk besluit van 
22 december 1938, bij deze wet voo1·zien, 
maa?' heeft zij het ?'echt zich doo?' hen 
te laten terugbetalen. (Koninklijk besluit 
van 22 december I938, art. 23, 2I4 
en 2I5.) (Impliciete oplossing.) 

2° De ve1·bintenissen doo?' de behee?·de?·s 
en commissarissen van een naamloze 
vennootschap aangegaan in hun hoe
danirJheid van o?·ganen van de vennoot
schap, ve1·binden deze penonen niet 
p1·ivatim (I). (Gecoordineerde wetten 
betreffende de handelsvennootschap
pen, art. 53, 6I en 64.) (Impliciete op
lossing.) 

3° H7 annee?' de beheenlm·s en commissa?·is
sen van een vennootschap, die in Belgie 
een maatschappel~jke zetel heeft, uit
sluitend of hoojdzakelijk in het b~titen
land veTblijj hmtden en in deze hoedanig
heid ajstancl hebben gedaan van het 
?'echt om zich te be1·oepen op de vijjjarige 
ve1jm·ing, vastgestelcl bij m·tikel 273 van 
het koninklijk besluit van 22 decembe?' 
1938, is deze ajstand bepeTlct tot cle ve?'
jm·ing van de rechtsvonlering die kan 
wonlen ingestelcl tegen de vennootschap, 
die de bijclmgen moet innen, en st?'ekt 
zich niet 1tit tot de ?'echtsvonle?'ing die 
tegen hen als sch1tlclenaa?'s van cle bijcl?·a
gen kan woTclen ingestelcl (2). (Konink
lijk besluit van 22 december I938, 
art. 215 en 273.) (Impliciete oplossing.) 

(NAAmLOZE VENNOOTSOHAP NAAR LUXE]\'[
BURGS RECHT « LE FOYER >l, T. RIJKS
DIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR 
ZELFSTANDIGEN.) 

ARREST, 

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op I8 april I967 gewezen door 
de B.echtbank van eerste aanleg te Brus
sel, rechtdoende in hager beroep ; 

Tmite de d?"oit co1JWW1'cial, d. V, n"8 402, 461 
en 462 ; l'ASSELECQ, Les societes comme1'Ciales, 
urs 1703 en 2358 ; RESTEAU, Tntite des societes 
anonymes, d. II, urs 1015 en 1043; Rep. pnti. 
dr. beige, V 0 Soc-il!.tes anonymes, urs 976, 982 
en 1020. 
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Over het enig middel afgoleid nit de 
sohending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doonlat, hoewel eiseres bij hoofdoon
clusie heeft gesteld : " dat, onverschillig 
of door de vennootschap al dan niet af
stand word gedaan van de verjaring dan 
wel of, zoals de eerste rechter ten onrechte 
heeft beslist, de verjaring geschorst is, in 
hoofde van de vennootschap, vennits 
de beheerders en de emmnissarissen nooit 
afstand hebben gedaan van de verjaring 
en nooit aangenmand worden door de be
langhebbende (thans verweerder), zijn zij 
hlm tot op 1 juli 1959 verjaarde bijdragen 
(de dagvaarding dagtekent irnn:1ers van 
7 novem.her 1964) niet n:1eer verschuldigd 
en dientengevolge hestaat de verpliehting 
om de door hen versehuldigde bijdragen 
te storten :in hoofde van appellante (thans 
eiseres) op die datun1 niet; ... dat de 
afstand van de verjaring alleen op de 
vennootschap slaat en niet op do be
heerders en de connnissarissen ; clat de 
lastgeving van de vertegenwoordiger van 
de vennootschap in Belgie trouwens 
slechts betrekking heeft op de m.aat
schappelijke verplichtingen en niet op 
die van de natuurlijke persoon der be
heerders, handelende als particulieren en 
niet in de uitoefening van hun bediening; 
... dat de beheerders weliswaar de orga
non zijn van de vennootschap en zich 
1net haar vermengen, n1.aar dat dit n1.otief 
door de eerste rechter gegeven slechts 
geldt voor de handelingen van hun f1.mc
tie; clat zij feitelijk goon kennis hob
hen gehad van de door de vertegen
woordiger van de vennootschap in Belgie 
gedane afstand; ... dat, in de onderstel
ling dat zij daarvan wel kennis haddon 
gehad, de afstand uitclrukkelijk heperkt 
is tot de rechtspersoon ; ... dat de afstand 
van 1946 en 1947 uiteraarcl vreemcl is 
aan de beheerders ; dat de vennootschap 
i1mners in eigen namn hanclelde, aange
zien artikel 220 van het koninklijk besluit 
van 22 december 1938 haar persoonlijk 
verplichtte, zoals op 7 juli 1949 gewezen 
wercl door het Hof van cassatie, en dat 
voor vre01nde vennootschappen wier be
heerders in den vre01nde verbleven, een 
andere bijdrageregeling hestand dan die 
van artikel 215 van genoemd koninklijk 
hesluit, welke regeling aan de godaagde 
in hoger heroep had kunnen worden 
tegengeworpen indien doze zich had be
roepen op genoemd artikel 215 waarvan 
de toepassing 1neer bezwarend kon zijn 
dan artikel 220 ,, en eiseres dientenge
volge in het besluit van haar hoofdcon
olusie de feitenreohter heeft verzocht 

« te zeggen dat de oollectiviteit die 
tach niet gelijkgesteld is i:net een zelf
standige arboider, geen persoonlijke hij
clrage moot betalen en enkel verplicht is 
de door de beheerders verschuldigde bij
dragen te betalen ; dat de verpliohtingen 
van de beheerders en de cmmnissarissen 
van de eiseres in hager beroep verjaard 
zijn sinds het hegin van het jaar 1941 
tot op het einde van het jaar 1959; dat 
die verjaring ten goode komt aan appel
lante die slechts gehouclen is voor een 
ander en dus niet meer verplichtingen 
kan hebben dan de andere ; dat de af
stand van de verjaring door de ver
tegenwoordiger in Delgie van appel
lante de beheerders en de commissa
rissen niet kan verbinden, vennits de 
vertegenwoordiger van de vennootschap 
geen enkele bevoegdheid heeft om hen1. 
persoonlijk te verbinden ,, het bestre
den vermis de rechtsvordering van 
verweerdor niettem.in gedeeltelijk heeft 
toegewezen op grand « dat er goon onder
scheid km1. worden gemaakt tussen de 
vennootschap en haar organen, daar de
zen ju,J'is et cle j1.we moeten worden ver
n1.oed te hebben bevolen, aangenmnen of 
gekend de voornoen1.de alden (van af
stand van de verjaring), ondertekend 
door een e>'evolmachtigde voorzien van 
een schijnbare lastgeving van de vreemde 
vennootschap, welke vennootschap bo
vendien sleehts kon handelen met de 
instemming van de genoemde organon, 
die trouwens stilzwijgend is bevestigd 
gedurende hun latere briefvvisseling ,, 

tenV?:jl, ee1·ste ondenleel, de voornoemde 
motivering van het bestreden vonnis niet 
antwoordt op de hierboven overgenomen 
middelen die eiseres heoft voorgedragen ; 

tweecle onclenleel, de vaststelling van 
het bestreden vonnis, dat de vreemde 
vennootschap " hovendien slechts kon 
handelen met de instennning van de 
genoemdo organon, die trouwens tijdens 
hun latere briefwisseling stilzwijgend is 
bevestigd ,, onduidelijk en dubbelzinnig 
is, daar niet kan worden uitgemaakt of 
de hier bedoelde instomming en latere 
briefwisseling uitgingen van de boheer
ders van eiseres, handelende als orga
non, dan wel van hen individueel en 
persoonlijk als natu1.u·lijke en particuliere 
personen die onder de wet vielen : 

Overwegende dat eiseres hij conclusie 
tegenwierp dat eon onderscheid moest 
worden gemaakt betreffende de gevolgen 
van de alden van 4 j1.mi 1946 en 10 j1.mi 
1947 waarbij haar vertegenwoordiger in 
Belgie afstand had gedaan van de ver-
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jaring van de bijdragen inzake kinder
bijslag, en dat die afstand zijn gevolgen 
beperkte tot de vennootschap zelf en 
vreemd was aan haar beheerders en com
missarissen als particulieren, in wier naam 
de voornoemde vertegenwoordiger niet 
bevoegd wa.s om verbintenissen aan te 
gaan; 

Dat eiseres aldus een onderscheid wilde 
maken tussen, enerzijds, haar beheerders 
en connnissarissen als organen van de 
vennootschap die de bedoelde bijdragen 
inde en, anderzijds, diezelfde personen 
als schuldenaars van diezelfde bijdragen; 

Overwegende dat het antwoord dat 
het bestreden vonnis op dit verweer heeft 
gegeven en dat in het middel is overge
nomen, de beheerders en de commissa
rissen enkel en aileen in hem hoedanig
heid van organen van eiseres beschouwt ; 

Dat het beroepen vom1is, naar well~s 
niet-strijdige motieven de bestreden be
slissing verwijst, er zich toe beperkt te 
stellen dat de eisende vennootschap zich 
met haar organen vermengt, dat deze 
laatsten, als zodanig, deelnamen aan 
de verbintenissen van de vennootschap 
en dat haar vertegenwoordiger in Belgie 
gerechtigd was om de alden van afstand, 
waarin de organen van de eiseres zich 
met hem vermengden, te ondertekenen ; 

Overwegende dat deze overwegingen 
geen passend antwoord geven op het 
verweer van eiseres ; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

9 mei 1968. - 1e kamer. - Vom·
zittm·, H. De Bersaques, raadsheer waar
nelnend voorzitter. Verslaggeve1·, 
H. Valentin. - Gelijkluidende conclttsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 
Pleiters, HH. Ansiaux en Van Ryn. 

(1) De wet van 3 juli 1967 betreffende de 
vergoeding van de schade voortspruitende uit 
arbeidsongevallen, de ongevallen op de weg 
naar of van bet werk en de beroepsziekten 
in de openbare sector was ten deze niet van 
toepassing. 

(2) Over bet punt dat de wet van 20 maart 

0ASSA1'IE, 1968. - 36 

1e KAllmR.- 10 mei 1968. 

1° ARBEIDSONGEVAL.- KosTEN.
ENIG ARTIKEL VAN DE WET VAN 
20 MAART 1948, - RECHTSVORDERING 
TOT VERGOEDING VAN DE SCHADE 
VOORTSPRUITENDE UIT EEN ARBEIDS
ONGEV AL EN BESTREDEN BESLISSING, 
BEIDE ENKEL GEGROND OP EEN GE
MEENTELIJKE VERORDENING. - VVET 
VAN 20 MAART 1948 NIET VAN TOEPAS
SING. 

2° GEREOHTSKOSTEN. - BURGER
LUKE ZAKEN.- ARBEIDSONGEVAL.
ENIG ARTIKEL VAN DE WET VAN 
20 MAART 1948.- RECHTSVORDERING 
TOT VERGOEDING VAN DE SCHADE 
VOORTSPRUITENDE UIT EEN ARBEIDS
ONGEVAL EN BESTREDEN BESLISSING, 
BEIDE ENKEL GEGROND OP EEN GE
MEENTELIJKE VERORDENING. -WET 
VAN 20 MAART 1948 NIET VAN TOEPAS
SING. 

1 o en 2° H et enig m·tilcel van de wet van 
20 rnaart 1948, naar luid waarvan de 
lcosten van alle 1·echtsvorde1·ingen geg1·ond 
op de gecoordinem·de wetten bet1•e tfende 
de ve1·goeding van de schade voortsprui
tende uit arbeidsongevallen ten laste val
len van het bed1·ijjshoojd of van diens 
verzekema1·, is niet van toepassing op de 
1'echtsvo1·deringen tot ve1·goeding van de 
schade voo1•tspntitende ttit een a1•beids
ongeval, die enkel gegrond zijn op de 
beschilckingen van een gerneentelijlce 
verordening (1) (2). 

(VUYLSTEKE, T. STAD GENT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 jcrni 1966 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 
•••• 0 ••••• 0 ••• 0 ••• 0 • 0 ••• 

Overwegende dat het arrest noch uit
drukkelijk noch impliciet beslist dat de 
wetten betreffende de vergoeding van de 
schade voortspruitende uit arbeidsonge
vallen en in het bijzonder de besluitwet 
van 13 december 1945 op de bedienden 

1948 van toepassing is op de rechtsvorderingen 
die gegrond zijn op de wet van 30 december 
1929 betreffende de vergoeding van de arbeids
ongevallen overkomen aan zeelieden, raadpl. 
cass., 8 maart 1968, supm, blz. 906. 
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van verweerster toepasselijk zijn ; dat 
het geenszins steunt op het in voormelde 
besluitwet voorkomend begrip " verblijf
plaats "; 

Overwegende dat het arrest er zich 
toe beperkt toepassing te maken van 
de artikelen 3 en 57 van de « algemene 
verordening '' betreffende het bedienden
personeel van verweerster en, louter op 
grand van een interpretatie van die arti
kelen, beslist in welke gevailen, kracbtens 
die verordening, ongevallen op de weg 
van het werk als arbeidsongevallen moe
ten worden aangezien en tot vergoeding 
zullen aanleiding geven ; 

Overwegende dat eiser niet aanvoert 
dat de verordening, welke het arrest. toe
past., weze het impliciet, naar voormelde 
wetten of voormelde besluitwet zou ver
wijzen; 

Overwegende dat eiser ook niet aan
voert dat bet arrest de voormelde veror
deni:ng, de voormelde wetten of de voor
melde besluitwet hierdoor heeft geschon
den dat het zijn beslissing uitsluitend 
steunt op die verordening en de inter
pretatie die het ervan gecft, zonder reke
ning te houden met de wetten betreffende 
de vergoeding van de schade voortsprui
tende uit arbeidsongevallen en de besluit
wet betreffende de ongevallen op de weg 
naar of van het werk ; 

Overwegende dat de middelen, in zover 
zij de schending van voormelde wetten 
en van voormelde besluitwet inroepen, 
dienvolgens niet ontvankelijk zijn ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de wet van 20 maart 
1948, van de artikelen 97 van de Grand
wet, en, voor zoveel als nodig, 44 tot 54, 
57, 58, 58bis, 58te1', 58q~tate1', 58quinq~ties, 
58sexies en 59 van de algemene veror
dening en bet pensioenstatuut voor het 
bediendenpersoneel van de stad Gent 
(wat de artikelen 4 7, 50, 54, 58q~tater 
betreft, zowel in hun vroegere redactie 
als in hm1 redac>tie na het besluit van 
26 oktober 1964, zoals artikel 49, lid 1, 
is gewijzigd bij besluit van 10 juli 1959, 
artikel 49, lid 2, bij dit van 17 april 1961, 
artikel 58bis bij dit van 21 januari 1952, 
artikel 58te1' bij die van 10 juli 1959 en 
6 juli 1962, artikel 58quater bij dit van 
21 januari 1952, artikel 58quinquies bij 
dit van 21 januari 1952, artikel 58sexies 
bij dit van 10 juli 1959), 

doordat het bestreden arrest, na de 
vordering van eiser, die strekte tot ver
goeding van het nadeel voortgesproten 
uit een ongeval dat hem op de weg van 

het werk had getroffen, te hebben afge
wezen, het beroepen vonnis bevestigt in 
zover het eiser in de kosten van eerste 
aanleg heeft veroordeeld, en hem in de 
kosten van de aanleg in hager beroep 
verwijst, zonder vast te stellen dat de 
eis roekeloos en tergend was, met schen
ding van alle in het middel aangeduide 
bepalingen : 

Overwegende dat de wet van 20 maart 
1948 niet toepasselijk is op een vordering 
die, zoals ten deze, uitsluitend is gesteund 
op de in het mid del ingeroepen verorde
ning van de stad Gent ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

10 mei 1968. - 1e kamer. - Voor
zitte?', H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. de Vreese. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Duman, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Si
mont en Bayart. 

1e KAMER.- 10 mei 1968. 

1 o MET HET ZEGEL GELIJKGE
STELDE TAKSEN.- FACTUURTAKS. 
- VERZENDING VAN GOEDEREN NAAR 
EEN BIJHUIS. - GELIJKSTELLING MET 
EEN VERKOOP. - VVETBOEK VAN DE 
l\'IET RET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAK· 
SEN, ARTIKEL 54.- BEGRIP. 

2° MET HET ZEGEL GELIJKGE
STELDE TAKSEN.- FACTUURTAKS. 
- 00RZAAK VAN DE INVORDERBAAR
HEID VAN DE TAKS. 

1° De jeitenrechte1· die vaststelt, dat een 
in Fmnk?'ijk gelegen bed1·ijj goederen 
heeft verzonden nam· een van haar in 
Belgie gevestigde inrichtingen die, hoe
wel ze haar eigen behee1• heejt, oncle?'
scheiclen van dat van het Frans becl1·ijj, 
hieraan onde1·geschikt is en onder het 
bestuu1· en voor rekening van dit bed1·ijj 
dezelfde bedrijjsactiviteit uitoejent, leiclt 
wettelijlc hie1·uit af dat het Belgisch be
d?·ijf een bijhuis is in de zin van de 
a1·tikelen 3 en 54 van het vV etboelc vcm 
de met het zegel gelijkgestelcle taksen en 
clat de?'lwlve de jact~tu1·talcs ve1·sclntldigd 
is wegens de verzending van bedoelde 
goecleren. 

2° Indien de factuurtaks in beginsel be-
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taald wordt door rniddel van zegels welke 
op een jaotuu1· dienen te worden aan
gebmoht, ligt de oorzaak van de invo1·der
baarheid van deze taks evemvel niet in 
het bestaan van een jaot1b1W, dooh wel 
in een de1· ve1'1'iohtingen bedoeld bij de 
ajdeling I van titel II van het W etboek 
van de rnet het zegel gelijkgestelde taksen. 
(Koninklijk besluit van 29 september 
1938.) 

(<<LA REGIE NATIONALE DES USINES RE
NAULT ))' T. BELGISCHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 juni 1966 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent, rechtdoende op 
verwijzing ; 

Gelet op het arrest door het Hof gewe
zen op 7 november 1958 (1) ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 3 en 54 van het W etboek 
der met het zegel gelijkgestelde taksen, 
zoals voor het laatst gewijzigd bij het 
koninklijk besluit nr 63 van 28 november 
1939, 

doordat het bestreden arrest beslist dat 
het werkhuis van eiseres te Haren een 
bijhuis uitmaakt in de zin van de arti
kelen 3 en 54 van het W etboek van de 
met het zegel gelijkgestelde taksen, en 
niet een loutere bedrijfsafdeling, en dat 
dienvolgens de betwiste factuurtaks ver
schuldigd is, om de reden dat gezegd 
werkhuis een ondergeschikte inrichting 
is, onderscheiden van het hoofdhuis te 
Billancourt, met eigen beheer, waar, on
der de leiding van dit hoofdhuis en voor 
zijn rekening, dezelfde nijverheidsactivi
teit uitgeoefend wordt, dat in beide 
inrichtingen, te Billancourt en te Harm!, 
met behulp van Renault-onderdelen en 
tevens met andere stukken, wagens ge
monteerd worden met de specifieke eigen
schappen van het merk Renault, zij het 
met een zekere verscheidenheid van bij
komstigheden, dat weliswaar het in 
Frankrijk gelegen bedrijf daarenboven 
auto-onderdelen vervaardigt, die onder 
meer bij de montage in dat land en in 
Belgie worden aangewend, doch dat 
niettemin geen splitsing werd domge
voerd in de bedrijvigheid van de Franse 

(1) Bull. en PASIC., 1959, I, 248. 

en Belgische inrichtingen in dier voege 
dat het Belgisch werkhuis een bepaalde 
fase van het produktieproces zou ver
zorgen, verschillend van die verzorgd te 
Billancourt, en om de reden dat eiseres 
trouwens zelf de benaming << succursale )) 
aanneemt onder meer in de bekendma
king van akten en balansen in de bijlagen 
van het Belgisch Staatsblad, in de aan
vraag van 9 januari 1953 tot terugbeta
ling van de factuurtaks, aanvraag onder
tekend door de Directeur van de regie 
onder de melding << Regie nationale des 
usines Renault, succursale de Bruxelles )), 
en dat de uitleg die eiseres hiervan geeft 
niet aanneembaar is en niet hoeft in aan
merking te worden genomen, 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, opdat het zou 
gaan om een bijhuis in de zin van de 
artikelen 3 en 54 van het W etboek der 
met het zegel gelijkgestelde taksen, het 
niet volstaat dat het gaat om een onder
geschikte inrichting, onderscheiden van 
het hoofdhuis en met eigen beheer, en 
dat de fase van het produktieproces, in 
de ondergeschikte inrichting verzorgd, 
niet verschilt van zekere bedrijvigheden 
die in het hoofdhuis worden uitgevoerd, 
en dienvolgens de constataties, in die 
zin door de rechter gedaan, niet de af
doende motivering uitmaken die voor 
zijn beslissing door artikel 97 van de 
Grondwet wordt vereist ; 

tweede ondm·deel, het tegenstrijdig is 
enerzijds te beslissen dat het ten deze 
gaat om een ondergeschikte inrichting, 
onderscheiden van het hoofdhuis en met 
eigen beheer, en anderzijds te verklaren 
dat in gezegde ondergeschikte inrichting, 
onder de leiding van het hoofdhuis en 
voor zijn rekening, dezelfde nijverheids
act.iviteit uitgeoefend wordt, welke tegen
strijdigheid in de motivering gelijkstaat 
met een gebrek aan de door artikel 97 
van de Grondwet vereiste motivering ; 

derde onderdeel, het feit dat eiseres zelf 
de benaming van << bijhuis)) heeft aan
genomen niet volstaat opdat haar werk
huis te Haren werkelijk een bijhuis zou 
zijn in de zin van de artikelen 3 en 54 
van het W etboek der met het zegel gelijk
gestelde taksen, zodat de constataties, in 
die zin door de reehter gedaan, niet de 
afdoende motivering uitmaken die voor 
zijn beslissing door artikel 97 van de 
Grondwet ·wordt vereist, en de enkele 
verklaring dat de uitleg van eiseres niet 
aanneembaar is en niet hoeft in aanmer
king te worden genomen, het door arti
kel 97 van de Grondwet vereiste passend 
antwoord niet uitmaakt op het middel 
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waarbij eiseres, in haar conclusie in boger 
beroep, liet gelden dat, gezien het gebruik 
van het woord " bijhuis " in de omgangs
taal en meer bepaald in Frankrijk, bet 
feit dat zij die benaming beeft gebezigd 
niet betekent dat bet werkbuis te Haren 
een bijbuis uitmaakt in de zin van de 
artikelen 3 en 54 van bet W etboek der 
met bet zegel gelijkgestelde taksen : 

Overwegende dat bet arrest vaststelt, 
enerzijds, dat het werkhuis te Haren een 
ondergeschikte inrichting is, onderscbei
den van bet hoofdhuis in Frankrijk en 
met eigen beheer, en, anderzijds, dat 
geen splitsing in de bedrijvigheid van de 
Franse en Belgiscbe inr·ichtingen is door
gevoerd in dier voege dat het Belgisch 
werkhuis een bepaalde fase van het pro
duktieproces zou verzorgen, verschillend 
van die verzorgd te Billancom·t, maar 
dat te Haren, onder leiding en voor reke
ning van het hoofdbuis, dezelfde nijver
heidsactiviteit als in het hoofdhuis wordt 
uitgeoefend ; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
zijn beslissing, luidens welke het ten deze 
werkelijk gaat om een bijhuis in de zin 
van de artikelen 3 en 54 van het W etboek 
der met het zegel gelijkgestelde taksen, 
wettelijk rechtvaardigt en passend moti
veert; 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
is te beschouwen, enerzijds, dat het werk
buis te Haren een ondergeschikte inrich
ting is, met eigen beheer, die onderschei
den is van het hoofdbuis, en, anderzijds, 
dat in diezelfde ondergeschikte inrich
ting, onder leiding en voor rekening van 
het hoofdhuis, dezelfde nijverbeidsactivi
teit wordt uitgeoefend ; 

Dat immers een eigen beheer ter plaatse 
te Haren niet belet dat aldaar onder de 
hogere leiding en voor rekening van de 
inrichting te Billancourt zou worden ge
werkt; 

Overwegende dat het arrest aan voor
melde beschouwingen weliswaar toevoegt 
dat eiseres " trouwens " in verschillende 
docmnenten zelf de benaming van " bij
huis " aanneemt ; 

Dat deze overweging een overtollige 
reden is, zodat het middel, in zover het 
die overweging bekritiseert, bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is ; 

Overwegende dat het middel niet kan 
worden aangenomen ; 

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

doo1'dat, hoewel eiseres in haar conclusie 

in hoger beroep liet gelden dat haar werk
huis te Haren niet als een bijbuis kan 
worden beschouwd in de zin van de 
artikelen 3 en 54 van het W etboek der 
met het zegel gelijkgestelde taksen, daar 
het de verkoop van de autovoertuigen, 
welke het monteert, niet tot doel heeft, 
daar dit werkhuis, hier te laude, nocb 
een commerciele organisatie noch een 
distributiezetel bezit, en daar de com
merciele organisatie, de publiciteit, de 
uitbreiding van de zaken en geheel de 
verdeling over Belgie van de door het 
werkhuis te Haren gemonteerde of recht
streeks uit Frankrijk ingevoerde auto
voertuigen toevertrouwd zijn aan een 
andere vennootschap of aan autonome 
gewestelijke verkopers, het bestreden 
arrest beslisb dat dit werkbuis een bijbuis 
is in de zin van de voormelde artikelen 
van gezegd wetboek en dat eiseres de 
factuurtaks verschuldigd is, om de reden 
dat in tegenstelling met artikel 2 van 
gezegd wetboek, dat aileen de verzending 
van koopwaren door een Belgiscb hoofd
huis naar zijn bijhuis in Belgie bedoelt, 
artikel 3 van dit wetboek, dat op de 
verzendingen door een in het buitenland 
gevestigd hoofdhuis naar zijn bijhuis 
in Belgie betrekking heeft, geen gewag 
maakt van verkoop, dat, volgens het 
verslag van de Bestendige Commissie van 
financien, begrotingen en economie van 
de Kamer van volksvertegenwoordigers, 
artikel 3 een beschermingsmaatregel ten 
voordele van de nationale nijverheid is, 
hetgeen tijdens de debatten in de wet
gevende kamers bevestigd werd, dat 
derhalve voor de toepassing van de fac
tuurtaks niet vereist is dat de besten1.me
ling van de ingevoerde koopwaren op
dracht zou gekregen hebben deze te ver
kopen, 

tenvijl de stelling van eiseres, luidens 
welke de bijhuizen, bedoeld door artikel 3 
van het Wetboek der met het zegel gelijk
gestelde taksen, inrichtingen zijn die de 
verkoop als doel hebben en over de daar
toe vereiste commerciele organisabie be
schikken, geenszins onverenigbaar is met 
de leer volgens welke, opdat de verzen
dingen, door een in het buitenland geves
tigd hoofdhuis naar zijn bijhuis in Belgie, 
aan de factuurtaks, op grond van voor
meld artikel 3, onderworpen zouden zijn, 
het niet vereist is dat die invoer van lmop
waren met het oog op de verkoop ervan 
door dit bijhuis zou geschieden, en dien
volgens noch de hier aangehaalde noch 
enige andere motivering van bet arrest 
een passend antwoord uitmaken op het 
hier bedoeld middel van eiseres : 
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Overwegende dat het arrest, in ant
woord op de stelling van eiseres, luidens 
welke het werkhuis te Haren geen bijhuis 
van eiseres kan zijn in de zin van artikel 3 
van het Wetboek der met het zegel gelijk
gestelde taksen, omdat dit werkhuis niet 
de verkoop tot doel heeft en daartoe over 
geen eigen commerciele, verdelings- of 
verkoopsorganisatie beschikt, overweegt, 
enerzijds, dat voormeld artikel 3 « geen 
gewag maakt van verkoop », daarmede 
bedoelend niet vereist dat, opdat ver
zendingen door een in het buitenland 
gevestigd hoofdhuis naar zijn bijhuis in 
Belgie aan factuurtaks zouden onder
worpen zijn, die verzendingen zouden 
geschieden <net het oog op de verkoop, 
door het bijhuis, van de ingevoerde koop
waar, en anderzijds, dat voormeld artikel 
een beschermingsmaatregel is ten voor
dele van de nationale nijverheid, dit is, 
de produktie wil beschermen en niet, of 
althans niet aileen, de distributie van de 
produkten; 

Overwegende dat uit deze lafttste he
schouwing blijkt dat het arrest beslist 
niet alleen dat voormeld artikel 3 niet 
vereist dat de invoer zou zijn gebem·d 
met het oog op de verkoop door het bij
huis, maar bovendien impliciet dat de in 
dit artikel bedoelde bijhuizen niet nood
zakelijk inrichtingen moeten zijn die de 
verkoop tot doel hebben en over de daar
toe nodige commerciiHe organisatie be
schikken; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 3, 51, 54, 57, 68 en 73 van het 
W etboek der met bet zegel gelijkgestelde 
taksen, zoals voor het laatst 5ewijzigd 
bij de wet van 27 juli 1953, alsook van 
de artikelen 4, 52 en 124-l van de Alge
mene V erordening op de met het ze5el 
gelijkgestelde taksen, zoals voor het 
laatst gewijzigd bij het koninklijk hesluit 
van 3 maart 1935, 

doo1·dat het bestreden arrest beslist dat 
eiseres de betwiste factuurtaks verschul
digd is om de reden dat het verscbuldigd 
zijn van dergelijke taks niet afhankelijk 
is van het afieveren van een factuur o:( 
van een soortgelijk bescheid, -dat zo de 
factuurtaks oorspronkelijk als een louter 
zegelrecht beschouwd werd, zij sedert 
de wet van 8 juni 1926 als een met het 
zegelrecht gelijkgestelde taks geheven 
wordt en voortaan principieel de verban
deling zelf treft, dat hier niets aan veran
dert het feit dat de wet in bepaalde ge-

vallen, namelijk in dit bedoeld hij arti
kel 57 van het Wetboek van de met het 
zegel gelijkgestelde taksen, bet opmaken 
van een factuur oplegt, dat de wetgever 
ze~f in artikel 68, tweede lid, de ftfwezig
held van factum: overweegt, dat de a.rti
kelen 3 en 54, waarvan de termen duide
lijk zijn, voor de betaling van de factuur
taks geen andere vereiste stellen dan de 
invoer van koopwaren door een hoofd
huis ter bestemrn.ing van een bijhuis, dat 
krachtens de artikelen 4, lid l, 52, lid 2, 
en 124-l, lid l, van de Algemene Verorde
ning op de met het zegel gelijkgestelde 
taksen, de houders van de lwopwaren, 
en dus de geranten van de bijhuizen, 
als handelaars beschouwd worden, dat 
zij derhalve verplicht zijn een factuur 
of een arider bescheid uit to reiken of 
factuurboeken te houden ten einde de 
betaling van de taks te verzekeren, en om 
de reden dat het, blijkt uit een brief van 
7 JUli 1953, door eiseres gericht aan de 
Directeur van de registratie en domeinen 
te Brussel, dat zij in feite haar leveringen 
aan het werkhuis te Haren factnreert, 
juist alsof zij met een onderscheiden per
soon zou handelen, 

tenvijl, eerste ondenleel, uit artikel 51 
van voormeld wetboek blijkt dat slechts 
de facturen als zodanig aan de factuur
taks onderworpen zijn, en niet zonder 
meer de invoer of de overdracht die niet 
aan de overdrachttaks onderworpen is, 
en geen enkele van de hoger aangeduide 
bepalingen, noch trouwens enige andere 
bepaling van voormeld wetboek of van 
voormelde algemene verordening, de ver
plichting oplegt een factuur of een daar
mede gelijk te stellen document op te 
1naken en dienvolgens de factuurtaks te 
betalen, wanneer het gaat om een ver
zending door een buitenlandse onderne
ming aan een van haar inrichtingen of 
bijhuizen in Belgie ; 

tweerle onde1•aeel, daar eiseres in haar 
conclusie in hager beroep liet gelden dat 
niet. bet.wist wordt dat cr tussen de Regie 
Renault en haar werkhuis te Haren geen _ 
fact·uren worden opgemaakt, dat de in
wendige documenten uitgewisseld tussen 
eiseres en haar werkhuis in Belgie niet 
vatbaar zijn voor gelijkstelling met fac
turen en dat de administratie een be
slissing in die zin had opgenomen, de 
beschouwing van het arrest, luidens welke 
uit een brief van eiseres, gericht aan de 
Directeur van de regist.ratie en domeinen 
te Brussel, blijkt dat eiseres in feite haar 
leveringen aan het werkhuis te Haren 
factureerde, juist alsof zij met een onder-
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scheiden persoon handelen zou, geen pas
send antwoord uitmaakt op gezegd mid
del van eiseres, 

terwijl immers deze beschouwing het 
niet mogelijk maakt te weten of de rech
ter heeft willen beslissen ofwel in feite 
dat andere documenten aan het werkhuis 
te Haren werden gericht dan die welke 
zowel eiseres als de administratie be
schouwden als niet vatbaar voor gelijk
stelling met facturen, dan wel in rechte 
dat, in strijd met de mening van eiseres 
en van de administratie, gezegde docu
menten met facturen moeten gelijkge
steld worden, en terwijl, in dit laatste 
geval, de beschouwingen van het arrest 
het niet mogelijk maken te weten welke 
de criteria zijn die, naar het oordeel van 
de rechter, tot gevolg hebben dat be
paalde documenten met facturen moeten 
gelijkgesteld worden, hetgeen tot gevolg 
heeft dat het Hof de wettelijkheid van de 
bestreden beslissing niet kan nagaan, 
zodat het arrest niet overeenkomstig het 
vereiste van artikel 97 van de Grondwet 
naar behoren is gemotiveerd : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiseres het in haar 
conclusie opgeworpen en in het onderdeel 
aangehaalde verweer aanvoerde tot sta
ving van haar stelling luidens welke, bij 
gemis aan facturen of aan andere docu
menten die voor gelijkstelling daarnl.ede 
vatbaar zijn, geen factuurtaks kon ver
schuldigd zijn ; 

Overwegende dat het arrest duidelijk 
en zonder dubbelzinnigheid beslist dat 
de factuurtaks ten deze verschuldigd is 
vermits, in strijd n1.et de stelling van 
eiseres, bedoelde taks niet afhankelijk is 
van het afleveren van een factuur of van 
een soortgelijk bescheid ; 

Dat het onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist ; 

Wat het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat uit titel II van het 
W etboek der met het zegel gelijkgestelde 
taksen blijkt dat, indien de factuurtaks 
principieel wordt betaald door Zef,.els 
welke op een factuur dienen te worden 
aangebracht, de oorzaak van het ver
schuldigd zijn van deze taks nochtans 
niet is het bestaan van een factuur maar 
de verhandelingen door vermeld wetboek 
bedoeld; 

Dat dit juridisch regime voortvloeit 
uit de omstandigheden dat dit wetboek, 
enerzijds, het opmaken van facturen be
treffende de verhandelingen welke het 

aan deze taks onderwerpt verplicht stelt, 
en, anderzijds, in sonnnige gevallen het 
aanbrengen van zegels niet op een factuur 
maar op een factuurboek oplegt, of zelfs 
het betalen van de verschuldigde taks 
in specien voorschrijft ; 

Dat het bestreden dispositief dienvol
gens wettelijk is gerechtvaardigd ; 

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

10 mei 1968. - 1e kamer. - Vom·
zitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. de Vreese. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Dumon, 
advocaat-generaal.- Pleitm·s, HH. Bay
art en Van Leynseele. 

1e KAMER.- 10 mei 1968. 

VOORZIENING IN OASSATIE. 
VoRM. - BuRGERLIJKE ZAKEN. 
INVENTA:RIS. - GEEN VERPLICHTlNG 
HET EXPLOOT VAN BETEKENING VAN 
DE VOORZIENING ERIN TE VERMELDEN. 

De inventa1·is, die de voo1·ziening desge
vallend moet bevatten, moet het exploot 
van de betelcening van het verzoeksch1·ijt 
in cassatie niet vermelden (1). (Wet van 
25 februari 1925, art. 18.) 

(ADRIAENSSEN, T. NAA:l'IILOZE 
VENNOOTSOHAP «MERCATOR ll.) 

A:RREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 jcmi 1967 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid hieruit afgeleid dat de inventaris 
van de bij het inleidend verzoekschrift 
gaande stcckken het exploot van beteke
ning van het verzoekschrift niet ver
meldt : 

Overwegende, enerzijds, dat de stuk
ken, bedoeld door artikel 18 van de wet 
van 25 februari 1925, zowel na als v66r 
haar wijziging bij de wet van 20 juni 
1953, de stukken zijn waarvan in de 

(1) Oass., 21 december 1933 (Bttll. en PAsrc., 
1933, I, 120) en de noot. 
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memorie gebruik wordt gemaa~t ; dat 
het exploot, dat vaststelliug van de bete
kening van de voorziening inhoudt, geen 
stuk van die aard is ; 

Overwegende, anderzijds, dat nu de 
voeging, bij het verzoekschrift, van het 
exploot houdende vaststelling van de 
betekening van de voorziening, op straffe 
van nietigheid is voorgeschreven, de ver
melding van dit exploot in de inventaris 
van elk nut ontbloot is; 

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

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

10 mei 1968. - 1e kamer. - Voo1'· 
zitteT, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, H. Delahaye. 
- Gelijkluidenrie conclus~:e, H. Dumon, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Van 
Ry:n en Struye. 

2e KAMER. - 13 mei 1968. 

WEG\TERKEER. - BESTUREN vAN EEN 
VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG IN 
WEERWIL VAN EEN VERVALLENVERKLA· 
RING VAN RET RECHT TOT STUREN. -
VEROORDELENDE BESLISSING. - GEEN 
V ASTSTELLING VAN RET BESTAAN VAN 
EEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE 
RECRTERLIJRE BESLISSING, DIE RET 
VERVAL HEEFT UITGESPROREN. - GEEN 
VASTSTELLING VAN DE DUUR VAN HET 
VERVAL, NOCH VAN DE DA'l'UM WAAROP 
RET IS INGEGAAN.-NIET REGELMATIG 
GEl\WTIVEERDE BESLISSING. 

Niet Tegelmatig gemotivee1·d is de beslis
sing die een beklaagde veroOTdeelt om 
een ~oeTt~tig op de openbm·e weg te heb
ben bestuu1·d in weeTwil van een veTval
lenvm·kla1·ing van dit 1·eaht, zondm· vas.t
stelling noah van het bestaan van een ~n 
kmaht van gewijsde gegane Teahte1·lijlce 
beslissing die het vwrval ~titsp1·eelct, noah 
van de du~t1' van dit ve1·val en van de 
datum waa1·op het is ingegaan (1). (Wet 
van 1 augustus 1899, art. 2-17; wet 
van 1 augustus 1963, art. 7.) 

(1) Cass., 23 mei 1966 (B~tll. en PAsiC., 
1966, I, 1198). 

(DHONDT.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 februari 1968 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Brussel ; 

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

dooTdat de ten laste van eiser uitge
sproken veroordeling niet regelmatig met 
redenen is omldeed : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
onder bevestiging van het beroepen von
nis, eiser veroordeelt on1 te Sint-Joost
ten-Noode, op 3 juni 1967, een voertuig 
op de openbare weg bestuurd te hebLen 
spijt het tegen hem uitgesproken verval ; 

Overwegende dat noch het bestreden 
vonnis noch het erdoor bevestigde von:nis 
vaststellen .dat het verval, spijt hetwelk 
eiser een voertuig heeft bestuurd, uitge
sproken werd bij ~ei~ in kracht van &e
wijsde gegane beshssmg en de duur met 
vermelden van dit verval noch de datum 
waarop hP.t is ingegaan ; 

Dat het Hof alzo niet in staat wordt 
gesteld de wettelijkheid van de uitge
sproken beslissing te onderzoeken ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, behalve in zover het de ho
gere beroepen van eiser en van het open
baar ministerie heeft ontvangen; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; laat de kosten ten 
laste van de Staat. ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel, zitting houdende 
in hoger beroep. 

13 mei 1968. - 2e kamer. - VooT
zitte?' H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·
slaggeveT, H. Busin. - Gelijlclnidende 
conclusie, H. Delange, advocaat-generaal. 

2" RAMER. - 13 mei 1968. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - DrENSTPLICHTZAREN. 
BESLISSING VAN DE HERREURINGS
RAAD.- VoORZIENING VAN DE DIENST· 
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PLICHTIGE. - M:ffiER DAN VIJFTIEN 
DAGEN NA DE ONTVANGST VAN DE 
RENNISGEVING. - TE LAAT INGE
STELDE VOORZIENING. 

Te laat ingesteld en derhalve niet ontvanke
lijk is de voorziening van de dienst
plichtige tegen een beslissing van de 
herkeuringsraad, die aan de gritfie van 
het Hoj van cassatie ge1'icht is mee1· dan 
vijjtien dager• na de ontvangst van de 
kennisgeving van deze beslissing (1). 
(Dienstplichtwetten, gecoordineerd op 
30 april 1962, art. 51.) 

(GEIRNAERT.) 

ARREST. 

RET ROF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 5 december 1967 door de 
Rerkeuringsraad van de provincie Bra
bant gewezen ; 

Overwegende dat deze beslissing ter 
kennis van eiser werd gebracht op 19 ja
nuari 1968; 

Overwegende dat hij zijn voorziening 
in cassatie aan de griffier van het Hof 
heeft gezonden op 19 februari 1968, dit 
is meer dan vijftien dagen nadat hij de 
bedoelde kennisgevi11g had ontvangen ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

13 mei 1968. - 28 kamer. - Voor
zitte1·, H. van Beil·s, voorzitter. - Ver
slaggevM·, H. Busin. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Delange, advocaat-generaal. 

28 KAM:ER. - 13 mei 1968. 

RERZIENING. - AANVRAAG Ol:'JTVAN
RELIJK VERKLAARD EN VOOR ONDER
ZOEK NAAR EEN HOF VAN BEROEP 
VERWEZEN.- AFSTAND.- DEORETE
RING. 

(1) Cass., 13 oktober 1958 (Bull. en PAsro., 
1959, I, 148); raadpl. voor de voorziening 
tegen een beslissing van de Rage Militieraad 
cass., 24 augustus 1967 (A1'1'. cass., 1967, 
blz. 1333). 

vVannee1· de verzoeke1· 1·egelmatig ajstand 
heejt gedaan van een aanvmag tot he1'
ziening, die ontvanlcelijk werd verklaa1·d 
en voor onde1·zoelc naar een hof van be
roep we1•d venvezen, decreteert het Hoj 
cle ajstand (2). (Wetb. van strafv., 
art. 443, 3°, en 445, lid 3.) 

(DUVAL DE BEAULIEU, T. BELGISCHE 
STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

RET ROF; - Gelet op het arrest 
van het Rof van 9 september 1963 (3), 
waarbij een onderzoek bevolen wordt 
over de door eiser ingediende aanvraag 
tot herziening van het arrest van het 
Militair Gerechtshof dd. 25 mei 1948, 
dat hem heeft veroordeeld tot 5 jaar 
gewone hechtenis wegens verraad en tot 
schadevergoeding aan de verweerder, 
burgerlijke partij ; 

Gelet op de akte van afstand van de 
aanvraag tot herziening, door eiser en 
door Jl.'[r De Bruyn, advocaat bij het Rof 
van cassatie, ondertekend en bij exploot 
van de gerechtsdeu:rwaarder Petre te 
Brussel op 20 februari 1968 betekend; 

Om die redenen, decreteert de a£stand 
van de aanvraag tot he:rziening die op 
6 juli 1962 door eiser is ingediend ; ver
oordeelt eiser in de kosten. 

13 mei 1968. - 2 8 kamer. - Voor
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slaggever, H. Busin. - Gelijkluidencle 
concl~osie, H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 13 mei 1968. 

HERZIENING. - VEROORDELING UIT
GESPROKEN DOOR EEN HOF VAN BE
ROEP. - AANVRAAG TOT HERZIENIN G 
\VEGENS EEN NIEUW FElT. - MET 
REDENEN OMKLEED GUNSTIG ADVIES 
VAN RET HOF VAN BEROEP BELAST l\<IET 
RET ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG.
REGELl'IIATIGE RECHTSPLEGING.- VER
NIETIC+ING VAN DE VEROORDELING. -
VERWIJZING NAAR EEN ANDER ROF 

(2) Cass., 13 november 1950 (B1tll. en PA
src., 1951, I, 144). 

(3) Bull. en PAsrc., Hl64, I, 31. 
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VAN BEROEP DAN DATGENE DAT RET 
VERNIETIGD ARREST REEFT GEWEZEN, 

TVanneer het hof van bm·oep, belast met 
het onde1·zoek van de aanvmag tot hm·
ziening, wegens nieuw feit, van een do01· 
een hof van beroep 'ltitgesproken vet·oor
deling, het met 1·edenen omlcleed advies 
heeft uitgebracht dat e1· (f1'ond bestaat 
tot herziening, vernietigt het Hof de 
veroo1·deling, wannee1· het vaststelt dat 
de ?'echtspleging 1·egelmatig is, en ver
wijst het de zaak naar een ande1' hof 
van be1•oep dan datgene dat het ve?·nie
tigd a1·1·est heeft gewezen (l). (Wetb. 
van strafv., art. 445; wet van 18 jcmi 
1894.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET ROF 
VAN CASSATIE, INZAKE KERASSIOTIS.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het arrest van 
het Hof dd. 23 oktober 1967 (2), waarbij 
bevolen wordt dat het Hof van beroep 
te Brussel een onderzoek zal instellen 
omtrent de aanvraag tot herziening van 
de veroordelingen ten laste van Georgios 
Kerassiotis uitgesproken bij arrest van 
het Hof van beroep te Luik op 24 fe
bruari 1966 om te La Reid, in de nacht 
van 24 op 25 september 1965, 1~. op 
enigerlei wijze, buiten de bepaalde trJden 
op hazen gejaagd te hebben en fazanten, 
patrijzen, kwartels, hazelhoenders, kwar
telkoningen, korhoenders, kieviten, wa
tersnippen, wilde eenden, bokjes, hazen, 
reeen, edelherten of damherten te hebben 
te koop gesteld, verkocht, gekocht, ver
voerd of gevent gedurende de tijd dat 
de jacht aldaar niet is toegelaten, en te 
rekenen van de derde dag na de sluiting 
van de jacht, 2° gejaagd te hebben na 
zonsondergang en voor zonsopgang, 3° te 
hebben gebruikt, vervoerd, onder zich 
gehouden, netten, strikken, stroppen, 
lokaas of enig ander verboden tuig, n~
melijk met behulp van een autovoertmg 
en door middel van verblindende lichten ; 

Gelet op het onderzoek, door het Hof 
van beroep te Brusselregelmatig verricht 
overeenkomstig de bepalingen van arti
kel 445 van het W etboek van strafvorde
ring, zoals het is gewijzigd bij de wet 
van 18 jcmi 1894; 

(1) Cass., 23 clecember 1963 (B1tll. en PAsrc., 
1964, I, 425) ; raadpl. cass., 2 maart 1964 
(ibid., 1964, I, 708). 

(2) Supm, biz. 264. 

Gelet op het met redenen omkleed 
arrest van 31 januari 1968 waarbij het 
Hof van beroep te Brussel advies uit
brengt voor herziening ; 

Om die redenen, vernietigt de veroor
delingen, op 24 februari 1966 ten laste 
van Georgios Kerassiotis door het Hof 
van beroep te Luik uitgesproken wegens 
de voormelde feiten ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt . op 
de kant van het gedeeltelijk vernietigd 
arrest ; laat de kosten ten laste van de 
Staat ; verwijs't de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

13 mei 1968. - 2e h:amer. - Voo?'
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - TT er
slaggever, H. Busin. - Gelijklttidende 
concl1tsie, H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAl\1ER. - 13 mei 1968. 

1o ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL). -
RAAD VAN BEROEP VAN DE 0RDE. -
0PROEPING BIJ AANGETEKENDE BRIEF 
VAN DE BETROKKEN PERSOON.- ZAAK 
VERDAAGD TOT EEN LATERE ZITTING. -
NIEUWE OPROEPING BIJ AANGETE
KENDE BRIEF NIET VERPLICRT. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING.- TUCRTZAKEN.- RAAD VAN 
BEROEP VAN DE 0RDE VAN ARCRITEC
TEN. - VERVOLGDE PERSOON REGEL
J\fATIG OPGEROEPEN VOOR DE ZITTING 
WAAROP ZIJN GEVAL ONDERZOCRT 
\VERD. - ZAAK VERVOLGENS VER
DAAGD. - BETROKKEN PERSOON NIET 
OPNIEUW OPGEROEPEN BIJ AANGETE
KENDE BRIEF, DOOR KENNIS REBBENDE 
VAN DE DATUi'II VAN DE ZITTING NAAR 
WELKE DE ZAAK VERSCROVEN WERD. -
VEROORDELENDE BESLISSING. - GEEN 
SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE 
VERDEDIGING. 

1 o Inclien cle ?'aad van be1·oep van de 01·cle 
va11 architecten enkel een ttwhtsanctie 
mag ttitspreken narlat cle bet?·oklcen per
soon bij aangetekencle brief, die ten 
minste cle1·tig clagen te vo1•cn we1·d opge
stttu?'d, tdtgenocligcl werd om zich aan 
te bieden op de zitting waarop zijn .geval 
zal onclerzocht wonlen, moet een n'teuwe 
oproeping, claarentegen, bij aangete
kencle bTief, hem niet ve1•plichtencl tv01'den 
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gezonden voor elke zitting waa?'?Wa?' de 
zaak ve?'Volgens wonlt venlaagd. (Wet 
van 26 juni 1963, art. 24, § 1, en 32.) 

2° H' annee1· een voo?' de 1•aacl va·n beroep 
voo?' de Orde van architecten vm·volgcle 
persoon ?'egelmatig werd opge?·oepen voor 
de zitting, waarop zijn geval wm·dt onder
zocht, en de zaak vervolgens wonlt Ve?'
daagd, schendt de ve?'oonlelencle beslis
sfng, gewezen zoncle?' dat een nienwe 
opmeping bij aangetelcencle b?·iej werd 
opgestuu?·d, de rechten van de venlecliging 
niet, inclien deze pe?'soon Jcennis heeft 
gek1•egen van de clatnm van cle zitting 
waarnaa?' cle zaalc ve?·wezen we?'cl. 

(DE BASTIAN!, T. ORDE 

VAN AROHITECTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 27 jcmi 1967 gewezen door 
de Franstalige Raad van beroep van de 
Orde van architecten ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van artikel 24, § I, van de wet van 
26 jcmi 1963, en van de rechten van de 
verdediging, 

dom·clat de Franstalige Raad van beroep 
van de Orde van architecten, nitspraak 
doende op eisers beroep tegen de beslis
sing van de R.aad der Orde van archi
tecten van de provincie Luik waarbij 
hem de tuchtstraf van schrapping is op
gelegd, de zaak op de terechtzitting van 
8 maart, 19 april, 3 mei, 17 mei en 27 juni 
1967 heeft behandeld, aan eiser bij niet 
aangetekende brief van 12 m.ei 1967 door 
de griffier van de raad kennis is gegeven 
dat de zaak tot woensdag 17 mei 1967 
om 15 nm· was uitgesteld en hij niet is 
opgeroepen voor de terechtzitting van 
27 jcmi 1967 waarop de beslissing is ge
wezen, 

te?·wijl, op grand van artikel 24, § 1, 
van de wet van 26 jnni 1963, de brief 
van 12 mei 1967 aangetekend moest zijn 
en een nienwe oproeping bij aangetekende 
briefna 22 mei 1967 aan eiser moest wor
den gezonden voor de terechtzitting van 
27 jcmi 1967, zoclat de bestreden beslis
sing welke deze verplichtingen niet in 
acht heeft genomen, gewezen is n1.et 
schending van artikel 24, § 1, van de 
wet van 26 juni 1963, en met schending 
van de rechten der verdediging : 

Overwegende dat nit de processtnkken 

blijkt dat eiser overeenkomstig artikel 24, 
§ I, van de wet van 26 jnni 1963, bij 
aangetekende brief van 20 jannm·i 1967 
van de griffier werd verzocht om te ver
schijnen op de zitting van 8 maart 1967 
van de :Franstalige Raad van beroep van 
de Orde van architecten, welke was va.st
gesteld om uitspraak te doen op zijn 
beroep tegen de beslissing van de Raad 
van de Orde van architecten van de 
provincie Luik, waarbij hem een tncht
sanctie is opgelegd; dat aiotikel 24, § 1, 
van de wet van 26 juni 1963 geen nieuwe 
oproeping bij aangetekende brief oplegt 
voor elke zitting van de raad waarnaar 
de zaak wordt verwezen; dat de bestre
den beslissing derhalve deze wetsbepaling 
niet heeft geschonden ; 

Overwegende dat eiser is verschenen 
op de zitting van 8 maart en er is gehoord 
in zijn verklaringen, alsook op de zitting 
van 19 april waarnaar de zaak werd ver
wezen; dat de zaak daarna achtereen
volgens werd nitgesteld tot de zitting van 
3 mei, 17 mei en 27 jnni, waarop eiser 
niet is verschenen ; 

Overwegende dat uit de stukken van 
het dossier blijkt dat aan eiser bij brief 
van 12 mei 1967 door de griffier van de 
raad kennis werd gegeven dat de zaak was 
verdaagd tot de zitting van 17 mei ; 
dat genoemde brief weliswaar niet aan
getekend was, maar dat eiser kennis heeft 
gedragen van de datcun van: deze zitting, 
zoals blijkt uit zijn brief van 22 mei aan 
de griffier waarin hij hem meedeelde dat 
hij om gezondheidsredenen de zitting 
van 17 mei niet had kunnen bijwonen ; 

Dat eiser bij aangetekende brief van de 
griffier van 19 mei werd opgeroepen voor 
de zitting van de raad van 27 juni ; dat 
hij deze brief niet afgehaald heeft op de 
post, maar dat de datum van genoemde 
ziUing hem niettemin bij brief van de 
griffier van 16 juni 1967 in herinnering 
werd gebracht ; 

· Overwegende dat de raad op elke zit
ting de datmn heeft vastgesteld van de 
volgende zitting waarnaar de zaak werd 
verwezen, en aldus eiser in staat heeft 
gesteld de datum van deze zitting te 
kennen ; dat hij er bovendien van werd 
verwittigd bij de hem door de griffier 
toegezonden brieven; dat derhalve de 
bestreden beslissing de rechten van de 
verdediging niet heeft geschonden ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

En overwegende dat de substantiele 
of op stra:ffe van nietigheicl voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
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dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

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

13 mei 1968. - 2e kamer. - Voor
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slaggever, H. de Waersegger. - Gelijk
luidende conclusie, H. Delange, advocaat
generaal. - Pleite1·, HH. R. Philippart 
de Foy (van de balie bij het Hof van 
beroep te Luik) en Ansiaux. 

28 KAMER. - 13 mei 1968. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE REORTSVORDERING. -
CONOLUSIE VAN DE BURGERLIJKE PAR
TIJ DIE NAUWKEURIGE GEGEVENS A.AN

VOERT TEN BEWIJZE VAN RET DOOR 
RA.AR A.AN DE BEKLA.AGDE TEN LASTE 
GELEGDE 1\iiSDRIJF. - GEEN PASSEND 
ANTWOORD. - NIET GEMOTIVEERDE 
BESLISSING. 

Niet regelmatig gemotiveerd is de beslissing 
die het door de burge1•lijke pal'tij ten 
laste van de beklaagde gelegde mischijj 
niet bewezen ve1·klaaq·t, zondel' passend 
te antwom·den op de conclttsie wam·bij 
deze pa1·tij nattwketwige gegevens aan
voe?·de ten bewijze van dit misd1·ijj. 
(Grondwet, art. 97.) 

(SONTAG, T. NAVEZ EN NA.AMLOZE VEN
NOOTSORA.P « LES USINES ET FONDERIES 
SAINT-ROOR ».) 

Met de notitie overeenstemmend arrest, 
op voorziening tegen een op 6 oktober 
1967 in hoger beroep door de Correc
tionele Rechtbank te Brussel gewezen 
vonnis. 

13 mei 1968. - 2e kamer. - Voo?'
zittm·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve?'
slaggever, H. de Waersegger. - Gelijk
luiclende conclus1:e, H. Delange, advocaat
generaal. - Pleite1', H. Mahieu (van de 
balie bij het Hof van beroep te Brussel). 

28 KAMER, - 13 mei 1968. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VEROORDELENDE BESLISSING.- GEEN 
VASTSTELLING VAN RET BESTA.AN VAN 
A.LLE BESTANDDELEN VAN RET MIS
DRIJF. - NIET REGELMATIG GEMOTI
VEERDE BESLISSING. 

Niet regelmatig gemotiveerd is de beslissing 
die een belclaagde 'tvegens een misdrijj 
vm·oo1•deelt, zonder het bestaan van alle 
bestandclelen ervan vast te stellen. 
(Grondwet, art. 97.) 

(DE WINTER EN VANVOOREN, 
T. TRIAILLE,) 

Met de notitie overeenstem1nend arrest, 
op voorziening tegen een op 8 november 
1967 in boger beroep door de Correc
tionele Rechtbank te Bergen gewezen 
vonnis. 

13 mei 1968. - 2e kamer. - Voor
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. de Waersegger. - Gelijk
luidende conclusie, H. Delange, advocaat. 
generaal. 

28 KAMER, - 13 mei 1968. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.-
00NCLUSIE.- 0VERWEGING GEGEVEN 
ONDER DE VORM VAN EEN LOUTERE 
ONDERSTELLING. - GEEN VERPLIOR
TIN G VOOR DE REORTER EROP TE ANT
WOORDEN. 

De q•echte1' is niet ve1·plicht te antwoo1·den 
op een ovm·weging, in conclusie gegeven 
onclm· de vo?'m van een loute1·e oncler
stelling (1). (Grondwet, art. 97.) 

(D'REYGERS, T. VAN DIJOK, WEDUWE 
DUJ\~OULIN, EN NATIONA.LE BOND VAN 
LIBERA.LE MUTU ALITEITSFEDERATIEN 

VAN BELGIE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 3 januari 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 577). 
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arrest, op 23 februari 1968 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 418 en 419 van het Stra.fwet
boek en 2-7 van de wet van 1 augustus 
1899 houdende herziening van de wet
geving en van de reglementen op de 
politic van het wegvervoer, gewijzigd 
bij de wet van 15 april 1958, 

cloonlat het bestredon arrest eiser straf
rechtelijk veroordeeld heeft wegens het 
onopzettelijk doden van Andre Dumoulin 
en burgerrechtelijk beslist heeft dat de 
gehele aansprakelijkheid voor het ongeval 
en voor zijn schadelijke gevolgen op eiser 
rustte, · en die beslissing heeft gegrond, 
enerzijds op een geheel van gegevens 
nit het dossier en met nmne op het 
feit dat daags na het ongeval eiser ver
klaard had dat hij bij nacht slechts vijf 
of zes meters ver duidelijk zag en ander
zijds op de overweging dat men het 
de getroffene die verrast was door het 
slingeren van een slechts door een flauw 
licht gesigna.leerd voertuig, bezwaarlijk 
als een grief kon aanrekenen dat hij niet 
zo dicht mogelijk bij de rechterrand van 
de rijbaan is gebleven en pas op het 
laatste ogenblik een uit">ijkingsmaneuver 
heeft aangewend, zelfs al is dit naderhand 
eon ongelukkige idee gebleken, 

terwijl het arrest geen antwoord heefb 
gegeven op de middelen die eiser in zijn 
conclusie voor hot hof van beroep had 
afgeleid a) nit hot feit dat dokter Delhaie, 
de door de onderzoeksrechter aangewezen 
oogarts, tot het besluit was gekomen dat 
he£ rechter oog van eiser zeer zwak was, 
met behoud evenwel van een groot deel 
van het gezichtsveld, en het linker oog 
stork de eenheid benaderde en b) nit hot 
feit dat het dossier het bewijs leverde dat 
de getroffene, tijdens de laatste lU'Cn v66r 
het ongeval, minstens zes glazen bier 
had gedronken en bijgevolg, op het. ogen
blik van het ongeval, niet n1eer in staat 
was eon snel voertuig Inet de vereiste 
zekerheid en de nodige beheersing te 
bestm'en; en door die niet-beantwoording 
van eisers conclusie het Hof niet kan na
gaan in hoover het bestreden arrest een 
juiste toepassing heeft gemaakt van de 
hierboven aangevoerde wetsbepalingen en 
die niet-beantwoording dus gelijkstaat 
met hot ontbreken van de redengeving 
vereist bij artikel 97 van de Grondweb 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 

niet betwistte te hebben verklaard « dat 
hij, bij nacht, slechts vijf of zes meter 
ver duidelijk ziet », maar beweerde dat 
doze verklaring « dom ,, was, vermits de 
oogart.s die door de onderzoeksrechter als 
deskcmdige was aangesteld, tot het be
sluit was gekomen dat « het rechter oog 
zeer zwak is, m.et behoud evenwel van 
een groot deel van hot gezichtsveld, en 
hot linker oog sterk de eenheid benadert ; 
zodat men kan zeggen dat hot gezichts
vermogen van beldaagde voldoende is om 
een rijwiel zonder motor te besturen ,, ; 

Overwegende dat hot arrest de oprecht
heid van eisers verklaring vaststelt en 
zich ertoe beperkt, onder andere gegevens 
waarop zijn overtuiging st.eunt, to ver
melden dat eiser « lijdt aan gezichtsver
zwakking ,, ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
aldus overweegt dat, zelfs al was de 
oprechte beoordeling van eiser over de 
afstand waarop hij bij nacht duidelijk 
ziet, gedeeltelijk onjuist, hot in elk geval 
blijft vaststaan dat zijn gezichtsvermo
gen verzwakt is, wat eiser ook aannam 
aangezien lwt deslumdigenverslag waarop 
hij zich beriep, het bevestigde; 

Overwegendc dat het arrest dus wei 
acht hecft gcslagen op het door eiser 
voorgedragen verweer en er passend heeft 
op geantwoord ; 

Dat dit onderdeel van hot middel 
feitelijke grondslag mist ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser zich in zijn 
eerste conclusie voor hot hof van beroep 
beriep op het fcit dat Dtm1.oulin tijdens 
dezelfde namiddag minstens zes glazen 
bier had gedronken, dat geen bloedproef 
werd verricht en « dat ondersteld mag 
worden dat hij niet meer volledig meester 
was over zijn bewegingen » ; 

Dat ciser zich in zijn la.atste conclusie 
beriep op het feit « dat hot dossier het 
bewijs leverde dat Dumoulin tussen 16 
en 22 uur minstens zes glazen bier heeft 
geclronken ,, en « dat hij niet lTleer in een 
volkomen normale toestand kon zijn en 
niet meer in staat was een snel voertuig 
1net de vcrciste zekerhcid en de nodige 
beheersing te besturen ,, ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
niet verplicht was te antwoorden op de 
hypothetisch door ciser aangevoerde be
schouwingen ; 

Dat hot tweede onderdeel van het 
middel naar recht faalt ; 

Overwcgende dat voor hot overige, ten 
amlZien van de beslissing op de straf
vordering, de substantiele of op straffe 
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van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de be
slissing overeenkomstig de wet is ; 

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

13 mei 1968. - ze kamer. - Voo1'
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slaggeve1', H. Trousse. - Gelijkhtidende 
conclitsie, H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleite1', H. Bayart. 

ze KAMER, - 13 mei 1968. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN VOOR
ZIENING RAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN. - CoMMrssrE TOT 
BESOHERMING VAN DE MAATSOHAPPIJ 
INGESTELD KRAOHTENS DE WET VAN 
1 JULI 1964. - BESLISSING DIE DE 
INVRIJHEIDSTELLING OP PROEF VAN 
EEN GEINTERNEERDE BEVEELT ZONDER 
HIERAAN ENIGE VOORWAARDE TE VER
BINDEN. - GEINTERNEERDE DIE ZIJN 
DEFINITIEVE INVRIJHEIDSTELLING NIET 
HEEFT GEVRAAGD EN NIET BEWEERT 
DAT HIJ HAAR ZOU MOETEN BEKOMEN 
HEBBEN.- VOORZIENING VAN DE GE
INTERNEERDE, - NIET-ONTV ANKELIJK
HEID. 

Niet ontvanlcelijk, wegens het ontb1'eken 
van belang, is de voo1·ziening van een 
ge'inte1·nem·de tegen de beslissing van een 
commissie tot besche1·ming van de maat
schap]Jij ingesteld k1·achtens de wet van 
1 j1-tli 1964, die zijn inv1·ijheidstelling 
op p1·oej beveelt, zonde1' hie1'aan enige 
voo1'tvaa1·de te vm·binden, wannee1• de 
eise1' zijn definitieve inv1'ijheidstelling 
niet gevmagd heeft en niet bewee1•t dat 
deze alleen diende bevolen te tvoJ'den ( 1). 

(ANORO.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 20 november 1967 gewezen 
door de commissie tot bescherming van 
de maatschappij ingesteld bij de psy-

(1) Raadpl. cass., 8 april 1968, B1tpnt, 
biz. 1037. 

chiatrische afdeling van de gevangenis 
te Bergen; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, uitspraak doende over het door eiser 
op 5 augustus 1967 ingesteld verzoek, 
zijn invrijheidstelling op proef beveelt 
zonder hieraan enige voorwaarde te ver
binden; 

Overwegende dat eiser niet beweert 
dat hij zijn definitieve invrijheidstelling 
heeft gevraagd en haar zou moeten be
komen en dus geen belang heeft zich te 
voorzien tegen zulke beslissing die geen 
afbreuk doet aan zijn persoonlijke vrij
heid; 

Dat de voorzienin.g derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

13 .mei 1968. - ze kamer. - Voo1·
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slaggeve1', H. Busin. - Gelijkluidende 
conclitsie, H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleite1', H. Leclercq (van de balie te 
Doornik). 

ze KAMER. - 14 mei 1968. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - AFTREKBARE 
LASTEN. - BEDRIJFSHUURPRIJS. -
0VERDREVEN GEDEELTE. - VooR
WAAB;DEN. 

2° CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE 
BELASTINGEN. - HoF VAN BEROEP 
DAT BESLIST DAT EEN GEDEELTE VAN 
DE HUUR VAN EEN BEDRIJFSP AND DAT 
DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE VAN HET 
BRUTOBEDRAG VAN ZIJN BEDRIJFS
INKOMSTEN IS AFGETROKKEN, OVER
DREV1TIN BLIJKT GELET OP DE HUUR
PRIJS VAN EEN IN NORMALE VOORWAAR
DEN GEHUURD SOORTGELIJK ONROE
REND GOED EN WEGENS ANDERE TEN 
OVERVl"OEDE GEGEVEN BEOORDELINGS
ELEMENTEN. - l\1IDDEL DAT DE TEN 
OVERVLOEDE GEGEVEN ELEMENTEN BE
KRITISEERT. - 0NONTV ANKELIJKHEID. 

1° Een gedeelte van de doo1· de belasting
plichtige in zijn aangifte opgegeven 
bed1'ijjsh'UiU1'p1·ijs lean slechts als ove1'
d1'even tvo1·den beschattwd ten opzichte 
van de hitil1'p1'ijzen van in no1·inale om
standigheelen geh1-m1'de o1woe1·ende goe
de1·en of gedeelten van om·om·ende goede-
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?'en (I). (Gecoordineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, 
art. 26, § 2, 1°, lid 2.) 

2° JiVanneer het lwf van be1•oep beslist 
dat een gedeelte van de hutwp1•ijs van 
een voo1· de uitoefening van het bed1•ijj 
dienend onroe1•end goecl, dat dom· de 
belastingplichtige van het bnttobedmg 
van zijn bedrijjsinkomsten tve1·d ajge
trokken, ove1·d1·even blijkt ten opzichte 
van de huu?'p?·ijs va1~ een in no1•male 
omstandigheden gehuurd som·tgelijk on-
1'0e?'end goed en wegens andere ten over
vloede gegeven beoordelingselementen, is 
niet ontvanlcelijk, bij gebrek aan belang, 
het middel dat slechts k?'itiek uitoefent op 
de ten ove1·vloede gegeven redenen van de 
bestreden beslissing (2). 

(NAAJ\1:LOZE VENNOOTSOHAP « REMORQUES 
R.A.Y, ,, T. BELGISOHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 februari 1965 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 141, 470 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, 1349, 
1353, 1709, 1728 van het Burgerlijk Wet
hoek, 26, inzonderheid § 2, 1°, lid 2, van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, gecoordineerd bij besluit van de 
Regent van 15 januari 1948, zoals dit 
artilwl is gewijzigd bij artikel 7, 2o, van 
de wet van 8 maart 1951, 2 en 16, inzon
derheid 1°, van de wet van 13 juli 1959 
tot wijziging van de op 15 januari 1948 
samengeordende wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, tot bestrijding van 
de belastingontduiking, 

doonlat het arrest, met betrekking tot 
de aanslagen over de dienstjaren 1952 
tot 1955, beslist, op basis van een verge
lijkingspunt, hetwelk wordt onderzocht, 
dat de normale huurprijs door de direc
te~~ der belastingen op oordeelkundige 
WIJZe op 180.000 frank per jaar werd 

(1) Cass., 23 juni 1959 (B,tll. en PAsrc., 
1959, I, 1098); raadpl. cass., 17 oktober 1961 
(ibid., 1962, I, 191) en 27 februari 1968, 
supra, blz. 862. 

(2) Raadpl. cass., 4 april 1962 (Bnll. en 
PAsrc., 1962, I, 868) en 27 februari 1968, in 
noot 1 vermeld. 

bepaald en dat de wijze waarop de 
huurprijs in de door eiseres onderte
kende huurovereenkomst bepaaJd is, vol
komen abnormaal is, inzonderheid wat 
het mobiele deel ervan betreft (procent, 
niet van de winst, maar van het omzet
cijfer) en enkel te verklaren is door de 
belangengemeenschap tussen de aandeel
houders van beide contracterende ven
nootschappen, aangezien de prijs over
dreven en vastgesteld is met het oog op 
een belastingvermindering, 

te1·wijl, ee1•ste onderdeel, uit de aanwij
zingen door het arrest zelf verstrekt be
treffende het ingeroepen vergelijkings
punt, voortvloeit dat de gegevens van 
de vergelijking tegenstrijdig zijn of al
thans onbepaald, daar het arrest eerst 
een huurprijs van 85.000 frank vermeldt, 
wat volgens het bestuur wijst op een 
normale hum·prijs van 120.000 frank, en 
daarna een huurprijs van 240.000 frank, 
wat erop wijst dat de normale huurprijs, 
die door eiseres kan worden a.fgetrokken, 
op 180.000 frank mag worden vastge
steld (schending van alle in het middel 
aangehaalde bepalingen); 

tweede ondercleel, met uitzondering van 
de vergelijking met de huurprijs en de 
lasten van de huurder van soortgelijke 
onroerende goederen of gedeelten van 
onroerende goederen die onder normale 
voorwaarden verhuurd zijn, alle andere 
beoordelingselementen ontbloot zijn van 
wettelijke draagwijdte of niet terzake 
dienen voor de toepassing van de bepa
ling van artikel26, § 2, 1°, lid 2, van de 
gecoordineerde wetten, zoals die bepaling 
gewijzigd is bij artikel 7, 2o, van de wet 
van 8 nmart 1951, dat van toepassing is 
op de bedoelde aanslagen over de dienst
jaren 1952 tot 1955 (schending van deze 
bepaling); 

denle onderdeel, de aanvullende over
wegingen van het arrest willekeurige, 
onredelijke of onwaarschijnlijke gevolg
trekkingen zijn die de feitenrecht,er af
leidt uit de door hem vastgestelde feiten 
en strijdig zijn met wat het arrest beslist 
wanneer het de grieven betreffende de 
toelaatbare afschrijvingen onderzoekt, te 
wet en dat de bedoelde overeenkomst niet 
onwettelijk is (schending van de andere 
in het middel aangehaalde bepalingen) 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Wat het tweede en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat, krachtens artikel 26, 
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§ 2, 1°, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, zo
als het toentertijd in voege was, een deel 
van de bedrijfshuur door de belasting
plichtige vermeld in zijn aangifte, slechts 
als overdreven kan worden beschouwd 
ten aanzien van de huurprijzen en lasten 
van soortgelijke onroerende goederen of 
gedeelten van onroerende goederen ver
hulxrd onder normale omstandigheden ; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat het bedrag van de aftrekbare be
drijfshuur door het bestuur op oordeel
kundige wijze vastgesteld is met het oog 
op de lmurprijs van een soortgelijk on
roerend goed dat onder normale voor
waarden verhuurd is, zodat de overwe
g:ingen van het arrest, die overgenomen 
zijn in het middel en betrekking hebben 
enerzijds op de wijze om het bedrag van. 
de bedoelde huurprijs te bepalen en an
derzijds op de belangengemeenschap tus
sen de eiseres en de verhurende vennoot
schap, ten overvloede zijn gegeven; 

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

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

14 mei 1968. - 28 kamer. - TTo01'
zitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. TTe?•slaggeve1·, 
H. Legros. - Gelijkl1ddende concl1tsie, 
H. Charles, advoca~t-generaal. - Plei
te?·s, HH. van Bastelaer (van de balie 
bij hct Hof van beroep te Brussel) en 
Fally. 

28 K.A,MER. - 14 mei 1968. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- DIREOTE BELAS
TINGEN. -ARREST DAT RET BEROEP 
VAN DE BELASTINGPLIOHTIGE INWIL
LIGT. - ADMINISTRATIE DIE IN HAAR 
OONOLUSIE IN ALGEJVIENE BEWOORDIN
GEN VERWIJST NAAR DE REDENEN VAN 
DE BESLISSING VAN DE DIREOTEUR DER 
BELASTINGEN. - GEEN VERPLIOHTING 
VOOR HET HOF VAN BEROEP ELK VAN 
DEZE REDENEN TE BEANTWOORDEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
MTREKBARE BEDRIJFSLASTEN EN UIT
GAVEN. - BEDRIJFSUITGAVE. - BE
GRIP. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
MTREKBARE BEDRIJFSLASTEN EN UIT
GAVEN.- BEDRIJFSUITGAVE.- HAN
DELING OM NIET DOOR NIET BEI,ANG
!,OOS. - KAN EEN AFTREKBARE BE
DRIJFSUITGA\TE ZIJN, 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREKBARE BEDRIJFSLASTEN EN UIT
GAVEN.- BEDRIJFSUITGAVE.- AVAL 
VOOR DE · VERBINTENISSEN VAN EEN 
NAAMLOZE VENNOOTSOHAP DOOR DE 
VOORZITTER VAN HAAR RAAD VAN BE
HEER. 

1° T-Vanneer de administmtie in haa1• con
clusie voo1· het hof van be1·oep doet gelden 
dat de be1·oepen van de belastingplichtige 
niet geg1·ond zijn om de in de beslissingen 
van de di1·ecteur de1· belastingen opgege
ven redenen, ve1·plicht deze ve1·wijzing 
in algemene bewoo1·dingen naa1· de 1'ede
nen van deze beslissing het hof vmv be-
1'oep, dat het beroep inwilligt, niet te 
antwoorden op elk van deze 1·edenen ( 1) . 

2° Opdat een uitgave een bm·oepskamkte?' 
zou hebben en als dusdanig van de 
b1'utobed1·ijjsinkomsten ajt1•ekbaa1' zou 
zijn, woTdt niet ve1·eist dat zij uitsluitend 
bet1·ekking heeft op de activiteit wam·uit 
deze inlcomsten voo1·tspruiten; het vol
staat dat zij noodzakel~jlc met deze activi
teit vm·bonden is, dit wil zeggen met de 
uitoejening van het beroep (2). (Geco
ordineerde wetten betreffende de in
kmnstenbelastingen, art. 26.) 

3° Een handeling die uitemanl om niet 
geschiedt, zoals het aval, doch waa1·van 
de beweeg1·eden niet belangloos is e1v die 
derhalve geen V1'ijgevigheid is, kan een 
ajt1·ekba1'e 1titgave doen ontstaan (3). 
(Gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 26.) 

4° Het aval vo01· de ve1·bintenissen van een 
naamloze vennootschap, tot verzeke1·ing 
van het bestaan van cle vennootschap, 
getekend door de vooTzitte?' van de 1·aad 
vrtn behee1•, die hoofdznkelijlc optreedt 
als leider vnn het becl1·~jj, belcommet·d 
om zijn mo1·ele ve1·plichtingen en om de 
besche1·ming vrtn zijn beclrijfsbelrtngen, 
lean een van zijn bJ"utobedrijfsinlcomsten 

(1) Verg. cass., 27 oktober .1966 (A1'1'. cass., 
1967, blz. 270). 

(2) Cass., 30 jan.uari 1962 (Bttll. en PAmc., 
1962, I, 632) en 15 maart 1966 (ibid., 1966, 
I, 913). 

(3) Cass., 30 januari 1962, in noot 2 hier
boven vermeld. 
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ajt1·elcbare bed1·ijjsuitgave zijn, hoewel 
het aval voo1· de verbintenissen van de 
vennootschap niet b1:nnen het raam van 
zijn normale activiteit valt (I). (Geco
ordineerde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, art. 26.) 

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

ARREST. 

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

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, I319 tot I322 van het Burgerlijk 
W etboek, 26, inzonderheid §§ I en 3, van 
de wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, gecoordineerd bij het besluit 
van de Regent van I5 januari I948, 

doonlat het bestreden arrest beslist dat 
de betalingen van l.6I7. 720 frank, 
2.000.000 frank, 1.825.000 frank en 
2.000.000 frank, welke verweerder aan 
de personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid « TrMileries Leon Be
kaert " heeft gedaan respectievelijk in de 
loop van de jaren I958, I959, I960 en 
I96I, in nauw verband blijken te staan 
met de uitoefening van zijn bed.Tijfsacti
viteit, en werden verricht om de belaste 
inkomsten te verkrijgen of te behouden en 
dat zulks voldoende is om ze als a.ftrek
bare bedrijfsuitgaven te doen beschou
wen, en tot staving van deze beslissing 
aanvoert dat genoemde betalingen het 
gevolg zijn van de hoofdelijke borgstel
ling voor de verbintenissen van de naam
loze vennootschap « Molens en Moute
rijen van Wijnegem "jegens twee banken, 
door verweerder in I949 gegeven als be
heerder van deze naamloze vennoot
schap ; dat hij door deze borgstelling v66r 
alles heeft gehandeld als leider van de 
onderneming, tegelijkertijd bekommerd 
om zijn morele verplichtingen en de be
scherming van zijn bedrijfsinkomsten, 

te1·wijl, eerste onde1·deel, het arrest geen 
passend antwoord geeft op de redenen 
van de beslissingen van de directeur der 
belastingen waarnaar eiser in zijn conclu
sie uitdrukkelijk heeft verwezen, en waar
bij de directeur der belastingen deed gel
den dat : I 0 de verliezen waarvan de af-

(1) Verg. cass., 30 januari 1962, onderaan 
vorige bladzijde vermeld. 

trekking wordt gevraagd, in zover ze 
voortvloeien uit het afzien door verweer
der van de schuldvordering welke hij op 
de naamloze vennootschap « Molens en 
Mouterijen van Wijnegem >> bezat, het ge
volg zijn van een daad die, aangezien ze 
noch door de wet noch door de statuten 
van deze vennootschap werd opgelegd, 
slechts een private transactie kan uitma
ken, welke transactie het verlies van een 
roerend kapitaal maar niet een bedrijfs
verlies heefb kunnen opleveren ; 2° die 
schuldvorderingen ontstaan zijn nadat 
genoemde naamloze vennootschap « Mo
lens en Mouterijen van Wijnegem " in 
liquidatie werd gesteld, vermits ze voort
vloeien nit betalingen van I958, I959, 
I960 en I96I, zodat verweerder, door af 
te zien van de schuldvorderingen, niet 
heeft kmmen handelen als beheerder, 
bekommerd om de belangen van een 
vennootschap waarvan hij de leiding 
had; 3° de betalingen van l.6I7. 720 fr., 
2.000.000 frank, 1.825.000 frank en 
2.000.000 frank geen verband houden 
met het aval dat verweerder in I949 had 
gegeven tot waarborg van de schulden 
door genoemde vennootschap « Molens 
en Mouterijen van "'\Vijnegem" jegens de 
Bank van Antwerpen en de Kredietbank 
aangegaan, vermits de betaling van die 
schulden door de vennootschap « Trefile
ries Leon Bekaert " verweerder had be
vrijd van elke uit dit aval voortvloeiende 
verplichting ; 4° de aangevoerde verliezen, 
in zover ze voortvloeien nit de verbin
tenis welke verweerder eind I953 jegens 
zijn medevennoten in de vennootschap 
« Trefileries Leon Bekaert " heeft aange
gaan, het gevolg zijn van een private 
daad die niet kan worden gelijkgesteld 
met een verbintenis welke voor het be
drijf en als beheerder van een naamloze 
vennootschap werd aangegaan ; 

tweede onde1·deel, het arrest niet passend 
antwoordt op de conclusie waarbij eiser 
voor het hof van beroep deed gelden, in 
hoofdzaak, dat de betalingen die ver
weerder verzocht als bedrijfslasten of 
-verliezen in aanmerking te ne1nen, hun 
oorzaak vinden in de verbintenis welke hij 
jegens de vennootschap " Trefileries Leon 
Bekaert" en jegens zijn familieleden 
heeft aangegaan als tegenprestatie van 
de hem verleende financiele hulp om zijn 
sociale standing en zijn privaat vermogen 
te redden, welke bedreigd werden door 
het feit dat de Kredietbank en de Bank 
van Antwerpen van hem belangrijke 
bedragen vorderden die hij verschuldigd 
was lrrachtens het aval gegeven voor 
verbintenissen door de vennootschap 
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« Molens en Mouterijen van Wijnegem >> 

jegens genoemde instellingen aangegaan, 
dat het duidelijk was dat een dergelijke 
betaling geen bedrijfskarakter had, en 
subsidiair, dat, in de onderstelling dat 
de verrichte betalingen waren gedaan 
ingevolge het aval door verweerder gege
ven voor de verbintenissen van de ven
nootschap « Molens en Mouterijen van 
Wijnegem >>, waarvan hij beheerder was, 
dan nog uit de gegevens van de zaak 
blijkt dat het hier gaat om een financie
ringsverrichting waarvan geenszins is be
wezen dat ze heeft plaatsgehad om inkom
sten van beheerder te verkrijgen of te be
houden, n~aar die veeleer schijnt ingegeven 
te zijn geweest door een bezorgdheid van 
maatsehappelijke aard en waarvan, in 
elk geval, de ongunstige afloop de fiseale 
toestand van verweerder niet kon beill
vloeden; 

ae?'de onde1'deel, het arrest, door te 
stellen dat de bedoelde uitgaven voort
vloeien uit de avalverbintenis die ver
weerder in 1949 had aangegeven, de be
wijskracht van het getuigsehrift van 
ll maart 1960 heeft miskend, waarbij 
de vennootschap « Trefileries Leon Be
kaert >> verldaarde dat « ten einde onze 
vennoot .te helpen, die verplieht was be
langrijke bedragen aan de Kredietbank 
en de Bank van Antwerpen te betalen, 
uit hoofde van het aval dat hij in 1949 
had gegeven, onze firma deze bedl·agen 
voorgesehoten heeft >> en dat « o1n onze 
vennootschap te dekken de heer Velge 
zijn persoonlijke waarborg ten opzichte 
van de vennoten heeft aangeboden >> ; 

en het arrest, om de band tussen de be
doelde uitgaven en de bedrijfsactiviteit 
van de belastingplichtige vast te stellen, 
aileen verwijst naar de verhintenis die 
in 1949 ten gunste van de Bank van Ant
werpen en de Kredietbank werd aange
gaan en die een einde heeft genomen toen 
het bedrag van 20.970.291 frank door 

· de vennootschap « Trefileries Leon Be
kaert , in de plaats van verweerder werd 
betaald, zodat zijn beslissing op dubbel
zinnige en tegenstrijdige overwegingen 
steunt en dus niet regelmatig met redenen 
is omkleed : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegendfl. dat eiser in zijn con
clusie voor het hof van beroep deedgelden 
dat de beroepen van verweerder niet 
gegrond waren wegens de in de beslissin
gen van de directeur der belastingen ver
melde .redenen ; 

Overwegende dat de in algemene be-

woordingen geformuleerde verwijzing 
naar de redenen van de beslissing van de 
directeur der belastingen het hof van 
beroep niet verplichtte elk van deze 
redenen te beantwoorden ; 

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

W at de andere onderdelen sam en be
treft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat verweerder, door zich op 28 februari 
1949 hoofdelijk borg te stellen voor de 
verbintenissen van de naamloze vennoot
schap « Molens en Mouterijen van Wijne
gem >> jegens de Bank van Antwerpen 
en de Kredietbank, zich heeft laten leiden 
door de bezorgdheid om het verder be
staan te verzekeren van deze vennoot
schap waarvan hij voorzitter van de raad 
van beheer was en waarvoor hij de maat
schappelijke en de financiele verant
woordelijkheid droeg ; dat hij v66r ailes 
heeft gehandeld als leider van de onder
neming, bekom1nerd om zijn morele ver
plichtingen en om de bescherming van 
zijn bedrijfsinkomsten ; 

Dat het arrest aldus beslist dat de uit 
die verbintenis voortvloeiende uitgaven 
een bedrijfskarakter hebben en, bijge
volg, aftrekbaar zijn; 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat genoemde banken eind 1953 van 
verweerder de uitvoering van zijn verbin
tenis vorderden, dat deze laatste niet over 
voldoende kapitaal beschikte en van de 
vennootschap « Trefileries Leon Bekaert , 
bekwam dat zij in zijn plaats zijn ver
bintenissen zou nakomen en hijzelf zich 
persoonlijk borg stelde ten opzichte van 
aile vennoten van genomnde vennoot
schap ; dat niet wordt betwist dat ver
weerder, krachtens voornoemde verbin
tenissen tot terugbetaling van de bedra
gen welke in zijn naam door deze ven
nootschap aan beide banken werden be
taald, de bedoelde bedl·agen aan ge
noemde vennootschap stortte ; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat het ogenblik waarop de verbintenis 
werd gesloten, waarvan de uitvoering de 
bedoelde uitgaven meebracht, in aanmer
king moet worden genomen om de band 
tussen deze uitgaven en de bedrij£,;
activiteit van verweerder na te gaan ; 
dat het vaststelt dat de aan de vennoot
schap « Trefileries Leon Bekaert >> ver
richte betalingen het gevolg zijn van de 
hoofdelijke borgtocht in 1949 voor de 
vennootschap '' Molens en Mouterijen van 
vVijnegem ,, gegeven, op welk ogenblik 
de toestand van deze vennootschap ge-
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zond scheen ; dat deze betalingen dus 
voortvloeien uit de in 1949 aai1gegane 
verbintenis; 

Overwegende dat het arrest aldus van 
de in het middel overgenomen getuig
schrift van ll maart 1960 van de ven
nootschap « Trefileries Leon Bekaert » 
geen ·uitlegging heeft gegeven die onver
enigbaar is 1net de bewoordingen ervan ; 
dat het zonder dubbelzinnigheid en zou
der tegenstrijdigheid heeft kunnen be
slissen, bij een soevereine beoordeling, 
dat de bedoelde betalingen aan de ven
nootschap « Trefileries Leon Bekaert >> 

gedurende de jaren 1958, 1959, 1960 en 
1961 gedaan, aftrekbare bedrijfsuitgaven 
zijn; dat het derhalve passend antwoordt 
op de conclusie van eiser ; 

Dat voormelde onderdelen van het 
middel feitelijke grondslag missen ; 

On> die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroO!'deelt eiser in de kosten. 

14 mei 1968. - 28 kamer. - Voo1·
zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. V erslaggeve1·, 
H. de Waersegger. - Gelijlcl~ticlencle 
conclusie, H. Charles, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, HH. Van Leynseele, Wilmart 
en Baltus (de twee laatstvermelden, van 
de balie bij het Hof van beroep te Brus
sel). 

28 KAMER.- 14 mei 1968. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - STAKING VAN 
BEDRIJF IN DE LOOP VAN HET JAAR.
INNING VAN EEN AANVULLENDE BEZOL
DIGING IN DE LOOP VAN EEN JAAR NA 
DIT VAN DE STAKING VAN HET BEDRIJF. 
- AANVULLENDE BEZOLDIGING BE
LASTBAAR OVEREENKOMSTIG ARTI
KEL 32, § 1, VAN DE GEOOORDINEERDE 
WETTEN BETREFFENDE DE INKOMSTEN
BELASTINGEN. 

Daa1· a1'tilcel 32, § 2, van cle wetten bet1·ef
fencle cle inkomstenbelastingen, gecoonli
neenl bij besltt.it van cle Regent van 
15 jamtaTi 194-8, bepaalt clat, in geval 
van staking van becl1·ijj in cle loop van 
het jaa1·, een bijzoncle1·e aan8lag ge1·egelcl 
wonlt naa1' cle uitlcomswn van het tijclvak 
gecluTencle hetwelk clit beclriJf w~1·cl tdt
geoefencl, lean cle aanvullencle bezolcli
ging ontvangen in cle loop van een jaar 
na clit van de staking van het becl1•ijj 

niet aan cle bijzoncle1'e aanslag oncle1·
wo1·pen wonlen, en is clus belastbaa1• 
bij toepassing van a1·tikel 32, § 1, van 
becloelcle wetten ( 1). 

(BABOUARD, T. BE'LGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het hestreden 
arrest, op 16 maart 1965 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 3<:, inzonderheid §§ 1 en 2, van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, gecoiirdineerd bij het besluit van 
de Regent van 15 januari 1948 

cloonlat na te hebben vastgesteld dat 
eiser :in de loop van het jaar 1957 elke 
bedrijfsactiviteit in Belg:ie had gestaakt, 
dat hij nochtans in 1958 nog een voor 
het jaar 1957 verschuldigde aanvullende 
bezoldiging had ont-vangen, en zonder 
te betwisten dat aldus het totaal belast
baar inkomen van eiser v66r het eind 
va,n het jaar 1958 gekend was, het bestre
den arrest niettemin beslist dat deze 
aanvullende bezoldig:ing slechts voor het 
dienstjaar 1959 kon worden belast, op 
grond dat « de ingeroepen tekst ( dit :is het 
door e:iser bij conclusie aangevoerde arti
kel 32, § 2), ten deze niet van toepassing 
is, vermits het vaststaat, dat de staking 
van bedrijf en het vertrek :van verzoeker 
(thans eiser) naar het buitenland in de 
loop van het jaar 1957 plaatshadden; 
dat zo men een bijzonder d:ienstjaar op 
het oog moest hebben, dit enkel het 
dienstjaar 1957 en n:iet het dienstjaar 
1958 had lnmnen zijn, hoewel de totale 
bedr:ij£<sinkomsten ten deze pas in de loop 
van dit laatste jaar konden gekend zijn; 
dat de admin:istratie, om de in 1958 
ontvangen inkomsten te belasten, der
halve slechts artikel 32, § 1, van de geco
ordineerde wetten moest toepassen om 
de aanslag van de in artikel 25 bedoelde 
inkomsten te voegen bij het dienstjaar 
1959 », 

tenvijl wanneer een belastingplichtige, 
die zijn bedrijfsactiviteit, heeft gestaakt, 
daarna een bezoldigingssaldo ontvangt 
dat voor zijn vroegere activiteit ver
schuldigd is, en aldus het totale bedrag 

(1) Verg. cass., 26 november 1963 (Bt!ll. 
en PAsiO., 1964, I, 330). 
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van zijn bedri.]fsinkomsten in principe 
gekend is v66r het eind van het jaar, de 
staking van bedrijf bij het ontvangen 
van dit saldo - laatste daad van uit
oefeniiJg van het bedrijf - plaatsheeft 
in de zin van artikel 32, § 2, van de geco
ordineerde wetten, met dit gevolg dat 
op dit inkomen, met toepassing van deze 
bepaling, een bijzondere aanslag moet 
worden geregeld wellm te vestigen of na 
te vorderen is voor het belastingjaar dat 
overeenkomt met het jaar waarin het 
inkomen gekend of toegewezen is, dit is 
in het onderhavige geval het dienstjaar 
1958, zodat de bedoelde aanslag welke 
bij het dienstJaar 1959 werd gevoegd, 
nietig is, in strijd met wat het bestreden 
arrest beslist : 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
zonder deswege te worden bekritiseerd, 
dat de staking van activiteit en het ver
trek van eiser naar het buitenland in de 
loop van 1957 plaatshadden, en dat de 
aanvullende bezoldiging welke aanleiding 
heeft gegeven tot de bedoelde aanslag, 
die bij gebreke van aangifte van ambts
wege werd gevestigd, pas in 1958 bepaald 
en toegekend werd; 

Overwegende dat artikel 32, § 2, van 
de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, gecoordineerd bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, be
paalt dat ingeval van staking van bedrijf 
in de loop van het jaar een bijzondere 
aanslag geregeld wordt naar de uitkom
sten van het tijdvak gedurende hetwelk 
dit bedrijf werd uitgeoefend ; 

Overwegende dat de aanvullende be
zoldiging dus niet ten deze het voorwerp 
kon zijn van eon over het belastingjaar 
1958 te vestigen of na te vorderen bij
zondere aanslag, aangezien ze geen inko
men is welke in de loop van hot jaar van 
de staking van hot bedrijf word ontvan
gen; 

Overwegende derhalve dat hot arrest, 
door te beslissen dat hot in 1958 betaal
baar gestelde bezoldigingssaldo belast
baar was voor het dienstjaar 1959, geen 
enkele van de in hot middel aangeduide 
wetsbepalingen heeft geschonden, maar, 
bij gebreke van afwijkende bepalingen, 
eon juiste toepassing heeft gemaakt van 
hot algemeen beginsel van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij hot besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, volgens hetwelk 
de inkomsten in verband 1noeten worden 
gebracht met hot dienstjaar dat volgt 
op hot jaar gedurende hetwelk ze worden 
verkregen; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

14 mei 1968. - 2e kamer. - Voo?·· 
zitte?·; H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Trousse. - Gelijkluiaende conclusie, 
H. Charles, advocaat-generaal. - Plei
te?'S, HH. Baltus (van de balie bij hot 
Hof van beroep te Brussel) en Fally. 

1e KAMER.- 16 mei 1968. 

1° HUUR VAN WERK.- HuuR VAN 
ARBEID. - A:aBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR BEDIENDEN. - 0NTSLAG ZONDER 
OPZEGGING. - ZWAARWICRTIGE REDE
NEN TER KENNIS GEBRAORT BIJ AAN · 
GETEKENDE BRIEF. - BRIEF DIE DE 
DATUM NIET VERMELDT WAAROP RET 
FEIT, DAT RET ONTSLAG REORTVAAR· 
DIGT, TER KENNIS VAN DE ONTSLAG· 
NEMENDE PERSOON IS GEKOMEN. -
VERMEI,DING NIET VEREIST DOOR ART!· 
KEL 18 VAN DE GEOOORDINEERDE 
WETTEN BETREFFENDE RET BEDIEN· 
DENOONTRAOT. 

2° HUUR VAN WERK.- HuuR VAN 
ARBEID, - A:aBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR BEDIENDEN. - 0NTSLAG ZONDER 
OPZEGGING. - ZWAARWIORTIGE REDE· 
NEN TER KEN~IS GEBRAORT BIJ AAN· 
GETEKENDE BRIEF. - REDENEN DIE 
NAUWKEURIG MOETEN MEDEGEDEELD 
WORDEN. 

1 o Zo het ontslag we gens zwaarwichtige 
redenen niet zondm· opzegging mag wor
den gegeven, wannee1· het jeit dat het 
zou ge1·echtvaardigd hebben, sedm·t ten 
minste d1·ie dagen aan de pa1·tij, die het 
ontslag geejt, bekend is (1), is deze pa1·tij 
niet e1·toe verplicht in de aangetekende 
b1·iej van kennisgeving elm· 1•edenen van 
het ontslag zondm· opzegging de datttm 
te verrnelden, waarop zij lcennis gelc1·egen 
heejt van de jeiten die zij te1· ?'echtvaar
diging van clit ontslag aanvoert. (W etten 
betreffende het bediendencontract, ge. 
coordineerd op 20 juli 1955, art. 18.) 

(1) Raadpl. cass., 21 maart 1968, supra, 
biz. 950. 
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2° In geval van ontslag wegens zwaarwich
tige 1·eclenen zonder opzegging doo?' cle 
wm·lcgever wonlt vereist, cloch volstaat het, 
clat de redenen ter lcennis van cle bediende 
worden gebmcht met een natttvlcetwigheid 
die het cle ?'echtm· mo gelijlc maalct de 
gewichtigheicl ervan te beoordelen en na 
te gaan of de voor hem aangevoenle rede
nen overeenstemmen met cUe welke we?'
clen betelcend ( 1). (W etten betreffende 
het bediendencontract, geco6rdineerd 
op 20 juli 1955, art. 18.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « AUXILIAIRE 
DE LA PRESSEl>, T. SCHEPERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 10 januari 1967 gewezen 
door de W erkrechtersraad van beroep 
te Brussel, kamer voor bedienden ; 

Over de twee middelen samen, afgeleid, 
het eeTste, uit de schending van de artike
len 18, inzonderheid lid 2, zoals gevvijzigd 
bij artikel 34 van de wet van 10 de
cember 1962, van de wetten betreffende 
de arbeidsovereenkomst voor bedienden, 
geco6rdineerd bij het koninklijk besluit 
van 20 juli 1955, en 1315 van het, Burger
lijk W etboek, 

doonlat de bestreden sententie, die uit
spraak moest doen over de geldigheid 
van het ontslag zonder opzegging aan 
verweerster bij aangetekende br~ef van 
29 januari 1963 gegeven, beshst dat 
deze brief niet als betekening van de 
aangehaalde zwaarwichtige redenen kan 
gelden en dit op grond dat « de rech
ter niet bij machte is ... om na te gaan 
.. . of de termijn van drie dagen door 
de bovengenoe1nde tekst voorgeschre
van (artikel 18 van de geco6rdineerde 
wetten) geeerbiedigd werd en dat, aan
gezien de aangevoerde feiten in de 
opzeggingsbrief niet werden gedagtekend, 
de datum moest worden bepaald waarop 
verweerster in hoger beroep (thans eise
res) op de hoogte werd gebracht van 
de beweerde tekortkomingen van eiseres 
in hager beroep (thans verweerster), 
zodat, bij gebrek aan dergelijke bepaling, 
de rechter in de onmogelijkheid was zijn 
controle uit te oefenen over de door de 
wet vereiste termijn "• 

terwijl, ee1·ste ondercleel, artikel 18 van 

(1) Cass., 29 maart 1963 (Bttll. en PAsrc., 
1963, I, 826 ). 

de geco6rdineerde wetten betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden, 
hetwelk bepaalt dat de opzegging om 
zwaarwichtige redenen niet meer 1nag 
gegeven worden wanneer het feit dat deze 
opzegging zou verantwoord hebben door 
de opzegginggevende partij sedert min
stens drie dagen gekend is, geenszins 
aan de partij die om zwaarwichtige rede
nen opzegging geeft het vormvoorschrift 
oplegt dat erin bestaat in de opzeggings
brief de datum te vermelden waarop zij 
de aangehaalde feiten heeft gekend 
(schending van artikel 18 van de geco
ordineerde wetten betreffende het be
diendencon tract), 

en, tweecle onclenleel, indien de partij 
aan wie een opzegging' om zwaarwichtige 
redenen werd betekend staande houdt 
dat de aangehaalde feiten op het ogen
blik van de betekening sinds meer dan 
drie dagen aan de opzegginggevende par
tij bekend waren, zij het be<y.ijs van het 
aangevoerde verweer moet biJ brengen of 
aanbieden (schending van artikel 1315 
van het Burgerlijk Wetboek) : 

het tweecle, afgeleid uit de schending 
van artikel 18, zoals gewijzigd bij arti
kel 34 van de wet van 10 december 1962, 
van de wetten betreffende de arbeids
overeenkomst voor bedienden, geco6rdi
neerd bij het koninklijk besluit van 20 juli 
1955, 

cloonlat de bestreden sententie, die 
over de geldigheid van het ontslag 
zonder opzegging aan verweerster ge
geven, bij aangetekende brief van 
29 januari 1963, uitspraak moest doen, 
op grond van de volgende reden : « her
haaldelijk, op heimelijke wijze, publica
ties weggeworpen te hebben die haar 
waren toevertrouwd ten einde door haar 
gelezen en geexcerpeerd te worden, het
geen tegenstrijdig is met de essentie zelf 
van de taak die haar was toevertrouwd 
en de zwaarste beroepstekortkoming is 
die tegen een lezeres zou kunnen inge
roepen worden ,, beslist dat deze brief 
niet als betekening van de aangehaalde 
zwaarwichtige redenen kan gelden en 
dit op grond dat « het wegwerl?en van 
de publicaties niet gedagtekend Is, ..... de 
datum en de titel van deze pubhcat1es 
niet aangehaald zijn "• waaruit de sen
tentie « het vaag en onnauwkeurig karak
ter , afieidt « van de in de ontslag
brief vermelde, niet gedagtekende re
denen , en « dat de opzeggingsbrief het 
eiseres in hager beroep onmogelijk maakte 
haar verweer voor te dragen door de ge
formuleerde beweringen te weerleggen ; 



- 1141-

dat de rechter niet bij machte is om de 
zwaarwichtige redenen te beoordelen, 01n 
na te gaan of de beweringen vermeld in 
het ontslag overeensten1men met hetgeen 
in de loop van het geding is staande ge
houden ... ,, 

te1·wijl, indien de redenen aan de werk
nemer moeten worden betekend met een 
nauwkeurigheid die de rechter in de 
mogelijkheid stelt de zwaarwichtigheid 
ervan te beoordelen en na te gaan of de 
door hem aangehaalde redenen overeen
stemmen met die welke betekend werden, 
de wet nochtans niet eist dat de beteke
ning de concrete omstandigheden van de 
verweten feiten zou aanduiden, onder 
meer de datum van de verweten feiten 
of de identiteit van de weggeworpen pu
blicaties : 

Overwegende dat de bestreden sen
tentie vaststelt dat de opzegging, zonder 
voorafgaande kennisgeving door eiseres 
aan verweerster betekend, a.ls volgt met 
redenen was omkleed : « herhaaldelijk, op 
heimelijke wijze, publicaties weggewor
pen te hebben die haar waren toever
trouwd ten einde door haar gelezen en 
geexcerpeerd te worden, hebgeen tegen
strijdig is met de essen tie zelf van de taak 
die haar was toevertrouwd en de zwaarste 
beroepstekortkoming is die tegen een 
lezeres zou kunnen aangevoerd worden ; 
die handelingen, die erin bestonden de 
grondstof waaruit de krantenknipsels, die 
het resultaat waren van het lees- en 
excerpeerwerk, moesten gehaald worden, 
eenvoudig weg te werpen, hebben be
trekking gehad op tientallen publica
ties,; 

Overwegende dat om aan verweerster 
de opzeggingsvergoeding toe te kennen 
waarop ze beweerde recht te hebben en 
om aldus de beslissing van de eerste rech
ter te hervormen, de bestreden sententie 
de door eiseres aangevoerde redenen niet 
bestaande verklaart, op grand hiervan 
dat « het vage en onnauwkeurige karak
ter van de in de opzeggingsbrief opgege
ven, niet gedagtekende redenen, zonder 
verdere aanduiding van het ogenblik 
waarop gedaagde in hoger beroep (thans 
eiseres) kennis ervan heeft gekregen, met 
het ontbreken van redenen gelijkstaat , ; 

Dat uit de sententie blijkt dat ze het 
vaag en onnauwkeurig karakter welke 
zij aan de betekende redenen toekent 
afleidt hieruit dat « het wegwerpen va.n 
de publica ties niet geda.gtekend is .. . de 
datum en titel van deze publicaties niet 
aangehaald zijn ... het ogenblik waarop 
gedaagde in hager beroep (thans eiseres) 

van dit wegwerpen op de hoogte werd 
gebracht, niet wordt aangeduid , ; 

Overwegende, eensdeels, dat, zo naar 
luid van artikel 18, lid 2, van de geco
ordineerde wetten betreffende de arbeids
overeenkomst voor bedienden, het ant
slag wegens zwaarwichtige redenen niet 
meer mag gegeven worden zonder vooraf
gaande kennisgeving of v66r het ver
strijken van de termijn wanneer het feit 
dat het zou gerechtvaardigd hebben se
dert ten minste drie dagen aan de partij, 
die ontslag geeft, bekend is, uit geen 
enkele bepaling van bedoeld artikel volgt 
dat deze partij in de aangetekende brief 
tot betekening van de gronden van op
zegging zonder voorafgaande kennisge
ving de datum rnoet vermelden waarop 
zij op de hoogte werd gebracht van de 
feiten die zij aanvoert ter rechtvaardiging 
van de opzegging ; 

Overwegende, anderdeels, dat uit de 
voorschriften van het eerste en laatste 
lid van dit artikel 18 volgt dat, ingeval 
van ontslag wegens zwaarwichtige rede
nen door de werkgever, het nodig is, doch 
volstaat, dat de redenen aan de werk
nen~er betekend worden met een nauw
keurigheid die de rechter toelaat de 
zwaarwichtigheid ervan te beoordelen en 
na te gaan of de voor hem aangevoerde 
redenen overeenstemmen met die welke 
betekend werden ; 

Overwegende dat de sententie uit de 
bepalingen van gezegd artikel 18, om 
reden aileen dat de opzeggingsbrief noch 
melding maakt van de datum van 
het aan verweerster verweten heimelijk 
wegwerpen van publicaties, noch van de 
data en de titels van deze weggeworpen 
publicaties en van de datum waarop die 
feiten aan eiseres bekend waren, niet 
vermocht af te leiden dat de zwaarwich
tige door eiseres betekende redenen, in de 
zin van voormeld artikel 18, als onnauw
keurig dienden te worden beschouwd ; 

Dat de middelen gegrond zijn ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing in zover ze eiseres veroor
deelt om aan verweersber een vergoeding, 
groat 80.940 frank, en de som van 
6.745 frank, als loon voor de maand fe
bruari 1963, te betalen; beveelt dat mel
ding van dit arrest zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing ; veroordeelt verweerster 
in de kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de W erlrrechtersraad van be
roep te N amen. 

16 mei 1968. - 1e kamer. - Voor-
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zitte1· en Vm·slaggevM', H. De Bersaques, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijlclttidende conclusie, H. Charles, ad
vocaat-generaal. Pleiter, H. Van 
Heeke. 

19 KAMER,- 16 mei 1968. 

1° RECHTERLIJKE MACHT. - Ko
NINKLIJKE BESLUITEN VAN 14 NOVEM
BER 1952 EN 25 JULI 1957 TOT HULP
VERLENING AAN DE BELGISOHE FILM
NIJVERHEID, W AARBIJ DE TOEKEN
NINGSVOORWAARDEN VAN EEN PRODUK
TIEPREMIE WORDEN BEPAALD.- WEI
GERING VAN DE MINISTER VAN EOONO
MISOHE ZAKEN OM DE FILM ALS EEN 
BELGISORE FILl\'[ TE ERKENNEN. -
WEIGERING GEGROND HIEROP DAT DE 
FILM DE FEITELIJKE VEREISTEN VAN 
DE VOORNOEMDE KO:NINKLIJKE BE
SLUITEN NIET VERVULT.- HOVEN EN 
REOHTBANKEN DOOR DE BESLISSING 
VAN DE MINISTER GEBONDEN. 

2° BIOSCOOP. - KoNINKLIJKE BESLUI
TEN VAN 14 NOVEMBER 1952 EN 25 JULI 
1957 TOT HULPVERLENING AAN DE 
BELGISOHE FILMNIJVERHEID, WAARBI.J 
DE TOEKENNINGSVOORWAARDEN VAN 
EEN PRODUKTIEPREMIE WORDEN BE
PAALD. - WEIGERING VAN DE MINIS
TER VAN EOONOMISOHE ZAKEN OJ\'[ DE 
FILM ALS EEN BELGISOHE FILM TE 
ERKENNEN. - WEIGERING GEGROND 
HIEROP DAT DE FILM DE FEITEI,IJKE 
VEREISTEN VAN DE VOORNOEJ\iDE KO
NINKLIJKE BESLUTTEN NIET VERVULT. 
- HUVEN EN REOHTBANKEN DOOR DE 
BESLISSING VAN DE MINISTER GEE ON
DEN. 

1° en 2° De beslissing van de Minister van 
Economische zalcen die, 8tetmende OJJ cle 
ar·tilcelen 2 en 8 van de lconinlclijlce be
sluiten van 14 novembm· 1952 en 27 juli 
1957 tot httlpveTlening aan de Belgische 
filmnijverheicl, een film als Belgische 
film weiger·t te erlcennen omclat hij ctan de 
jeitelijlce vm·eisten van deze lconinklijlce 
besluiten niet voldoet. en die bij gevolg 
de pr·oclttlctiepremie weigert toe te lcennen, 
is soeve1·ein en de r·echtbanlcen waa1·bij 
de ?'echtsvonler·ing van de pToducent van 
cleze film tot betaling van deze premie 
later· aanhangig gemaalct wordt, zijn 
dom· de beslissing van de Minister ge
bonden (1) (2). 

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

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 maart 1966 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid cut de schen
ding van de artikelen 93 en, voor zoveel 
als nodig, 92 van de Grondwet, 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek, 1, 2 (inzonder
heid § 2), 3 (inzonderheid § 1, b) van het 
koninklijk besluit van 25 juli 1957 tot 
hulpverlening aan de Belgische filmnijver
heid, 1, 2 (inzonderheid 2°), 3 (inzonder
heid 1°, b), 4 en 12 van het koninklijk 
besluit van 14 november 1952 betreffende 
de hulpverlening aan de Belgische film
nijverheid, 

doonlat het hof van beroep zich, onder 
bevestiging van het bestreden vonnis, 
onbevoegd verklaart om kennis te nen::ten 
van de door eiser ingestelde rechtsvorde
ringen, op grand << dat de Minister van 
Economische Zaken dient te beoordelen 
of de voorwaarden vereist voor de erken
ning (van het Belgisch karakter van 
de litigieuze films) vervuld zijn ... ; 
dat de Minister weliswaar gehouden 
is de objectieve criteria in acht te ne
men welke bij het besluit werden vast
gesteld om deze voorwaarden te bepalen 
en dat een beslissing die er geen rekening 
mee zou houden onwettelijk zou zijn ; 
dat degene die erdoor zou benadeeld zijn 
een rechtsvordering tot vergoeding van 
zijn schade zou kunnen instellen; ... dat 
door te bepalen dat alle laboratorium
en studiowerkzaamheden in Belgie moe
ten verricht zijn, « behalve wanneer het 
" technisch niet mogeli]k is "• de besluiten 
van 1952 en 1957 evenwel geen enkel 
objectief criterimn tot omlijning van 
deze « onmogelijkheid " hebben vastge
steld ; dat, bijgevolg, de Minister deze 
onmogelijkheid soeverein beoordeelt aan 
de hand van de hem verstrekte feitelijke 
gegevens en na de administratieve proce
dure welke het advies van de filmcom
missie voorschrijft ; dat de rechtbanken 
zijn beoordeling niet kunnen wijzigen; 
... dat eiser in hager beroep (thans eiser), 
vermits zijn films niet als Belgische films 

(1) Zie Raad van State, twee arresten van 
17 oktober 1958 (Rectwil des arTBts et avis du 
ConseU d'Etat, 1958, nrs 6611 en 6612, blz. 724). 

(2) Verg. cass., 10 september 1964 (B1lll, 
en PAsrc., 1965, I, 22). 
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werden erkend, geen aanspraak kan rna
ken op ~e premies, en dat de beslissing 
yan de Mm1ster door geen onwettelijkheid 
IS aangetast, zodat eiser in hoger beroep 
evenmin schadevergoeding kan vorde
ren )), 

tenvijl, door te bepalen dat (( de produ
centen op de premie aanspraak kmnlen 
maken onder de voorwaarden" gesteld 
bij het koninklijk besluit (artikel 2 van 
de besluiten van 14 november 1952 en 
25 juli 1957), en onder meer onder de 
voorwaarde dat " de film als een Belgische 
film moet erkend zijn " door de Minister 
van Economische Zaken op advies van 
de filmcommissie, en door te preciseren 
dat " als Belgische films worden erkend 
de films die voldoen aan de vereisten '' 
gesteld bij artikel 3 van dezelfde beslui
ten en onder nleer aan het vereiste 
dat " aile laboratorimn- en studiowerk
zaamheden in het land zelf moeten 
verricht zijn, behalve wanneer het tech
nisch niet mogelijk is,, de konink
lijke besluiten van 14 november 1952 
en 25 juli 1957 aan de producenten een 
recht op premie (die in voorkomend geval 
verlaagd wordt overeenkomstig artikel 5 
van het besluit van 1952 of 4 van het 
besluit van 1957) toekennen dat ont,staat 
uit het vervullen door de producent van 
d~ bij die besluiten voorgeschreven ver
msten en dat bestaat v66r de erkenning 
van het Belgisch ka.rakter van de film 
door de Minister, zodat de hoven en 
rechtbanken bevoegd zijn om te beslissen 
dat het Belgisch karakter van een film 
ten onrechte door de Minist.er, na de bij 
de genoemde koninklijke besluiten vast
gestel~e procedure, werd geweigerd, en 
om., dwntengevolge, de Belgische Staat 
te veroordelen tot betaling van do pre
mie~ v~:sohuldigd kraohtens genoen1de 
kom~khJke besluiten, wanneer de overige 
ve_rmsten voor ~oekenning. van deze pre
mies v:ervuld ZIJn (schendmg van aile in 
h~t m1dd~l aangeduide bepalingen, met 
mtzondermg van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek), of althans om de 
Belgische Sta.at te veroordelen tot schade
vergoeding bestemd om de schade te 
hersteilen die werd veroorzaakt door de 
foutieve weigering van de Minister om 
het Belgisch karakter van de films te 
erkennen (schending van aile in het mid
del aangeduide bepalingen) : 

Overwegende dat eiser staande houdt 
dat de koninldijke besluiten van 14 no
vember 1952 en 25 juli 1957 aan de film
prodl.~centen een recht op een produktie
premie toekennen, hetwelk ontstaat v66r 

de erkenning door de Minister van Eco
nomische Zaken van het Belgisch karak-
ter van die films ; . 

Overwegende echter dat artikel 2 van 
genoemde koninklijke besluiten bepaalt : 
" de producenten kunnen onder de vol
gende voorwaarden op de premie aan
spraak maken ,, ... 2: ((de film moet als 
een Belgische film erkend zijn. Het er
kenningsbewijs wordt aan de producen
ten afgeleverd door de Minister van Eco
n~nnische Zaken en Middenstand op ad
VIeS van de in artikel 8 bedoelde film
cominissie '' : 

Dat uit deze bepaling volgt dat de 
schuldvordering van eiser slechts kon 
ontstaan 1nits voorafgaande vervuiling 
van deze voorwaarde ; 

. Da~. artikel 3-1-b van genoemde ko
nmkhJl~e besluiten bepaalt dat, voor de 
erkenmng van een film als Belgische film, 
(( aile laboratori=- en studiowerkzaam
heden moeten, behalve wanneer het tech
nisch niet mogelijk is, in het land zelf 
verricht zijn '' ; 

Dat uit de regelmatig aan het · Hof · 
voorg~~egde stukken _blijkt dat het feit, 
namehJk, dat de Mmister, gebruikma
kende van zijn beoordelingsmacht, heeft 
gereleveerd dat genoemde werkzaamhe
den niet in Belgie waren verricht, terwijl 
volgens hem geen enkele technische 
onmogelij~eid zich hiertegen verzette, 
de reden IS waarom hij aan de litigieuze 
films het Belgisch karakter niet heeft 
t<;>egekend en, dientengevolge, de door 
e1ser . gevorderde produktiepremie heeft 
gewmgerd; 

Overwegende dat uit voornoemde arti
kelen 2 en 3 van deze koninldijke beslui
ten volgt dat de macht om te beslissen 
of de in die besluiten bedoelde films als 
Belgische films kunnen worden be
schouwd, aan de Minister van Econo
mische Zaken is voorbehouden · 

Dat het hof van beroep derl~alve te
recht heeft geacht dat het gebonden was 
door die beslissing ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genmnen; 

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

16 mei 1968. - 1e kamer. - Voo1'· 
zitte1' en Ve1'slaggeve1·, H. De Bersaques, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkltticlencle conclttsie, H. Charles, ad
vocaat-generaal. - Pleite1's, HH. An
siaux en Simont. 
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1e KAMER (VOLT TE'REORTZ.). 

17 mei 1968. 

1° VENNOOTSCHAPPEN.- VENNOOT
SORAP ONDER EEN GEJYIEENSORAPPE
LIJKE NAAJYI. - VERSORILLENDE PER
SONEN DIE RANDEL DRIJVEN ONDER 
EEN FIRMA. - VENNOOTSORAP ONDER 
EEN GEl'IIEENSOHAPPELIJKE NAAJYI H;OE
WEL RET BESTAAN VAN EEN VENNOOT
SOHAP DOOR GEEN BIJZONDERE AKTE 
WERD VASTGESTELD. 

2° VENNOOTSCHAPPEN.- VENNOOT
SORAP ONDER EEN GEJYIEENSORAPPE
LIJKE NAAJYI. - VERPLIORTING OP 
STRAFFE VAN NIETIGREID RET BESTAAN 
VAN DE VENNOOTSORAP BIJ GESOHRIFT 
VAST TE STELLEN. - BETREKKELIJKE 
NIETIGREID. - NIETIGREID DIE DOOR 
DE VENNOTEN TEGEN DERDEN NIET 
KAN WORDEN OPGEWORPEN.- NIETIG
REID DIE TUSSEN DE VENNOTEN PAS 
UITWERKING REEFT VANAF RET VER
ZOEK DAT ERTOE STREKT DEZE NIETIG
REID TE DOEN UITSPREKEN. 

I 0 TV annee1· twee of een g1•oter aantal per
sonen oncle1' een (i1·ma hanclel clTijven, 
oncle1' de voo1'Waa1·den gestelcl bij a1'ti
lcel 15 van de gecoorclineenle wetten op 
de handelsvennootschappen, vo1•men zij 
een vennootschap onde1· een gemeenschap
pelijlce naam, al wenl het bestaan van 
een cont1·act van vennootschap do01' geen 
enlcele bijzonde?'e alcte vastgestelcl ( 1). 

2° De ~>ennootschap 01ule1' een gemeen
schappelijke naam moet op stmtfe van 
nietigheicl bij geschrijte wonlen vastge
steld. Deze nietigheid heejt een betrelclce
lijlc lcaralcte?' ; zij lean cloo1· de vennoten 
tegen de1·den niet worden opgew01·pen 
en, 01ule1· vennoten, heejt zij pas uit
wm·lcing vanaj het Ve?'Zoelc dat e1·toe st?·elct 
ze te doen ~titsp1·elcen (2). (Gecoordi
neerde wetten op de handelsvennoot
schappen, art. 4.) 

(A. EN J. DULI:ERE, T. E. EN A. REINE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het door de 

(1) en (2) Zie de gezaghebbende auteurs 
vermeld in de conclusie van het openbaar 
ministerie, gepubliceerd in Bt~ll. en PASIC,, 
1968, I, blz. 1075 en volg. 

(3) Bt~ll. en PASIC., 1965, I, 391. 

eerste voorzitter op 22 april 1968 geveld 
bevel waarbij beslist werd dat de zaak 
in voltallige terechtzitting zal worden 
behandeld ; 

Gelet op het bestreden arrest, op 13 fe
bruari 1967 gewezen door het Hof van 
beroep te Brussel, rechtdoende op ver
wijzing; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
17 december 1964 (3); 

Over het middd afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2 en 4 van de wetten 
op de handelsvem1ootschappen, gecoordi
neerd bij koninklijk besluit van 30 no
vember 1935, die titel IX van boek I 
van het vVetboek van koophandel vor
men, 

doo1·dat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat de eisers tussen 
hen een vennootschap onder gemeen
schappelijke naam hebben opgericht zon
der geschreven akte, beslist dat deze ven
nootschap « rechtspersoonlijkheid bezit 
door het feit aileen van haar bestaan, 
vermits het verlenen van deze rechts
persoonlijkheid niet is onderworpen ... 
aan de vaststelling bij geschrifte van de 
oprichting van de vennootschap "• en 
daaruit afieidt « dat de gedaagden in 
hoger beroep, oorspronkelijke eisers 
(thans de eisers), derhalve niet gerechtigd 
zijn om persoonlijk de uitvoering te ver
volgen van een verbintenis die ten be
hoeve van de tussen hen bestaande ven
nootschap onder gemeenschappelijke 
naam werd aangegaan "• 

te1·wijl de vennootschap onder gemeen
schappelijke naam slechts rechtspersoon
lijkheid heeft krachtens artikel 2 van 
de gecoordineerde wetten op de handels
vennootschappen voor zover ze, overeen
kmnstig artikel 4 van genoemde gecoor
dineerde wetten, bij een geschreven akte 
werd aangegaan ; bij gebrek aan zodanige 
akte de vennootschap onder gemeen
schappelijke naam nietig is en, dienten
gevolge, geen rechtspersoon kan doen 
ontstaan ; zo, onder de vennoten, de 
nietigheid weliswaar eerst haar werking 
uitoefent met ingang van de dag waarop 
het verzoek om ze te doen uitspreken 
werd ingediend, daaruit niet kan worden 
afgeleid dat de vennootschap ondertus
sen, althans ten opzichte van derden, 
rechtspersoonlijkheid bezit ; zo artikel 4 
van de gecoordineerde wetten de ven
noten verbiedt de nietigheid van de ven
nootschap aan derden tegen te werpen, 
dit aileen geschiedt om te vermijden dat 
derden wegens die nietigheid schade zou
den ln=en leiden ; deze bepaling,, welke 
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slechts cen wettelijke toepassing is van 
de theorie van de schijn, aan derden de 
mogelijkheid hiedt te eisen dat de ver
bintenissen van de vennoten worden uit
gevoerd alsof de vennootschap geldig 
bestond en rechtspersoonlijkheid bezat ; 
ze, daarentegen, derden niet in staat stelt 
aan de vennoten het bestaan van een 
rechtspersoon (die niet bestaat) tegen te 
werpen om zich aan hw1. verplichtingen 
jegens de vennoten te onttrekken : 

Overwegende dat uit het bestreden 
arrest blijkt, zonder dat het deswege 
wordt bekritiseerd, enerzijds, dat de 
eisers samen onder een firma handel 
drijven, anderzijds, dat geen enkele ge
schreven akte het bestaan van een con
tract van vennootschap heeft vastge
steld; 

Overwegende dat de aldus door de ei
sers uitgevoerde bedrijvigheid binnen het 
kader valt van de rechtsinstelling inge
voerd bij artikel 15 van de gecoiirdi
neerde wetten op de handelsvennoot
schappen; 

Dat, zodra de in gezegd artikel 15 ver
melde voorwaarden, gevoegd bij die 
welke elk contract van vennootschap 
vereist, verenigd zijn, door de wil van 
de Vlietgever een vennootschap onder ge
meenschappelijke naam bestaat ; 

Dat een dergelijke vennootschap een 
rechtspersoonlijkheid uitmaakt, onder
scheiden van die van de vennoten ; 

Dat de rechtspersoonlijkheid het ge
volg is dat de wet toekent aan het bestaan 
van een handelsvennootschap welke aan 
de wettelijke definitie beantwoordt en 
dat de toekenning ervan aan de wil van 
de vennoten is onttrokken ; 

Overwegende, weliswaar, dat de ven
nootschap onder gemeenschappelijke 
naam op straffe van nietigheid bij ge
schrift n1.oet worden vastgesteld, maar 
dat de wetgever aan genoemde nietigheid 
een betrekkelijk karakter heeft toege
kend; dat deze nietigheid door de ven
noten niet aan derden kan worden tegen
geworpen en dat ze onder de vennoten 
eerst haar werking uitoefent met ingang 
van de dag waarop het verzoek om ze 
te doen uitspreken werd ingediend ; dat 
daaruit volgt dat de kens tussen het 
verwerpen en het aanvaarden van de 
vennootschap onder gemeenschappelijke 
naam aan derden, zonder dat de wet 
tussen hen een onderscheid maakt, en 
niet aan de vennoten toebehoort ; dat 
tussen deze laatsten de vennootschap 
blijft bestaan zolang zij de nietigverkla
ring ervan niet vorderen ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

17 mei 1968. - 1e kamer. (volt. 
terechtz.).- Voorzitter, H. Bayot, eerste 
voorzitter. - Vm·slaggever, H. Valentin. 

- Gelijkl1bidende conchbsie, H. Ganshof 
van der Meersch, eerste advocaat-gene
raal, waarnemend procureur-generaal. -
Pleite1·s, HH. Ansiaux en Van Ryn. 

2e KAMER. - 20 mei 1968. 
(TWEE ARRESTEN.) 

1° BANKBREUK. - STRAFVORDERING 
ONAFHANKELIJK VAN DE FAILLIETVER
KLARING. - V ASTSTELLING VAN DE 
STAAT VAN FAILLISSEMENT. - BE
VOEGDHEID VAN HET STRAFGERECHT. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - VoORZIENING TEGEN HET 
VEROORDELEND ARREST. - MIDDEL 
GERICHT TEGEN DE BESCHIKKING VAN 
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK. - 0NONTV ANKELIJKHEID, 

3° ONDERZOEKSGERECHTEN. 
BESLISSINGEN VAN VERWIJZING NAAR 
DE CORRECTIONELE RECHTBANK OF DE 
POLITIERECHTBANK. - GEEN ONvVET
TELIJKHEID WAT DE BEVOEGDHEID 
BETREFT.- ZAAK AANHANGIG BIJ HET 
VONNISGERECHT. - BESLISSINGEN DIE 
HUN" UITWERKING BEHOUDEN IN ZOVER 
ZIJ DOOR HET HOF VAN CASSATIE NIET 
VERNIETIGD WORDEN, 

4° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - VoORZIENING TEGEN EEN 
ARREST DAT EEN VERZET, WEGENS 
NIET-VERSCHIJNING, ONGEDAAN VER
KLAART.- MIDDELEN GERICHT TEGEN 
HET ARREST W AARTEGEN VERZET. 
0NONTV ANKELIJKHEID. 

5° VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - VooRZIENING TEC+EN 
EEN ARREST DAT EEN VERZET, WEGENS 
NIET-VERSCHIJNING, ONGEDAAN VER
KLAART. - DRAAGWIJDTE VAN DE 
VOORZIENING. 

6° VERZET.- STRAFZAKEN.- GEDE
TINEERDE, VERZET DOENDE PARTIJ,
KONINKLIJK BESLUIT Nl' 236 VAN 
20 JANUKRI 1936. - VERZET AANGE
TEKEND BIJ VERKLARING AAN DE DI
RECTEUR VAN DE STRAFINRICHTING.-
0PROEPING VAN DE VERZET DOENDE 
PARTIJ DOOR DE Al'IIBTENAAR VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE OP DE EERSTE 
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TERECHTZITTING NA HET VERSTRIJKEN 
VAN DE TERJVIIJN. - REGELJVIATIGE 
RECHTSPLEGING. 

7° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - HOGER BEROEP. -
BEKLAAGDE lVIOET PAS AAN HET WOORD 
KOJ\'IEN NADAT VERSLAG IS U1TGE· 
BRACHT. 

so VERZET. - STRAFZAKEN. - GEDE

TINEERDE, VERZET DOENDE PARTIJ.
KONINKLIJK BESLUIT Nr 236 VAN 
20 JANUARI 1936.- VERZET AANGETE
KEND BIJ VERKLARINC+ AAN DE DIREC
TEUR VAN DE STRAFINRICHTING. -
VERZET KAN ENKEJ, C+ERICHT WORDEN 
TEGEN DE STRAFRECHTELIJKE VEROOR
DELINC+EN. 

1° De strajvonle1'ing wegens bankb1·euk is 
onajhankelijk van elke jaillietverlcla1·ing 
doo1· de 1'echtbank van lcoophandel; het 
stmjge1·echt is bevoegcl om de staat van 
faill?:ssement, element van de bankb1·e~tk, 
vast te stellen ( 1). (Eerste zaak.) 

2° Niet ontvankelijle, tot staving tJan een 
vom·ziening die enleel is ingesteld tegen 
het ve1•oorclelencl arrest, is een middel 
dat gericht is tegen de beschileleing van 
ve1·wijzing naa1· de co1'1'ectionele ?'echt
banle (2). (Eerste zaak.) 

3° De beslissingen waa1·bij de onclerzoeks
ge?'echten een beklaagde naar de correc
tionele 1'echtbanle of de politierechtbanle 
venoijzen maleen cle zaak bij deze ?'echt
banleen aanhangig, in zove1· zij geen 
onwettelijleheid bevatten wat de be
voegdheid bet1'eft, en zij behouden h~m 
uitwe1·leing. zolang zij door het hof van 
cassatie niet vernietigd wonlen ( 3). 
(Eerste zaak.) 

4° Niet ontvanleelijle, tot staving van de 
voorziening tegen een arrest dat een ve?'
zet, wegens niet-verschijning, ongedaan 
verlelaart, zljn de midclelen die enleel 
ge1·icht zijn tegen het arrest waartegen 
ver:zet (4). (Eerste en tweede zaak.) 

5° De voo1·ziening ingesteld tegen een ar
rest dat een veTzet, wegen8 niet-versch~j
ning, ongedaan ve1·lelacwt we1·pt geen 
ancle1·e kwestie op dan die van de wette
lijleheid van deze beslissing (5). (Eerste 
en tweede zaak.) 

(1) Cass., 20 juni 1966 (Bttll. en PAsiC., 
1966, I, 1347). 

(2) Cass., 27 juni 1966 (Bull. en PAsiC., 
1966, I, 1377). 

(3) Cass., 9 november 1964 (Bttll. en PAsiC., 
1965, I, 237). 

6° TVanneer een belclaagde gedetineerd 
is, lean zijn ve1•zet tegen de stmfrechte
lijlce ve1'0oTdelingen gewezen doo1• de 
hoven van be1·oep, de co1•rectionele 
1'echtbanleen en ?'echtbanlcen van politic 
gedaan wonlen aan cle cli1·ecte~w van de 
stmfinrichting, en wm·dt hij regelmatig 
voor de ee1·ste te1·echtzitting na het ver
st?·ijleen van de termijnen opgeroepen 
door de ambtenaar van het openbaa1· 
ministe1·ie, bij gewone brief, waa1·van 
genoemde clirectetw bevestigt clat hij aan 
de betrolcleene afgegeven weTd. (Konink
lijk besluit nr 236 van 20 januari 1936, 
art. 1 en 2.) (Eerste en tweede zaak.) 

7° Naa1• luicl vwn a1·tilcel 21() van het ~Wet
bock van strajvorcle1·ing moet cle be
lelaagde in hager be1·oep enlcel wonlen 
gehoonl naclat cloo1· een cler ?'echters ve?'
slag is uitgebmcht. (Wetb. van strafv., 
art. 210.) (Eerste zaak.) 

S0 H et ve1·zet geclaan door een gecletineM'Cle 
belclaagde, bij een vM·lcla1·ing ctan de 
di1·ecteuT van de stmfinrichting, lean 
enlcel wo1·den ge1·icht tegen de stmjrechte
lijlce ve1'001'delingen gewezen door de 
hoven van beToep, de cor1·ectionele ?'echt
banleen en de 1'echtbanleen van politie, 
met uitshtiting van de bu1·gerlijlce ver
om·delingen (6). (Koninklijk besluit 
nr 236 van 20 januari 1936, art. 2.) 
(Tweede zaak.) 

EeTste zaale. 

(DE RIDDER EN C+. VAN DEN BRANDEN ; 
J.-B. VAN DEN BRANDEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 17 februari en 15 maart 196S 
door het Hof van beroep te Gent gewe
zen; 

I. W at betreft de voorzieningen van 
Gabriella de Ridder en Gustaaf Van den 
Branden, beklaagden : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 577 en 
volgende van de wet op het faillissement, 

clom·clctt het bestreden arrest de telast-

(4) Cass., 18 januari 1965 (Bull. en PAsrc., 
1965, I, 482). 

(5) Cass., 11 september 1967, sup1·a, biz. 47. 
Zie ook volgend arrest. 

(6) Cass., 21 maart 1949 (Bttll. en PASIC., 
1949, I, 216). 
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legging wegens bedrieglijke banKbreuk 
ten laste van Gustaaf Van den Branden 
bewezen verklaart, 

te1·wijl deze eiser niet in het handels
register ingeschreven was en geen vennoot 
was van de gefailleerde naamloze ven-
nootschap « Belgisch Leencentrum >> : 

Overwegende dat eiser noch vervolgd 
noch veroordeeld werd als handelaar of 
vennoot van de naamJoze vennootschap 
« Belgisch Leencentrum )), maar als be
diende van die vennootschap, dader of 
mededader van feiten van bedrieglijke 
bankbreuk; 

Dat het middel feitelijke gTondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 577 en 
volgende van de wet op het faillissement, 

aoo1'rlat het bestreden arrest eiseres 
De Ridder veroordeelt wegens bedrieg
lijke bankbreuk, om een gedeelte van het 
actief van de gefailleerde naamloze ven
nootschap « Belgisch Leencentrum )) te 
hebben verduisterd of verborgen, 

te1'wijl eiseres, als bebeerster van die 
vennootschap, gerechtigd was om en 
wettelijk verplicht was betalingen te 
doen voor rekening van de vennootschap 
om te voorkomen dat deze in staat van 
faillissement zou worden verklaard : 

Overwegende dat eiseres niet werd 
vervolgd om, als beheerster, de schulden 
van de vennootschap te hebben betaald, 
maar om, als orgaan van die vennoot
schap, een gedeelte van het actief ervan, 
ten nadele van de schuldeisers, te hebben 
verduisterd of verborgen ; 

Overwegende dat, in zover het middel 
het door het arrest vastgestelde bedrag 
van de gedane verduisteringen kritiseert, 
het tegen feitelijke en derhalve soevereine 
vaststellingen van het arrest opkomt ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de rechten van de ver
dedign>g, 

doonlat het bestreden arrest beslist dat 
de bezwaren van de eisers tegen het von
nis van de rechtbank van koophandel 
te Gent van 15 januari 1966, waarbij 
de naamloze vennootschap « Belgisch 
Leencentrum )) failliet verklaard werd, 
niet ontvankelijk zijn omdat de beheer
ders geen verzet hebben aangetekend 
binnen de wettelijke termijn en het von
nis regelmatig bekendgemaakt werd, 

tenvijl de vennoten en de beheerders 

nooit gedagvaard werden, zij de gelegen
heid niet hebben gehad om hun verde
diging voor te dragen en het vonnis hen 
niet betekend werd : 

Overwegende dat de onregelmatighe
den waarmede het vonnis van de failliet
verklaring eventueel aangetast zou zijn 
niet van die aard zijn dat zij de wette
lijkbeid van het bestreden arrest kunnen 
aantasten; 

Overwegende immers dat het bestreden 
arrest, steunende op de door de eisers 
niet bestreden redenen van dit vonnis 
en de houding aangenomen door de be
heerders van de gefailleerde vennoot
schap, zelve vaststelt dat de naamloze 
vennootschap « Belgisch Leencentrum )) 
in staat van faillissement verkeerde ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de rechten van de ver-
dediging, · 

aooraat de eisers bij beschikking van 
de raadkamer van 28 juni 1967 naar de 
correctionele rechtbank verwezen wer
den, 

te1·wijl, eerste oncle1·aeel, zij niet gedag
vaard werden om voor de Raadkamer te 
verschijnen, althans gedagvaard werden 
op een adres waar zij hun woonplaats 
niet meer hadden ; 

tweecle onrlenleel, de eisers slechts op 
9 juli 1967 gedagvaard werden om op 
14 juli 1967 voor de correctionele recht
bank te verschijnen, zodat zij zich niet 
meer binnen de wettelijke termijn be
vonden om zich tegen de beschikking 
van de raadkamer van 28 juni 1967 te 
voorzien : 

Overwegende dat het middel uitslui
tend gericht is tegen de beschikking van 
verwijzing naar de correctionele recht
bank; 

Overwegende dat de eisers tegen die 
beschikking een cassatieberoep konden 
instellen tegelijkertijd als hun cassatie
beroep tegen het bestreden arrest van 
17 februari 1968 maar, dat zij zulks niet 
hebben gedaan; 

Dat derhalve het middel niet ontvan
kelijk is; 

Over het vijfde middel, hientit afgeleicl 
dat de correctionele rechtbank en het hof 
van beroep van de zaak kennis hebben 
genomen, 

te1·wijl zij niet bevoegd waren om zulks 
te doen, vermits de eisers niet regelmatig 
gedagvaard werden om voor de raad
kamer te verschijnen en de beschikkn>g 
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van verWIJZing naar de correctionele 
rechtbank derhalve onwettelijk was, zo
dat de zaak nog altijd bij de onderzoeks
rechter aanhangig was : 

Overwegende dat de beschikking, waar
bij de raadkamer een beklaagde naar de 
correctionele rechtbank verwijst, de zaak 
bij die rechtbank aanhangig maakt, voor 
zover zij geen onwettelijkheid bevat wat 
de bevoegdheid betreft ; dat zij haar 
uitwerking behoudt zolang zij door het 
Hof van cassatie niet vernietigd wordt ; 

Overwegende dat de in het middel 
aangehaalde onwettelijkheid vreernd is 
aan de bevoegdheid, zodat het arrest 
zich de beweerde onregelmatigheid, waar
mede de beschikking van verwijzing 
aangetast zou zijn, niet heeft kunnen 
eigen maken ; 

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; 

II. W at betreft de voorziening van 
Jan-Baptist Van den Branden, be
klaagde : 

Overwegende dat de voorziening nit
sluitend gericht is tegen het arrest van 
15 maart 1968 hetwelk, wegens het niet 
verschijnen van eiser, het door deze go
dane verzet tegen het op 17 februari 1968 
bij verstek gewezen arrest ongedaan ver
klaart; 

Overwegende dat de in de memorie 
opgesomde grieven, behoudens de twee 
hierna vcrmelde, tegen het arrest van 
17 februari 1968 gericht zijn, waarvan 
het Hof geen kennis kan nemen ; 

Dat zij derhalve niet ontvankelijk 
zijn; 

Overwegende dat, ingeval van voor
ziening tegcn een arrest dat het verzet 
ongedaan verklaart, het Hof slechts client 
nate gaan of die beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de rechten van de ver
dediging, 

cloonlat eiser, ingevolge een mondeling 
bericht van de directeur van de gevan
genis maar zonder voorafgaande dag
vaarding, voor het hof van beroep werd 
gebracht om over zijn verzet uitspraak 
te horen doen, zodat hij zijn raadsman 
niet tijdig heeft kmmen verwittigen : 

Overwegende dat eiser op 4 maart 
1968, door middel van een verklaring 

aan de directeur van de gevangenis, ver
zet heeft aangetekend tegen het arrest 
bij verstek van 17 februari 1968; 

Overwegende dat, overeenkomstig de 
bepaling van artikel 2 van het koninklijk 
besluit nr 236 van 20 januari 1936, die 
verklaring van rechtswege dagvaarding 
medebracht voor de eerste terechtzitting 
na het verstrijken van de termijnen en 
de oproeping kon geschieden op de vvijze 
bepaald bij artikel 1 van bedoeld konink
lijk beslnit ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de rechten van de ver
dediging, 

doorclat bij aanvang van de. terecht
zitting van 15 maart 1968 eiser een con
clusie aan het hof van beroep wilde over
handigen strekkende tot uitstel van de 
zaak en het hof van beroep geweigerd 
heeft die conclusie te ontvangen : 

Overwegende dat nit, het proces-ver
baal van de terechtzitting van 15 maart 
1968 blijkt dat eiser het woord heeft 
geeist v66r het uitbrengen van het ver
sla.g en heeft verklaard verstek te m.aken 
indien tot die formaliteit zou worden 
overgegaan vooraleer hem het woord 
werd verleend ; 

Overwegende dat artikel 210 van het 
W etboek van strafvordering bepaalt dat 
de beklaagde in hoger beroep zal worden 
gehoord na het uitbrengen van het ver
slag; 

Overwegende mitsdien dat het hof 
van beroep terecht en zonder schending 
van de rechten van de verdediging ge
weigerd heeft eiser het woord te vcrlenen 
v66r het uitbrengen van het verslag ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

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

20 mei 1968. - 2e kamer. - VooJ•
zittM· H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, H. Naulaerts.- Gelijkluiclende 
conclusie, H. D1.m1.on, advocaat-generaal. 
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Tweede zaak. 

J.-B. VAN DEN BRANDEN, T. MARISSE:t'f, 
VERMEULEN EN ANDEREN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 juni 1966 door de Correc
tionele Rechtbank te Dendermonde ge
wezen, en op het bestreden arrest, op 
15 maart 1968 door het Hof van beroep 
te Gent gewezen ; 

I. W at betreft de voorziening gericht 
tegen het vonnis van 29 juni 1966 : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
in eerste aanleg gewezen werd ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

II. W at betreft de voorziening gericht 
tegen het arrest van 15 maart 1968 : 

Overwegende dat de voorziening uit
sluitend gericht is tegen het arrest van 
15 maart 1968, hetwelk, wegens het niet 
verschijnen van eiser, het door deze 
gedane verzet tegen het op I 7 februari 
1968 bij verstek gewezen arrest ongedaan 
verklaart; 

Overwegende dat de in de memorie 
opgesomde grieven, behoudens de twee 
hierna vermelde, tegen het arrest van 
17 februari 1968 gericht zijn, waarvan 
het Hof geen kennis kt;tn nemen ; .. 

Dat zij derhalve met ontvankehjk 
zijn; 

Overwegende dat, in geval van voor
ziening tegen een arrest dat het verzet 
ongedaan verklaart, het Hof slechts client 
na te gaan of die beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de rechten van de ver
dediging, 

doonlat eiser, ingevolge een mondeling 
bericht van de directeur van de gevange
nis maar zonder voorafgaande dagvaar
ding, voor het hof van beroep werd ge
bracht om over zijn ·verzet uitspraak te 
horen doen, zodat hij zijn raadsman niet 
tijdig heeft kunnen verwittigen : 

Overwegende dat eiser op 27 febru_ari 
1968 door middel van een verklarmg 
aan de directeur van de gevangenis, ver
zet heeft aangetekend tegen het arrest 
bij verstek van 17 februari 1968; 

Overwegende dat, overeenkomstig_ de 
bepalii.tg van artikel 2 van het konink-

lijk besluit nr 236 van 20 januari 1936, 
die verldaring van rechtswege dagvaar
ding medebracht voor de eerste terecht
zitting na het verstrijken van de ter
mijnen en de oproeping kon geschieden 
op de wijze bepaald bij artikel 1 van 
bedoeld koninklijk besluit ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de rechten van de ver
dediging, 

doordat bij aanvang van de terecht
zitting van 15 maart 1968 eiser een con
clusie aan het hof van beroep wilde over
handigen strekkende tot uitstel van de 
zaak en het hof van beroep geweigerd 
heeft die conclusie te ontvangen : 

Overwegende dat uit het proces-ver
baal van de terechtzitting van 15 maart 
1968 blijkt dat eiser het woord heeft 
geeist v66r het uitbrengen van het ver
slag en heeft verldaard verstek te maken 
indien tot die formaliteit zou worden 
overgegaan vooraleer hmn het woord 
werd verleend ; 

Overwegende dat artikel 210 van het 
W etboek van strafvordering bepaalt dat 
de beklaagde in hoger beroep zal worden 
gehoord na het uitbrengen van het ver
slag; 

Overwegende mitsdien dat het hof van 
beroep terecht en zonder schending van 
de rechten van de verdediging geweigerd 
heeft eiser het woord te verlenen v66r 
het uitbrengen van het verslag ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

Overwegende dat het arrest van 
15 maart 1968 aileen de strafvordering 
betreft daar het verzet aangetekend bij 
middel' van een verklaring aan de direc
teur van de gevangenis uitsluitend gericht 
kan zijn tegen de veroordelingen in straf
zaken; 

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

20 mei 1968. - 2e kamer. - Voor
zitte?' H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. N aulaerts. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Dumon, advocaat-generaal. 
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2e KAMER. - 20 mei 1968, 

1° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
AA.NGIFTE VAN MISDADEN IN DE UIT
OEFENING VAN HUN AMBT GEPLEEGD 
DOOR LED EN VAN EEN REOHTBANK VAN 
EERSTE AANLEG, DOOR EEN « GEHELE)) 
OORREOTIONELE REOHTBANK OF DOOR 
EEN HOF VAN BEROEP.- INOIDENTELE 
AANGIFTE IN EEN VOORZIENING. 
BEGRIP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - VoORZIENING TEGEN 
EEN ARREST DAT EEN VERZET, WEGENS 
NIET-VERSOHIJNING, ONGEDAAN VER
KLAART. - DRAAGWIJDTE VAN DE 
VOORZIENING. 

3o VERHAAL OP DE RECHTER. -
VERZOEKSOHRIFT. - NoODZAKELIJK
HEID VAN DE TUSSENKOMST VAN EEN 
ADVOOAAT BIJ HET HoF VAN OASSATIE. 

4° CAS SA TIE. - REOHTSPLEGING. -
AANGIFTE VAN MISDADEN IN DE UIT
OEFENING VAN HUN AMBT GEPLEEGD 
DOOR LEDEN VAN EEN REOHTBANK VAN 
EERSTE AANLEG, DOOR EEN <C GEHELE )) 
CORREOTIONELE REOHTBANK OF DOOR 
EEN HOF VAN BEROEP.- ARREST DAT 
BESLIST DAT DE AANGIFTE NIET ONTVAN
KELIJK IS OMDAT ZIJ NIET INOIDENTEEL 
IS IN EEN VOORZIENING. - ARREST 
DAT BESLIST DAT, WEGENS HET ONT
BREKEN VAN AANWIJZINGEN VOOR 
EEN MISDRIJF, ER GEEN GROND BE
STAAT OM DE AANGIFTE AAN TE NEMEN. 
- IN RAADKAMER GEWEZEN ARREST. 

5° VERHAAL OP DE RECHTER. -
VERWERPING VAN HET VERZOEK
SOHRIFT. - GELDBOETE. 

1o Indien het Hof leennis lean nemen van 
de TechtstTeekse aangifte van misdaclen 
die zouclen gepleegcl zijn in de ~titoefening 
van htm ambt cloo1· magist1•aten van een 
?'echtbank van eerste aanleg, cloo1· een 
" gehele " C01'1'ectionele ?'echtbanlc of cloo1• 
een hof van beToep, geschieclt clit op de 
voorwaanle dat cleze aangifte inciclenteel 
is in een zaale die vooT het Hof aanhan
gig is, dit wil zeggen dat zij invloed 
lean ~titoefenen op cle beslissing die moet 
gewezen worden op cle vooT het Hof aan
hangige zaale (1). (Wetb. van strafv., 
art. 484, 485, 486 en 493.) 

(1) Oass., 27 november 1967, sttpra, biz. 432. 
(2) Zie het voorgaand arrest. 
(3) (4) en (5) Cass., 27 november 1967, 

supra, biz. 432. 

2° De vom·ziening ingesteld tegen een ar1•est 
clat een ve1·zet, we gens niet-verschijning, 
ongeclctan ve1·klaa1·t, weTpt geen andeTe 
kwestie op clan die van de wettelijkheid 
van deze beslissing (2). 

3° VeTmits de aanvmag tot verhaal op de 
TechtM' een b~wgerlijk geschil is, is zij 
enleel ontvankelijle inclien zij woTdt inge
steld clooT een VM'zoelcsch1'ift, onderteleend 
dam· een advocaat bij het Hof (3). (Be
sluit van 15 maart 1815, art. 3; wet 
van 4 augustus 1832, art. 31; wet van 
25 februari 1925, art. 9.) 

4° T'V onlt in de madleamer gewezen het 
m·1·est van het Hof dat beslist clat de 
gedane aangifte van misdaden die ge
pleegd zouden zijn door magistmten van 
een ?'echtbanle van eerste aanleg, door 
een " gehele " co1-rectionele ?'echtbanlc of 
cloo1· een hof van beroep, eenscleels, niet 
incidenteel is in een zaale die voor het 
Hof aanhangig is en, cleThalve, niet 
ontvanlcelijk is en, ancleTcleels, in zovM' 
zij in een ande1·e voo1· het Hof aanhan
gige zaalc incidenteel zou kunnen zijn , 
zij niet lean aangenomen worden, wegens 
het ontbreken van aanwijzingen van 
aanhangige misclrijven ( 4). 

5° vVannee1• de aanvTaag tot veThaal op 
de 1'echteT a:fgewezen wm·clt, wm·dt de 
eise1· ve?'OOTcleeld in een gelclboete, die 
niet minde1' lean bedragen clan 300fT. ( 5). 
(Wetb. van burg. rechtsv., art. 513.) 

(J.-B., G.-F. EN G. VAN DEN BRANDEN, 
DE RIDDER EN DE VLOO.) 

ARREST. 

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

" De ondergetekende Procureur-gene
raal bij het Hof van cassatie ; 

" Gelet op de cassatieberoepen : 

'' a) het ene, op 22 maart 1968 ingesteld 
door Jan-Baptist Van den Branden, direc
teur van vennootschap, geboren te 
Lebbeke op 3 april 1927, tegen het arrest 
geveld op 15 maart 1968 door het Hof 
van beroep te Gent ; 

" b) de twee andere op 26 februari 1968 
ingesteld respectievelijk door Gabriella
Augusta De Ridder, geboren te Lebbeke 
op 5 februari 1928, en door Gustaaf-
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Floribert Van den Branden, geboren te 
Lebbeke op 2 maart 1947, tegen het 
arrest geveld op 17 februari 1968 door 
het Hof van beroep te Gent ; 

»A. Gelet op deter griffie van het Hof 
door voornoemde Jan-Baptist Van den 
Branden regehnatig neergelegde memorie 
waarin feiten, bedoeld door artikel 485 
van het Wetboek van strafvordering, 
worden gelegd ten laste van een onder
zoeksrechter in de rechtbank van eerste 
aanleg te Gent, van de Correctionele 
Rechtbal'tk en van het Hof van beroep 
te Gent; 

'' Overwegende dat de feiten welke 
tegen bedoelde magistraat en rechtscolle
ges ingebracht werden de volgende zijn : 
a) de onderzoeksrechter zou aan Van den 
Branden een onjuiste of valse vertaling 
van een vreemd vonnis medegedeeld 
hebben; b) << willekeurige voorlopige 
'' hechtenis '' omdat de onderzoeksrechter 
Van den Branden niet zou gei'nterpelleerd 
hebben nopens de misdrijven welke tot 
zijn uitlevering uit Spanje aanleiding 
gegeven hebben; c) « overschrijding van 
'' macht '' omdat de correctionele recht
bank zich over de ontvankelijkheid 
van sommige vervolgingen uitgesproken 
heeft terwijl deze macht uitsluitend aan 
de uitvoerende macht zou toebehoren ; 
d) « onwettig en willekeurig in hechtenis 
n houden .. . en dit door bediog in ge
'' rechtszaken ''; e) weigering, door het 
Hof van beroep t.e Gent, de conclusies 
van Van den Branden in acht te nemen, 
in de procedure welke tot het arrest van 
15 maart 1968 geleid heeft; f) in de
zelfde procedure hem belet te hebben 
zich te verdedigen en « brutaliteiten 
teneinde hem te dwingen de zitting 
'' te verlaten ''; 

'' Overwegende dat de wetgever, door 
het de partij die beweert benadeeld te 
zijn mogelijk te maken aan het Hof 
van cassatie te vragen over een inciden
tele aangifte in een zaak welke voor het 
Hof aanhangig is rechtstreeks uitspraak 
te doen, gewild heeft dat de aangifte op 
de beslissing of op bet resultaat van de 
zaak een juridische invloed kan hebben; 

'' Overwegende dat het arrest van 
15 maart 1968 waartegen het cassatie
beroep is gericht, zich ertoe beperkt het 
door Van den Branden gedane verzet 
tegen het op 17 februari 1968 gewezen 
verstekarrest wegens niet-verschijning, 
ongedaan te verklaren ; 

'' Overwegende dat, in geval van cas
satieberoep tegen dergelijk arrest, het 
Hof slechts behoeft na te gaan of deze 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

'' Overwegende dat de uitspraak over 
dit cassatieberoep derhalve niet kan 
afhangen van het gevolg dat kan gegeven 
worden aan het onderzoek van de aan
gifte, in zover zij de bij a tot d vermelde 
feiten betreft ; . 

'' Overwegende dat de feiten vermeld 
onder d tot f geen misdaden bedoeld door 
artikel 485 van het W etboek van straf
vordering kunnen uitmaken maar !outer 
middelen welke tot staving van het cas
satieberoep gericht tegen het arrest van 
15 maart 1968 kunnen aangevoerd wor
den; 

'' B. Gelet op de memorie, ter griffie 
van het Hof door Gabriella-Augusta De 
Ridder, Gustaaf Van den Branden, Gus
taaf-Floribert Van den Branden en Flo
rina De Vloo regelmatig neergelegd, 
waarin feiten, beweerdelijk bedoeld door 
artikel 485 van het Wetboek van straf
vordering, worden gelegd ten laste van 
a) een onderzoeksrechter, b) de voor
zitter van de Correctionele Rechtbank te 
Dendermonde, c) de gehele Rechtbank 
van koophandel te Gent, d) de gerechte
lijke politie te Gent ; 

'' Overwegende dat de feiten en om
standigheden zoals ze door de eisers aan
gevoerd worden ofwel geen misdaden of 
wanbedrijven kunnen zijn, ofwel zo on
nauwkeurig aangeduid zijn dat zij geen 
aanwijzing van misdaad of wanbedrijf 
ten laste van de in de aangifte vermelde 
magistraten, rechtscolleges of ambtena
ren bevatten ; 

'' 0. In zover de memories door de 
eisers overgelegd ook als aangiften met 
aanvraag om verhaal op de rechter zou
den dienen te worden beschouwd : 

'' Gelet op de artikelen 486 van het 
W etboek van strafvordering, 505, 509 
tot 513 en 516 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, en 19, 2°, 
van de wet van 25 maart 1876 op de 
bevoegdheid ; 

'' Overwegende dat, vermits de aan
vraag tot verhaal op de rechter een bur
gerlijk geschil is, krachtens de artike
len 3 van het besluit van 15 maart 1815, 
31 van de wet van 4 augustus 1832 en 9 
van de wet van 25 februari 1925 het 
optreden van een advocaat bij het Hof 
van cassatie vereist is ; 

'' Overwegende dat het verzoekschrift 
van de eisers niet door een advocaat bij 
het Hof ondertekend is ; 

'' Dat het mitsdien niet ontvankelijk 
is; 

'' Om die redenen, gelet op de artike-
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len 4, 37 en 41 van de wet van 15 juni 
1935, vordert dat het aan het Hof moge 
behagen, na het verslag van de raadsheer
verslaggever gehoord te hebben en in 
raadkamer uitspraak doende, zowel de 
zogezegde incidentele aangiften als de 
aangifte met aanvraag tot verhaal op 
de rechter te verwerpen, de eisers in de 
kosten te veroordelen ; 

n Brussel, 15 mei 1968. 
n Voor de Procureur-generaal, 

» De Advocaat-generaal, 
>>(get.) F. Dmnon >>; 

Gelet op de memories neergelegd door 
eensdeels Jan-Baptist Van den Branden 
en anderdeels Gabriella De Ridder, Gus
taaf Van den Branden, Gustaaf-Flori
mond van den Branden en Florina De 
Vloo, de redenen van de vordering van de 
Procureur-generaal overnemende, gezien 
de artikelen 485, 486, 491, 493, 494 en 502 
van het W etboek van strafvorderin.g, 
505, 509 tot 513 en 516 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, 19, 2°, 
van de wet van 25 maart 1876, 4, 37 
en 41 van de wet van 15 juni 1935, uit
spraak doende in de raadkamer, verklaart 
niet ontvankelijk en verwerpt zo de inci
dentele aangiften als de aangiften met 
aanvraag tot verhaal op de rechter ; ver
oordeelt de eisers in de kosten en ieder 
tot een geldboete van 500 frank. 

20 mei 1968. - 2e kamer. - Voor
zitter H. van Beirs voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, H. Naulaerts.- Gelijlcluidende 
conclusie, H. Dtunon advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 20 rnei 1968. 

1° WAREN EN GOEDEREN (MIS
BRUIK IN DE HANDEL VAN). -
KONINKLIJK BESLUIT N 1' 82 VAN 28 NO
VEMBER 1939. - LEURHANDEL. -
BEG RIP. 

2° WAREN EN GOEDEREN (MIS
BRUIK IN DE HANDEL VAN). -
KONINKLIJK BESLUIT Nr 82 VAN 28 NO
VEMBER 1939. - LEURHANDEL. -
BEGRIP. 

1° Geen leu1·hanclel, oncle1·worpen aan de 
bepalingen van het koninklijk besl1tit 
nr 82 van 28 november 1939, is het 
afleveren ten h1t?:ze van waren, goederen 
en andere voorwe1']Jen, door gevestigcle 

hanclelaars of clo01· hun weTkelijke last
hebbe1'8, aan een vaste klienteel waa1·van 
de behoeften juist of bij benadering op 
voorhand gekend zijn (1). (Kon. besl. 
nr 82 van 28 november 1939, art. 8-4o.) 

2° Doet aan geen leud~anclel, onclerwo1·pen 
aan de bepalingen van het koninkl~fk 
besluit n" 82 van 28 novembe1· 1939, 
de gevestigcle hanclelaaT clie, in de loop 
van de afleve1'ingen ten huize van zijn 
vaste klienteel, waa1·van de behoeften 
juist of bij benade1·ing op voo1·hancl 
gekend zijn, bij gelegenheicl waren, goe
deTen of andere voo1·weTpen ve1·koopt 
aan klienten clie zich, op hun eigen ini
tiatief, bij hem aanbieden (2). 

(PROOUREUR DES KONINGS TE MEOHELEN, 
T. LOOTS EN PEETERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, door de Correctionele Rechtbank 
te Mechelen op 5 mei 1967, in boger be
roep, rechtdoende op verwijzing, gewe
zen; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
14 maart 1966 (3); 

Overwegende dat eerste verweerder 
vervolgd werd wegens inbreuk op arti
kel 4 van het besluit van de gemeente 
Retie van 27 december 1961, om, als 
leurder, bedoeld bij artikel 2-2 van het 
koninklijk besluit van 28 november 1939, 
de leurhandel op de openbare weg te 
Retie te hebben uitgeoefend zonder dat, 
vooraf, ten gemeentehuize een verklaring 
desaangaande werd gedaan en de ver
schuldigde gemeentetaks werd gekweten; 
dat het bestreden vonnis eerste verweer
der vrijspreekt en tweede verweerder, 
die als burgerlijk aansprakelijke voor de 
eerste terecht stond, buiten zaak stelt, 
om reden dat de daden door eerste ver
weerder uitgevoerd die zijn welke bedoeld 
worden door artikel 8, 4°, van het ko
ninldijk besluit van 28 november 1939 
houdende reglementering van de leur
handel, hetwelk uit het toepassingsgebied 
van dit koninklijk besluit uitsluit het 
afieveren ten huize, door gevestigde han-. 
delaars of hun werkelijke lasthebbers, aan 
een vast klienteel waarvan, op voorhand, 

(1) en (2) Raadpl. cass., 10 februari 1960 
(A1·r. Vm·br., 1960, biz. 543) en 11 maart 1963 
(Bttll. en PAsiO., 1963, I, 762). 

(3) Bttll. en PASIC., 1966, I, 908. 
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de behoeften minstens bij benadering 
gekend zijn ; dat het vonnis oordeelt 
dat, voor de interpretatie van het gemeld 
gemeentereglement, de bepaling van arti
kel 8, 4°, van het koninklijk besluit van 
28 november 1939 moet in acht genomen 
worden daar dit gemeentereglement uit
drukkelijk verwijst naar artikel 2 van 
het koninklijk besluit van 28 november 
1939, en, allesz:i:ns, zelfs abstractie ge
maakt van die verwijzing, dit koninklijk 
besluit in aanmerking te nemen is, en 
zelfs determinerend is, wat betreft het 
toepassingsgebied van het gemeentelijk 
besluit; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 2-8, 4°, van het koninklijk 
besluit nummer 82 van 28 november 1939 
houdende reglementering van de leur
handel, en 1583 van het Burgerlijk Wet
bock, 

aoonlat de rechtbank, in het bestreden 
vonnis, .om de vrijspraak van beklaagde 
en het buiten zake stollen van de burger
lijk aansprakelijke partij te rechtvaar
digen, aanvoert, zonder enige beperking, 
dat voormeld koninklijk besluit de han
delingen OmSchreven in zijn a.rtikel 8, 4°, 
aanziet als zijnde geen leurhandelingen 
en dat bijgevolg de persoon die deze han
del:i:ngen stelt hierdoor geen leurder is 
en niet leurt, 

terwijl, ee1•ste ondm·deel, artikel 8, 4°, 
van voormeld koninklijk besluit ook het 
afleveren ten huize mnvat aan een kliiin
teel waarvan de behoeften slechts bij 
benadering op voorhand gekend zijn, 
waaruit voortvloeit, nu die behoeften 
slechts bij benadering op voorhand 
gekend zijn, dat het te koop aanbieden 
en de verkoop van de geleverde waren, 
in die geva1len, het af!everen niet vooraf
gaat vermits de handeling door artikel 8, 
4o, van voormeld koninklijk besluit « het 
afleveren ten huize >> genomnd, een geheel 
uitmaakt dat buiten de eigenlijke leve
ring ook een te koop aanbieden en een 
verkoop omvat, welke a.ls leurhandel 
1noeten beschouwd worden, op grand van 
artikel 2 van het koninklijk besluit, wan
neer zij voldoen aan de vereisten door 
dit artikel gesteld ; 

tweede ondenleel, de omstandigheid dat 
verkopen en aanbiedingen door voormeld 
artikel 2 omschreven, onder toepassing 
vallen van voormeld artikel 8, 4°, wel 
toelaat te besluiten dat die verkopen en 
aanbiedingen niet onderworpen zijn aan 
de bepalingen van voormeld koninklijk 

CASSATIE, 1968. - 37 

besluit zoals artikel 8 het uitdrukkelijk 
bepaalt, doch niet dat het koninklijk be
sh:rit die verkopen en aanbiedingen be
schouwt als zijnde geen leurhandel, des 
te meer daar het tweede deel van voor
meld artikel 2 de handelingen bepaalt 
die het koninklijk besluit niet a.ls leur
handel beschouwt bij uitzondering op de 
algemene omschrijving van de leurhandel 
door artikel 2 gegeven, en daarenboven 
artilml 8 meerdere handelingen die het 
aan de beschikkingen van het kon:i:nk1ijk 
besluit onttrekt, uitdrukkelijk leurhandel 
l100lllt : 

Overwegende dat eiser voorhoudt dat 
artikel 8 van het koninldijk besluit van 
28 november 1939 ook gevallen van leur
handel bedoelt, zodat deze gevallen wel 
onder toepassing van het gemeenteregle
ment vallen ; 

Overwegende dat, zo inderdaad gemeld 
artikel 8 bepaalde gevallen van leurhan
del uit het toepassingsgebied van het 
koninklijk besluit uitsluit, zulks niet het 
geval is voor het 4° van dit artikel 8, het 
enige waarop het vonnis steunt om ten 
deze het begrip leurhandel te bepalen ; 
dat artikel 8, 4°, het geval uitsluit van 
het te koop aanbieden en verkopen van 
koopwaar enkel wanneer de handelaar 
of zijn aangestelde zich richton tot een 
vast kliiinteel waa:rvan, op voorhand, 
hetzij juist, hetzij bij benadering de be
hoeften gekend zijn ; dat, wanneer het 
deze bepaling in:roept, het vonnis als geen 
daden van leurhandel beschouwt het 
af!everen aan het vast kliiinteel van de 
handelaar ; dat, voor het overige, het 
vonnis releveert dat het niet bewezen 
is dat ee:rste verweerder zich op eigen 
initiatief naar de woonplaats van even
tuele kopers heeft hegeven en dat het 
feit dat gelegenheidsklanten zelf het 
initiatief namen orn., tegelijkertijd met 
het vast kliiinteel, aankopen te doen aan 
de vrachtwagen van beklaagde, niet toe
laat te besluiten dat eerste verweerder 
leurt; 

Dat het middel, dat stecmt op een on
juiste interpretatie van het vonnis, feite
lijke grondslag mist ; 

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

doo1·dat de rechtbank de vrijspraak van 
beklaagde en het buiten zake stollen van 
de burgerlijk aansprakelijke partij mo
tiveert door omstandigheden van feite
lijke aard bepaald door artikel 8, 4°, van 
het koninklijk besluit nr 82 van 28 no-
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vember 1939 houdende reglementering 
van de leurhandel, 

te1·wijl, eerste onder·deel, de rechtbank 
niet. vaststelt of de feiten van de betich
ting, waarvan zij oordeelt dat zij in 
rechte kunnen onderworpen zijn aan 
de bepalingen van artikel 8, 4°, van 
voormeld koninklijk besluit, wel in feite 
daaraan onderworpen zijn; 

tweecle onclenleel, de omstandigheden 
van feitelijke aard waarop de rechtbank 
zich beroept, haar beslissing niet kmlnen 
rechtvaardigen op grond van artikel 8, 
4o, van voormeld koninklijk besluit., om
dat de toepa.ssing van voormeld artikel 
de samenloop van verscheidene elemen
ten vereist waarva.n de rechtbank noch 
het bestaan noch de samenloop vast
stelt; 

denle ondenleel, de omstandigheid dat 
een ofmeerdere aanbiedingen ofverkopen 
wel onderworpen zouden zijn aan de 
bepalingen van artikel 8, 4°, van voor
meld koninklijk besluit, de vrijspraak 
van beklaagde en het buiten zake stellen 
van de burgerlijk aansprakelijke partij 
niet kan motiveren, omdat de rechtbank 
niet vaststelt dat de omstandigheden 
die zij aanhaalt betrekking hebben op 
al de aanbiedingen en verkopen die de 
betichting omvatte, des te meer daar de 
betichting niet beperkt was tot de leur
handel van deur tot deur, maar het uit
oefenen van de leurhandel in het alge
meen omvatte, daarin begrepen de daden 
van leurhandel op de openbare weg, door 
eiser in zijn conclusie aangehaald ; 

vier·de ondercleel, de rechtbank niet 
vaststelt dat het in het afleveren is aan 
een vaste klienteel waarvan de behoeft.en 
juist of bij benadering op voorhand ge
kend waren, dat de feiten van de be
tichting zouden bestaan, daar de om
standigheid door het vonnis aangehaald 
dat « het openbaar ministerie niet be
twist dat de burgerlijk aansprakelijke 
partij Peeters een vast klienteel heeft 
waaraan hij regelmatig levert en ver
koopt omdat hij de beboeften ervan bij 
benadering kent "• niet inhoudt dat de 
rechtbank aanneemt dat een of meerdere 
feiten van de betichting in die leveringen 
of verkopen zouden bestaan ; 

vijjde onde1'Cleel, de rechtbank niet vast
stelt dat het ten huize was dat beklaagde 
afleverde, daar de omstandigheid door 
het vonnis aangehaald « dat het niet 
bewezen is dat hij zich op eigen initiatief 
heeft begeven naar de woonplaats van 
de eventuele kopers ))' de gelegenheids
klienten, wel inhoudt dat het niet bewe-

zen is dat beklaagde dit ooit op eigen 
initiatief zou gedaan hebben, doch niet 
inhoudt dat de rechtbank aanneemt dat 
hij dit ooit deed, zij het niet op eigen 
initiatief, en zich werkelijk ooit naar de 
woonplaats van een gelegenheidsklient 
begaf; en zeker niet dat de rechtbank 
het bewezen acht dat hij zich begeven 
heeft naar de woonplaats van zijn vaste 
klienteel, en daarenboven aan dat vast 
klienteel ten buize afleverde ; 

zescle onclenleel, de recbtbank niet vast
stelt dat de burgerlijk aansprakelijke 
partij Peeters een vaste klienteel beeft 
waarvan de behoeften juist, of bij benade
ring op voorband gekend zijn, daar de 
omstandigheid door het vonnis aange
baald, dat bet openbaar ministerie bet 
niet zou betwisten, niet inhoudt dat het 
openbaar ministerie het aanneemt, en 
zeker niet dat de recbtbank bet aanneemt; 

zevende onclenleel, de rechtbank niet 
vaststelt dat beklaagde een gevestigde 
bandelaar is met een vaste klienteel 
waarvan de beboeften juist of bij bena
dering op voorband gekend zijn, daar 
de omstandigheid dat de burgerlijk aan
sprakelijke partij Peeters dit wel zou 
zijn, niet inboudt dat beklaagde het is 
of dat hij de vertegenwoordiger van die 
partij is : 

W at betreft het eerste en bet tweede 
onderdeel, samen : 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat, om de redenen die bet opgeeft, 
tweede verweerder een gevestigd bande
laar is en een uitgebreid vast klienteel 
heeft waaraan bij regelmatig levert en 
verkoopt omclat hij de behoeften ervan 
bij benadering kent ; 

Dat bet aldus vaststelt dat de hande
lingen van verweerders wei onder toe
passing vallen van artikel 8, 4°, van het 
koninklijk besluit van 28 november 1939, 
en deze vaststelling rechtvaardigt ; 

Dat de ond.erdelen feitelijke grondslag 
missen; 

W at het dt>rde onderdeel betreft : 

Overwegende dat bet vonnis aannemnt 
dat verkopen aan gelegenbeidsklanten 
gebeurden ; dat bet echter daarna wette
lijk kon beslissen dat, dasr het gaat om 
gelegenbeidsklienteel dat zich op eigen 
initiatief aanmeldde wanneer leveringen 
aan bet vast klienteel werden gedaan, 
daaruit niet mag afgeleid worden dat 
eerste verweerder lem·de ; 

Dat bet onclerdeel niet kan aarigeno
men worden ; 
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W at het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat het openbaar ministerie niet betwist 
dat tweede verweerder een gevestigd 
handelaar is, en ook dat zulks blijkt uit 
de door hem voorgebrachte bescheiden 
(zakencijfer, belastingen, bijdragen aan 
de Rijksdienst voor maatschappelijke 
zekerheid) ; dat het verder releveert dat 
het openbaar ministerie evenmin be
twist dat tweede verweerder een uitge
breid vast klienteel heeft waaraan . hij 
regelmatig levert en verkoopt omdat hij 
de behoeften ervan bij benadering kent ; 

Overwegende dat hiernit blijkt dat, 
naar de mening van de rechter, de door 
de telastlegging bedoelde feiten op be
paalde uitzonderingen na, door het von
nis aangeduid, bestonden in het leveren 
ten huize aan dit vast klienteel ; 

Dat het onderdeel niet kan aangeno
men worden; 

W at het vijfde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, door te beslissen 
dat de handelingen van de verweerders 
onder toepassing vallen van artikel 8, 4°, 
van het koninklijk besluit van 28 novem
ber 1939, het vonnis impliciet verklaart 
dat de leveringen door eerste verweerder 
aan het vast klienteel van tweede ver
weerder gedaan, ten huize van dit klien
teel gebeurden ; · 

Dat het onclerdeel feitelijke gronclslag 
mist; 

W at het zesde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, door de beschouwing 
geplaatst in de kontekst van het vonnis, 
dat het openbaar ministerie ook niet 
betwist dfl,t tweede verweerder een uit
gebreid vast klienteel heeft waaraan hij 
regelmatig levert en verkoopt omdat hij 
de behoeften ervan bij benadering kent, 
de rechter duidelijk doet uitschijneli dat 
hij het niet betwist feit als vaststaand 
aanziet; 

Dat het onderdeel feitelijke gronclslag 
mist; 

Wat het zevende ondercleel betreft : 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat het gewezen is in zake van eerste 
verweerder, te wiens laste de inbreuk 
op artikel 4 van het gemeentereglement 
van Retie wordt gelegd, en van tweede 
verweerder, die gedaagd wordt als bur
gerlijk aansprakelijke voor de eerste ; dat 
het, verder, na vastgesteld te hebben dat 
tweede verweerder een gevestigd han
delaar is en een uitgebreid vast klienteel 

heeft waaraan hij regelmatig levert en 
verkoopt, releveert dat gelegenheicls
klanten op eigen initiatief zich bij de 
vrachtwagen van beklaagde en van de 
burgerlijk aansprakelijke begeven om 
daar te kopen, en ook dat het niet bewe
zen is dat eerste verweerder geleurd heeft ; 
dat het vormis hem dienvolgens vrij
spreekt en tweede gedaagde buiten zaak 
stelt; 

Dat uit het geheel van deze redenen 
en beslissingen yan de rechter blijkt dat 
het vonnis aannee1nt dat eerste verweer
der de aangestelde van tweede verweerder 
is; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1 tot 12 van het koninklijk 
besluit numrner 82 van 28 november 
1939 houdende reglementering van de 
leurhandel, en 1 tot 6 van het reglement 
van 27 december 1961 van de gemeente 
Retie, 

cloordat het vonnis eerste verweerder 
vrijspreekt en tweede verweerder buiten 
zake stelt en deze beslissing steunt hierop 
dat het niet bewezen is dat eerste ver
weerder zich op eigen initiatief naar de 
woonplaats van de eventuele kopers heeft 
begeven, overweging die enkel kan slaan 
op de gelegenheiclsklanten, 

te1·wijl, em·ste oncle1'deel, de omstandig
heid dat de handelaar of zijn vertegen
woordiger zich op eigen initiatief naar 
de woonplaats van de eventuele koper 
begeeft, wel een van de elementen is van 
de leurhandel van deur tot deur, mn
schreven in het koninklijk besluit num
mer 82 van 28 novem.ber 1939, maar niet 
van de andere vormen van leurhandel ; 

tweecle onclenleel, de beklaagde niet 
beticht was van leurhandel van deur tot 
deur, maar wel van leurhandel waarin 
begrepen is de leurhandel op de openbare 
weg door eiser in zijn conclusies aange
haald; 

clenle ondenleel, de rechtbank niet vast
stelt dat al de feiten VR,n de betichting, 
feiten van leurhandel VR,n deur tot deur 
zijn; 

vienle ondercleel, de omstandigheid dat 
de handelaar of zijn vertegenwoordiger 
zich op eigen initiatief naar de woonplaats 
van de eventuele koper begeeft, geen 
element is van het leuren mnschreven in 
het reglement van 27 decernber 1961 van 
de gemeente Retie, op grand waarvan 
veroordeling is gevorderd 
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W at betreft de vier onderdelen samen : 

Overwegende dat het vonnis, door het 
geheel van zijn beschouwingen, aantoont 
dat de verkopen door eerste verweerder, 
aangestelde van tweede verweerder, zich 
beperkt hebben, enerzijds tot het ver
kopen aan het vast klienteel van tweede 
verweerder, en, anderzijds, tot het ver
kopen aan gelegenheidsklanten die zich 
op eigen initiatief hadden aangeboden, 
en dat geen van deze verkopen leur handel 
uitmaakte ; dat het aldus beslist dat 
zowel de verkopen ten huize aan bet 
vast klienteel, als de verkopen aan de 
vrachtwagen van de verweerders niet 
overeenstemmen met het begrip lecll'han
del zoals bedoeld in bet reglement van de 
gemeente Retie van 27 december 1961; 

Dat aldus het vmmis zijn beslissing 
wettelijk gerechtvaardigd beeft en dat 
het middel niet kan aangenomen worden ; 

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

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

20 mei 1968. - 2e kamer. - Voo?'
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - VM·
slaggever, H. Hallemans. - Gelijkl1f-i
dende conclusie, H. Duman, advocaat
generaal. 

Op dezelfde dag werden vier gelijk
aardige arresten gewezen, op voorzie
ningen van de Procureur des Konings 
te Mechelen tegen dezelfde verweerders 
en tegen a) Leys en Peeters en b) Dierckx 
en Peeters, en gericht tegen vonnissen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Mechelen op 5 mei 1967 in boger beroep 
gewezen. 

2e KAMER. - 21 mei 1968. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
NEERLEGGING VAN MEMORIES. - Dr
RECTE BELASTINGEN.- VERWEERDER 
DIE EEN GROND VAN NIET-ONTVANKE
LIJKHEID TEGEN DE VOORZIENING OP
WERPT. - RECHT VAN DE ElSER EEN 
MEMORIE VAN WEDERANTWOORD NEER 
TE LEGGEN. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. -

NEERLEGC+ING VAN MEMORIES. - Dr
RECTE BELASTINGEN.- VER\VEERDER 
DIE EEN GROND VAN NIET-ONTVANKE
LIJKHEID TEGEN DE VOORZIENING OP
WERPT. - NEERLEGC+ING DOOR DE 
ElSER VAN EEN Jl'IEll'IORIE VAN WEDER
ANTWOORD.- TERMIJN. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VORll'I. - DIRECTE BELASTINGEN. -
STUKKEN NEERGELEGD TER RECHT
VAARDIGING VAN DE ONTVANKELIJK
HEID VAN DE VOORZIENING. - TER
MIJN BINNEN WELKE ZIJ DIENEN NEER
GELEGD TE WORDEN. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. -
DIRECTE BELAS'I'INGEN.- GROND VAN 
NIET-ONTV ANKELIJKHEID AFGELEID UIT 
HET ONTBREKEN VAN BETEKENING VAN 
DE VOORZIENING AAN EEN VENNOOT
SCHAP, ONTBO NDEN EN VEREFFEND 
DOOR OPSLORPING, TEN NAME VAN 
WELKE DE AANSLAG TEN KOHIERE 
WAS GEBRAOHT. - VOORZIENING BE
TEKEND AAN DE OPSLORPENDE VEN
NOOTSCHAP, DIE VOOR HET HOF VAN 
BEROEP VERSCHENEN WAS, ZOWEL IN 
EIGEN NAAM ALS IN DE HOEDANIGHEID 
VAN RECHTSOPVOIGSTER VAN DE OP
GESLORPTE VENNOOTSOHAP. - 0N'T
VANKELIJKE VOORZIENING. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
MoBILIENBELASTING. - VERDELING 
VAN HET MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN 
VAN EEN VENNOOTSCHAP TEN GEVOLGE 
VAN VEREFFENING. - TOEKENNING 
OF BETAALBAARSTELLING VAN DE IN
KOJ\'lSTEN KRAOHTENS ARTIKEL 21 VAN 
DE GEOOORDINEERDE WETTEN BETREF
FENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING VERSCHULDIGD DOOR DE 
ENKELE OMSTANDIGHEID DAT DE 
REOHTHEBBENDE OP DEZE GELDSOMMEN 
UITGEKEERD IN SPECIE, EFFECTEN OF 
ANDERSZINS, HET BEZIT VAN DEZE 
BEDRAGEN HEEFT KUNNEN VERKRIJ
GEN. 

1° VV annee1· cle ve?·weM'dM· een groncl van 
niet-ontvankelijkheid opwe1·pt tegen een 
voorziening in directe belastingen, kan 
de eiser ten aanzien van cleze grand van 
niet-ontvankelijlcheid een memorie van 
wedemntwom·cl nee?'leggen (1). 

2° Te laat ingediend is de memorie van 

(1) Oass., 1 oktober 1963 (B1tll. en PAsro., 
1964, I, 105); raadpl. cass., 17 januari 1967 
(A1•r. cass., 1967, biz. 604). 
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wede1·antwoord, die een antwoord ve?'
strekt op een g1·oru:l van niet-ontvanke
lijkheicl opgeworpen tegen een voo?·zie
nh~g inzalce cli1·ecte belastingen, wanneer 
zij cloo1· de eise1' we1·d nee1·gelegd mee1· 
clan vee1'tig vr~je clagen na het verstrijken 
van de termijn waarin de verwee1·de1' het 
recht hacl een memo1'ie van antwoo1·d 
op de voorziening nee1· te leggen (1). 
(Wet van 6 september 1895, art. 14, 
lid 3, vervangen bij artikel 1 van de 
wet van 23 juli 1953.) 

3o TV annee1· de ve1'Wee1·der een g1·oncl vm~ 
niet-ontvanlcelijkheid tegen een t•oo?·zie
ning inzalce directe belastingen opwe1·pt, 
moet cle nee1'legging doo1• de eism· van 
de stttlclcen te1· 1'echtvaa1·diging van de 
ontvanlcelijkheid van de voo1·ziening ten 
laatste geschieden op de clag van cle 
te1·echtzitting, waarop de zaalc behandeld 
wonlt, en vo01·dat het openbaa1· minis
te?'ie. zijn conelttsie geeft ( 2). 

4o vVannee1· een aanslag ten lcohiere wordt 
geb1·acht ten name van een vennootschap, 
naclien opgeslorpt door een ande1·e ven
nootschap en verefjend ten gevolge van 
.deze opslo1·ping, is de voo1·ziening va?~ de 
Staat tegen het a1'1'est van het hof van 
be1·oep ontvanlcelijlc zeljs indien zij 
slechts aan de opslorpende vennootschap 
wenl betelcend, van 't ogenblilc dat het 
an·est uitspmalc doet over een be1·oep 
ingesteld doo1· de opslorpende vennoot
schap, handelende zowel in eigen naam 
als in de hoedanigheicl van 1'echtsop
volgste1' van de opgeslorpte vennoot
schap. 

5° In geval van venleling van het maat
schappelijlc vm·mogen ten gevolge van 
de ve1·efjening van een vennootschap 
is de mobiliili~belasting geheven OJJ het 
gezamenlijlc bedmg van de geldsommen 
uitgelcee1·d in specie, efjecten of anclers
zins, ve?·schuldigd wannee?' de ?'echt
hebbenden op de 1titke1·ingen het bezit 
e1·van hebben lcunnen ve1·lcrijgen (3}. 
(Gecoiirdineerde wetten van 15 januari 
1948, art. 15, § 2, en art. 21, gewijzigd 
bij het koninklijk besluit nr 14 1 van 
3 juli 1939, art. 3.) 

(1) Raadpl. noot 2 onder cass., 7 mei 1957 
(Bull. en PASIC., 1957, I, 1072) en cass., 
8 oktober 1963 (ibid., 1964, I, 133). 

(2) Oass., 24 september 1963 (Bttll. en FA
SIC., 1964, I, 86) en 16 januari 1968, sup1·a, 
biz. 670. 

(BELGISOHE STAAT, lVIINISTER VAN FINAN
OIEN, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« SOCIETE IMJVIOBILI:il:RE KNOCKE BAL
Nfo.AIRE ».) 

ARREST. 

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

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening door verweerster 
opgeworpen en ajgeleicl ttit de niet-bete
kening van de voorziening aan de naam
loze vennootschap « Residence Albert » 
ten laste van wie de litigieuze aanslag 
op het kohier werd gebracht, 

te1·wijl uit de stukken van de rechts
pleging blijkt dat deze vennootschap 
samen met verweerster in de zaak was : 

Overwegencle dat, gelet op deze aan 
de voorziening tegengeworpen grand van 
niet-ontvankelijkheid, eiser gerechtigd 
was een rnen1.orie van wederantwoord 
alsmede stukken ten bewijze van de 
ontvankelijkheid van de voorziening over 
te leggen; 

Overwegende dat de memorie van 
wederantwoord, neergelegd meer dan 
veertig vrijo dagen na het verstrijken van 
de ternlijn binnen welke verweerster 
gerechtigd was een memorie tot antwoord 
op de voorziening neder te leggen, te laat 
werd ingediend, en dat het Hof er geen 
acht mag op slaan; 

Overwegende echter dat de bijge
voegde stukken ten bewijze van de ont
vankelijkheid van de voorziening regel
matig werden neergelegd alvorens het 
openbaar ministerie in zijn conclusie 
gehoord werd ter zitting van het Hof; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
gewezen werd op het beroep ingesteld 
tegen de beslissing van de directeur van 
17 februari 1960 over de door verweerster 
ingediende reclamatie, beroep ingesteld 
door verweerster handelende zowel in 
eigen naam als in hoedanigheid van 
rechtsopvolgster van de ontbonden namn
loze vennootschap << Residence Albert >> 

welke zij opgeslorpt had, en, voor zoveel 
als nodig, door de naamloze vennootschap 
<< Residence Albert », ontbonden door 
haar fusie met verweerster ; 

Dat uit eeu akte op 5 februari 1954 

(3) Raadpl. cass., 30 april 1963 (Bull. en 
PAsiC., 1963, I, 931) en 7 februari 1967 (A1'1'. 
cass., 1967, blz. 707). 
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verleden voor notaris Ools te Antwerpen 
blijkt dat de vereffening van de naam
loze venriootschap « Residence Albert >> 
gesloten werd en dat, ingevolge de op
slorping van die vennootschap door ver
weerster, gans het passief ervan. door deze 
laatste overgenomen werd ; 

Dat hieruit volgt dat de betokening 
van de voorziening regelmatig gedaan 
werd aan de rechtsopvolgster van de 
oorspronkelijk belaste vennootschap ; 

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

Over hot middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 112 van de Grand
wet, 15, § 2, van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, gecotirdineerd 
bij het besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948, 2, § 1, van de wetten be
treffende de nationale crisisbelasting, ge
cotirdineerd bij hot beslnit van de Regent 
van 16 januari 1948, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk W etboek, 2 van de 
wetten op de handelsvennootschappen, 
gecoordineerd bij het koninklijk besluit 
van 30 november 1935, 

cloonlat het bestreden arrest de be
twiste aanslagen, die bij toepassing van 
artikel 15, § 2, van de gecotirdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen voor het dienstjaar 1954 worden 
gevestigd, wegens miskenning van het 
a:nnualiteitsprincipe van de belasting 
vernietigt en beslist dat zij aan het 
dienstjaar 1952 dienden te worden ver
bonden, daar het tot de mobilienbelas
ting aanleiding gevend feit zich op 
17 j1.mi 1952 heeft voorgedaan vermits 
er op die datum, door de beslissing 
van de algemene vergadering der aan
deelhouders van de naamloze vennoot
schap « Societe Immobiliere Knocke 
Balneaire >>, toekenn:i:ng werd gedaan aan 
de aandeelhouders van de naamloze ven
nootschap « Residence Albert >> van de 
8.000 aandelen waarmede de inbreng 
van het maatschappelijk vermogen van 
de naamloze vemwotschap « Residence 
Albert >> in de naamloze vmmootschap 
« Societe Innnobiliere Knocke Balneaire >> 
werd vergoed, 

te1·wijl deze aandelen op 17 juni 1952 
niet aan de aandeelhouders van de naam
loze vemwotschap « Residence Albert >> 
doch aan de vennootschap zelf worden 
toegekend die ze tot 5 februari 1954 in 
haar vermogen behonden heeft en haar 
aandeelhouders slechts vanaf doze laatste 
datum de eigendom ervan hebben ver
kregen, zodat slechts op 5 februari 1954 
tot verdeling van hot maatschappelijk 

vermogen van de naamloze vem1ootschap 
« Residence Albert » word overgegaan en 
de eisbaarheid van de mobilienbelasting 
en van de nationale crisisbelasting slechts 
in hot jaar 1954 is ontstaan, dat hot be
wijs daarvan wordt gevonden in de bij
lagen 86 (uittreksel nit de notariele aide 
van 5 februftri 1954, verschenen in hot 
Belgisch Staatsblad), 87/88 (brief van de 
naamloze vennootschap «Societe Immo
biliere Knocke Balneaire ll, gericht aan 
de controleur der belastingen), 89 (balans 
op 31 december 1952 van de naamloze 
vennootschap « Residence Albert )) in 
vereffening) en 90 (attest van notaris 
Ools te Antwerpen) van hot administi'a
tief dossier, nit welke stukken blijkt dat 
de naamloze vennootschap « Residence 
Albert>> slechts op 5 febrnari 1954 opge
honden heeft te bestaan en op die datum 
is overgegaan tot verdeling van haar 
maatschappelijk vermogen onder haar 
aandeelhouders, zodat hot arrest de be
wijskracht van bovengemelde stukken 
heeft miskend (schending van de urti
kelen 1319, 1320 en 1322 van hot Burger
lijk Wetboek), en hot daarenboven hot 
principe miskent dat, zolang hot rechts
wezen bestaat, hot zelf nitsluitend eige
naar is van hot patrimonium der ven
noot.schap dat zich niet kan verrnengen 
met dit der vennoten (schending van 
artikel 2 van de wetten op de handels
vennootschappen, gecotirdineerd bij het 
koninklijk besluit van 30 november 
1935) : 

Overwegende dat de betwiste aanslagen 
in de mobilienbelasting en in de nationale 
crisisbelasting, bij toepassing van de arti
kelen 15, § 2, van de gecotirdineerde web
ten betreffende de inkomsterrbelastingen 
en 2, § l, van de gecotirdineerde wetten 
betreffonde de nationale crisisbelasting, 
bij navordering van hot dienstjaar 1954 
gevestigd worden, daar het feit dat de 
belasting voortbrengt zich heeft voorge
daan, volgens de administratie, op 5 fe
brnari 1954; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
deze aanslagen vernietigt om de reden 
dat bedoeld feit zich op 17 jnni 1952 
heeft voorgedaan en dat de aanslagen, 
derhalve, wegens de miskem)ing van het 
annualiteitsprincipe van de belasting, 
nietig zijn ; 

Overwegende dat luidens artikel 21 
· van de gecotirdineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen de toekenning 
of de betaalbaarstelling van de inkomsten 

,hot verschuldigd zijn van de mobilien
belasting medebrengt ; 
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Overwegende dat het arrest vaststelt 
<< dat door de algemene vergadering van 
de aandeelhouders van de naamloze ven
nootschap << Societe Immobiliere Knocke 
Balneaire ,, gehouden op 17 juni 1952, 
beslist werd : 1° haar 43.200 aandelen te 
vervangen door 36.600 aandelen zonder 
noirtinale waarde ; 2° te fusioneren met 
de naamloze vennootschap << Residence 
Albert " die gans haar maatschappelijk 
vermogen, vertegenwoordigd door 
4.000 aandelen van 1.000 frank, in
bracht tegen 8.000 aandelen van de naam
loze vennootschap ''Societe Immobiliere 
Knocke Balneaire " ; dat, meer bepaald, 
beslist werd : << En remuneration de l'ap
port ... il est distribue a. la societe << Resi
dence Albert .. . huit mille actions )) ; 
<< dat deze algemene vergadering tevens 
beslist heeft dat de naamloze vennoot
schap << Societe Immobiliere Knocke Bal
neaire ,, zonder enige tussenkomst van 
de naamloze vennootschap << Residence 
Albert ,, deze 8.000 aandelen, bij de 
aandeelhouders van de naamloze ven
nootschap << Residence Albert "• moest 
ruilen tegen de 4.000 aandelen van de 
naamloze vennootschap <<Residence Al
bert )) op basis van twee aandelen van 
de naamloze vennootschap << Societe Im
mobiliere Knocke Balneaire )) tegen een 
aandeel van de naamloze vennootschap 
<< Residence Albert )) ; 

Dat het arrest, zonder schending van 
artikel 2 van de gecoi:irdineerde wetten 
op de handelsvennootschappen, hieruit 
kon afteiden << dat de toekenning van de 
8.000 aandelen definitief was )) en << dat 
de vennoten van de naamloze vennoot
schap << Residence Albert )) die op 17 juni 
1952 ontbonden werd, aldus, tengevolge 
van de beslissing van de algemene ver
gadering van de aandeelhouders van de 
naamloze vennootschap << Societe Immo
biliere Knocke Balneaire )) van zelfde 
datcun, vennoten geworden zijn van deze 
laatste vennootschap en het eigendoms
recht verworven hebben van de 8.000 aan
delen van de naamloze vennootschap 
<<Societe Immobiliere Knocke Bal
nBaire )) ; 

Overwegende dat eiser betoogt dat de 
naamloze vennootschap << Residence Al
bert )) die 8.000 aandelen in haar ver
mogen heeft behouden en slechts op 5 fe
bruari 1954 tot de uitdeling ervan aan 
haar aandeelhouders is overgegaan en 
dat het bewijs van de verdeling van het 
maatschappelijk vermogen op voormelde 
datmn door de in het middel ingeroepen 
stukken van het administratief dossier 
geleverd wordt ; 

Overwegende dat het arrest de datum 
van 5 februari 1954 voor de omwisseling 
van de aandelen noch betwist, noch tegen
spreekt ; dat het verklaart dat de admi
nistratie die datum tevergeefs inroept 
daar de vennoten van de naamloze ven
nootschap << Residence Albert )) het eigen
domsrecht over de 8.000 aandelen van 
verweerster en het recht mn erover te 
beschikken verworven hadden door de 
beslissing van de algemene vergaderi:ng 
van 17 juni 1952, zodat de aandelen hen 
dan reeds toegekend waren in de zin 
van artikel 21 van de gecoi:irdineerde 
wetten en de overhandiging van de aan
delen slechts de uitvoering van die be
slissing uitmaakt; 

Overwegende dat het arrest aldus, 
enerzijds, de bewijskracht van de in het 
middel aangehaalde stukken van het 
administratief dossier niet heeft miskend, 
en, anderzijds, na vastgesteld te hebben 
dat de vennoten van de naamloze ven
nootschap <<Residence Albert)) het eigen
domsrecht over de 8.000 aandelen van 
verweerster en het recht om erover te 
beschikken op 17 jwli 1952 verworven 
hadden, wettelijk beslist dat die aandelen 
hen op gezegde datum toegekend werden 
en dat voor de toepassing van voormeld 
artikel 21 het niet vereist is dat de aan
delen wezenlijk uitgedeeld of overhandigd 
zouden worden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

21 mei 1968. - 2" kamer. - Voo?'· 
zitte?', H. Rutsaert, raadsheer waa.r
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. Wauters. - Gel~iklttidende conclttsie, 
H. Colard, advocaat-generaa.l. - Pleiters, 
HH. Van Leynseele, van Bastelaer en 
Baltus (de twee laatstvermelden van de 
balie bij het Hof van beroep te Brussel). 

2e KAMER.- 21 mei 1968. 

1° F AILLISSEMENT. - AFZONDERLIJK 
FAILLISSEMENT VAN EEN VENNOOT VAN 
EEN VENNOOTSCHAP ONDER EEN GE· 
MEENSCHAPPELIJKE NAAJ\i, DIE ZELF 
FAILLIET WERD VERKLAARD. - PAS· 
SIEF VAN DE VENNOOT.- 0MVANG. 

2° F AILLISSEMENT. - AFZONDERLIJK 
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F AILLISSEMENT VAN EEN VENNOOT VAN 
EEN VENNOOTSOHAP ONDER EEN GE
MEENSOHAPPELIJKE NAAM, DIE ZELF 
FAILLIET WERD VERKLAARD. - AF
SLUITEN VAN HET FAILLISSEMENT VAN 
DE VENNOOT. - GEVOLGEN. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAGBILJET. - VERZENDING. 
BELASTINGPLIOHTIGE FAILLIET VER
KLAARD. - BRIEF VERZONDEN AAN 
DE BELASTINGPLIOHTIGE EN AFGEGE
VEN AAN DE CURATOR VAN HET FAIL
LISSEJYIENT. - REGELlliATIGE VERZEN

DING. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE. - UITGANGSPUNT VAN 
DE TERMIJN \VAARIN ZE lliOET WORDEN 

INGEDIEND. 

1 o Bij een ajzoncle1·lijk jaillissement vmo 
een vennoot van een vennootschap onde1· 
een gemeenschappelijlce naam, die zelj 
jailliet verklam·d we1·d, vo1·mt clit faillis
sement, dat onde1•scheiclen is van clat van 
de vennootschap, slechts een enlcele 
massa, wellce zowel het passief van cle 
vennootschap als het passiej van cle ven
noot omvat (I). (Wet van 18 april 1851, 
art. 444; wetten op de handelsvennoot
schappen, gecoord:inee.rd op 30 novem
ber 1935, art. 17.) 

2o W anneer het ajzonclerlijlc jaillissement 
van een vennoot van een vennootschap 
onde1· een gemeenschappelijlce naam 
w01·dt afgesloten, w01·dt cle vennoot op
nie~tw volledig 1·echtsbekwaam (2). 

3o W annee1· de aclministratie van de clirecte 
belastingen een aanslagbiljet aan een 
belastingplichtige heejt verzonclen en, na 
de jaillietve1·lcla1'ing van deze belasting
plichtige, de brief actn cle cttmtor wonlt 
ajgegeven, is de1·gelijke verzencling 1'egel
matig (3). (Gecoiirdineerde wetten van 
15 januari 1948, art. 69; wet van 
18 april 1851, art. 478.) 

4o De termijn waa1·in cle 1·eclamatie, op 

(1) en (2) Novelles, Droit commercial, d. IV, 
v° Faillite et concm·dat, nrs 1033, 1034 en 
2053; VAN RYN, P1·incipes de cl1·oit coJJWteJ'· 
cial, d. IV, nrs 2649 en 2873. Inzake de ge
volgen van de faillietverklaring van een ven
nootschap onder een gemeenschappelijke 
naam, raadpl. cass., 15 december 1938 (Bull. 
en PAsrc., 1938, I, 383). Inzake de gevolgen 

st1·a[Je van verval, moet w01·clen inge
diend, gaat in op de datum die op het 
aanslagbiljet als datum van ve1·zending 
ve1'meld wonlt, wannee1' de verzending 
1·egelmatig is (4). (Gecoiirdineerde wet
ten van 15 januari 1948, art. 6, § 3.) 

(Mr BULOKAERT q.q., Mr HEFFINOK q.q., 
T. BELGISOHE STAAT, l\UNISTER VAN 
FINANOI:i<iN.) 

ARREST. 

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

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 61, § 3, en 69 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen ge
coiirdineerd bij besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 40 van het konink
lijk besluit van 22 september 1937, 437, 
440, 442, 470, 478 en 530 van het Wet
hoek van koophandel, 

doonlat het bestreden arrest beslist 
dat uit de overgelegde stuklcen blijkt 
cJ.at Robert Defrancq in faillissement was 
toen het aanslagbiljet verzonden werd, 
dat immers op 3 juni 1952 vier faillisse
Inenten uitgesproken werden waarvoor 
de heer Roelandts als curator werd aan
gesteld, onder meer dit van de vennoot
schap onder firma Julien Defrancq en 
Robert Defranck en dit van Robert De
francq, dat het eerst vermelde faillisse
ment zelfs op 23 juni 1958 nog niet 
afgesloten was ; dat indien het faillisse
ment van Robert Defrancq op 23 januari 
1954 gesloten en op 28 september 1961 
heropend werd, Robert Defrancq op 24 
september 1954, datmn van de verzen
ding van het aanslagbiljet, nog in zijn 
hoedanigheid van verrnoot van de ge
noemde vennootschap onder fu•ma in 
staat van faillissement was, zodat het 
aanslagbiljet terecht overgemaakt werd 
aan de ctu·ator, 

terw~jl, ee1'ste onclenleel, artikel 478 van 
het W etboek van koophandel, dat voor-

van het aan een van de vennoten toegestane 
concordaat, raadpl. artikel 530 van de wet 
van 18 april 1851. 

(3) Raadpl. cass., 8 november 1960 (Bttll. 
en PAsrc., 1961, I, 252). 

(4) Cass., 8 november 1960, vermeld in de 
vorige noot, en cass., 23 februari 1965 (Bull. 
en PAsrc., 1965, I, 648). 
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schrijft de briefwisseling voor de gefail
leerde aan de curator af te geven, slechts 
toepasselijk is wanneer bij vonnis een 
faillissement werd uitgesproken en, bij 
faillissement van een vennootschap onder 
firma., de vennoten niet ipso facto gefail
leerd zijn, tenzij dit bij vonnis is gebeurd, 
zodat, waar het faillissement van Robert 
Defrancq op 23 januari 1954 werd afge
sloten en op 28 september 1961 werd 
heropend en waar het bestreden arrest 
geen ander vonnis aanhaalt, hij op 
24 september 1954, datum van de ver
zending van het onderhavig aanslagbiljet, 
niet gefailleerd was, en gemeld arti
kel 478 niet toepasselijk was, en, zo een 
vonnis het faillissement in hoofde van 
Robert Defrancq sluit, niet kan gezegd 
worden dat dit slechts de persoonlijke 
activiteit van Defrancq zou betreffen, 
maar niet zijn activiteit als vennoot van 
de vennootschap onder firma, aangezien 
de massa « Robert Defrancq " een geheel 
vormt en de sluiting van zijn faillissement 
ook zijn activiteit als vennoot betreft ; 

tweeile onilm·deel, gesteld dat de sluiting 
van het faillissement op 23 januari 1954 
slechts zijn « persoonlijke >> activiteit zou 
betreffen, maar niet die als vennoot (quod 
non), dergelijke motivering niet volstaat 
om te besluiten tot de regelmatige toe
zending aan de curator van onderhavig 
aanslagbiljet, waar dit laatste niets te 
maken heeft met de activiteit van Robert 
Defrancq, in de vennootschap onder 
firma : 

Overwegende dat het middel aileen 
op Robert Defrancq betrekk:ing he eft ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt, zonder dienaangaande gekriti
seerd te zijn, dat de speciale belasting 
terecht op naam van de vennoten van 
de ontbonden personenvennootschap 1net 
beperkte aansprakelijkheid «Julien De
francq et Fils >> gevestigd werd, overeen
komstig artikel 7, § 3, tweede lid, van de 
wet van 15 oktober 1945; 

Overwegende dat het eveneens vast
stelt dat er ook een vennootschap onder 
firma «Julien Defrancq en Robert De
francq >> heeft bestaan, welk:e op 3 juni 
1952, samen met haar vennoten, failliet 
verklaard werd; dat het faillissement van 
die vennootschap op 23 juni 1958 nog 
niet afgesloten was, maar dat het faillisse
ment van Robert Defrancq op 23 januari 
1954 gesloten en slechts op 28 september 
1961 heropend werd; 

Overwegende dat het aanslagbiljet op 
naam van Julien en Robert Defrancq op 
24 september 1954 opgestuurd werd ; 

Overwegende dat het arrest, om te 
beslissen dat het aanslagbiljet regelmatig 
aan Robert Defrancq afgeleverd werd, 
aanneemt dat deze op 24 september 1954 
nog steeds failliet was in zijn hoedanig
heid van vennoot van bedoelde vennoot
schap onder firma, zodat het aanslag
biljet, overeenkomstig artikel 478 van 
de wet van 18 april 1851 op het faiilisse
lnent, aan de C"Lll'ator diende afgegeven te 
worden; 

Doch overwegende dat wanneer een 
afzonderlijk faiilissement van een ven
noot van een vem~ootschap onder fir1na, 
die zelf failliet verklaard werd, uitge
sproken wordt, dit faillissement een 
enkele massa vormt welke niet aileen 
zijn persoonlijk passief maar ook het 
passief van die vennootschap omvat, en 
de sluiting van zodanig· faillissement uit
werking heeft wat de gehele massa be
treft; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
van 23 januari 1954 tot 28 september 
1961 Robert Defrancq zijn voiledige 
rechtsbekwaamheid herkregen had en de 
aan hem gerichte brieven niet geldig meer 
konden afgegeven worden aan de curator, 
die niet meer bevoegd was om bedoelde 
massa te vertegenwoordigen; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 61, § 3, en 69 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen ge
co6rdineerd bij besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 40 van het konink
lijk besluit van 22 september 1937, 

clooTilat het bestreden arrest beslist 
dat de verzending van het onderhavig 
aanslagbiljet regelmatig is en bewezen 
wordt onder meer door volgende vernioe
dens : de verklaring van de postontvanger 
van 19 april 1958, houdende dat aile 
stukken van briefwisseling op naam van 
Julien Defrancq en Robert Defrancq inge
volge het vonnis van de Rechtbank van 
Koophandel te Kortrijk van 3 jcmi 1952 
aan de Ccll'ator Mr Roelandts moesten 
gezonden worden, en het feit dat het 
aanslagbiljet niet teruggezonden werd en 
afgegeven werd aan Mr Roelandts zoals 
de andere stukken vermeld in de bestre
den beslissing, en aldus aanneemt dat 
de verzending van een aanslagbiljet aan 
een andere persoon dan de belasting
plichti~e regelmatig is, en dientengevolge 
het onderhavig bezwaarschrift te laat 
werd ingediend, en meer bepaald aan
neemt dat de verzending van een aan
slagbiljet, in geval van faillissement, aan 
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de curator van het faillissement, regel
matig is, 

terwijl de reclamatietermijn voorzien 
bij artikel 6I, § 3, slechts begint te !open 
vanaf de datum van het aanslagbiljet, op 
voorwaarde dat de verzending regelmatig 
zij, en de verzending slechts regelmatig 
kan zijn wanneer ze geschied is aan de 
belastingplichtige zelf : 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het tweede middel volgt dat het eerste 
middel nog aileen eiser Julien Defrancq 
aanbelangt ; · 

Overwegende dat door het micldel niet 
betwist wordt dat op het ogenblik van 
het verzenden van het aanslagbiljet aan 
Julien Defrancq deze laatste in staat 
van faillissement verkeerde en dat het 
aanslaghiljet door de postontvanger over
handigd werd aan de curator; 

Overwegende dat a.rtikel 478 van de 
wet van IS april I85I bepaalt dat de aan 
de gefailleerde ~se1·ichte brieven worden 
afgegeven aan de curatoren, die ze ope
nen; 

Overwegende dat het arrest derhalve 
wettelijk beslist dat het aanslagbiljet 
op regelmatige wijze verzonden werd aan 
Julien Defrancq, zodat de termijn, be
paald bij artikel 6I, § 3, tweede lid, van 
de gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, op de datum van 
deze verzending een aanvang nan1 ; 

Dat het middel naar recht faa.It ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre- , 
den arrest in zover het besliet dat het 
bezwaarschrift van Robert Defrancq te
recht als te laat ingediend afgewezen 
wer<l; verwerpt de voorziening van Ju
lien Defrancq ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van <le gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt Julien Defrancq in de kosten 
van zijn voorziening en de Belgische 
Staat in de kosten van de voorziening 
van Robert Defrancq; verwijst de alclus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

21 mei I968. - 2 6 kam.er. -- Voor
zitte?·, H. Rutsaert, raaclsheer waar
nemencl voorzitter. Ve1·slaggeve~·, 
H. W miters. - Gelijlchticlende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal.- Pleite1·s, 
HH. Delafontaine (van de balie te Kor
trijk) en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 21 mei 1968. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
MOBILIENBELASTING OF ROERENDE 
VOORHEFFING. - 0PBRENGST VAN DE 
OONOESSIE VAN ROERENDE GOEDEREN. 
- VE.><NOOTSOHAP DIE RETRIBUTIES 
BETAALT WEGENS DE EXPLOITATIE 
VAN EEN OOTiWOI. - VENNOOTSOHAP 
GEHOUDEN TOT DE BETALING VAN DE 
l\WBILIENBELASTING OF SCHULD EN ARES 
VAN DE ROERENDE VOORHEFFING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN, GEVOEGD BLT HET KONINKLIJK 
BESLUIT TOT COORDINATIE VAN 26 FE
BRUARI I964. - CooRDINATIE DIE 
GEEN WIJZIGING HEEFT GEBRAOHT IN 
DE ZETTING, HET BEDRAG, DE VESTI
GINGS- EN INVORDERINGSMODALITEITEN 
VAN DE ERIN BEDOELDE BELASTINGEN. 

RoERENDE VOORHEFFING. 
DRAAGWIJDTE VAN ARTIKEL 22-I 0 VAN 
DE WET VAN I5 JULI I966 TOT WIJZI
GING VL.l\f HET WETBOEK VAN DE IN
K0l\1STENBELASTINGEN. 

I 0 De vennootschap die ?'etributies betaalt 
wegens de ea:ploitatie van een oct1·ooi is, 
als sch~tldenares van de opbrengst van 
de concessie van ?'oerende goecleren, ge
houclen tot de betaling van de mobilien
belasting (I) of is cle ?'OM'encle voorhe(fing 
ve?'sch~dcligd. (Wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, gecoordineerd 
op 15 januari I948, art. 14 en 20, § I, 
3°; wet van 30 novernber I962 hou
dende hervorming van de inkomf'lten
belastingen, art. 5, § I, en 42, § I.) 

2° Het vVetboek van de inkomstenbelastin
gen, gevoegcl b1:j het lconinklijlc beslttit 
tot coonlinatie van 26 febrtta?'i 196 4.., 
wellce coonz.inatie toegestaan wercl bij 
a1·tilcel 8.9, § 1, lid 2, van de wet van 
20 november 1962, heejt geen wijziging 
geb1·acht in de zetting, het bed?'ag, de 
vestigings- en invonle1·ingsmoclaliteite:n 
van cle e1•in becloelde belastingen; arti
lcel 22 van cle wet van 15 j~tli 1966, in 
zove1• het de tekst van artikel 164.. van 
het J:V etboek van de inlcomstenbelastingen 
wijzigt, geeft op wie de ?'Oe?·encle voo1'
hetfing ve1·schulcligcl is, en heejt enlcel 
tot cloel een leemte van het lconinklij lc 
besluit van 26 febr~tari 1964 aan te 

(1) Cass., 25 mei 1965 (Bull. en PAsro., 
1965, I, 1036). 
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vullen en niet de v1·oege1'e bestaande wet
telijke toestand te wijzigen (1). 

(PERSONENVENNOOTSCHAP JYIET BEPERKTE 
AANSPRAKELI.JKHEID « IMJ\'IOMAR », 
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
FINANCIEN.) 

ARREST. 

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

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 97 en 110 van de 
Grondwet, 164 en 165 van de ingevolge 
artikel 89 van de wet van 20 november 
1962, bij koninklijk besluit van 26 fe
bruari 1964 gecoordineerde wetsbepalin
gen betreffende de inkomstenbelastingen, 
42, § 1, van de wet van 20 november 1962 
op de fiscale hervorming en 14, § 1, 15 
tot 19, en vooral 19 en 20, § 1, van de 
wetten betreffende de inkomsten belaR
tingen gecoordineerd bij besluit van de 
Regent van 15 januari 1948 en voor zo
veel als nodig 22 van de wet van 15 juli 
1966, 

doordat .het bestreden arrest beslist dat 
de coordinatie die gebeurd is bij konink
lijk besluit van 26 februari 1964, een 
leemte vertoont, daar artikel 164 van 
het Wetboek van de inkomstenbelastin
gen niet verwijst naar artikel ll, 5°, van 
dit wetboek en zodoende niet bepaalt 
dat de schuldenaar van de opbrengst van 
concessies van roerende goederen even
eens de schuldenaar is van de roerende 
voorheffing, en deze ingevolge artikel 165 
dienvolgens client af te houden, maar dit 
slechts een coordinatieleemte zou zijn, en 
geen wettelijke leemte, daar artikel 42, 
§ 1, van de wet van 20 november 1962 
verwijst naar artikel 20, § 1, 1 o tot 3o, 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen en het 3° van 
gezegd artikel 20, § 1, verwijst naar arti
kel 14, § 1, 4°, van die wetten waaronder 
zou moeten gerangschikt worden de op
brengst van concessies van roerende 
goederen, zodat nu gemeld art.ikel 20, 
§ 1, 3°, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen als 
schuldenaar van de belasti:ng aanduidt 
de schuldenaar van genoemde opbrengst 

(1) Zie het Verslag van de Co=issie van 
financien bij cle Senaat, Pasin., 1966, blz. 466 
en volg., inzonderheid, blz. 471. 

van concessies, de wet op de fiscale her
vormi'.lg, in casu van kracht, hetzelfde 
stelt, 

te1·wijl artikel 42, § 1, van de wet van 
20 november 1962 inderdaad verwijst 
naar artikel 20, § 1, 1° tot 3°, van de 
geco6rdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen en het 3° van arti
kel 20, § 1, inderdaad naar artikel 14, 
§ 1, 4°, van die wetten verwijst, maar 
onder 4° van artikel 14, § 1, niet de 
opbrengst van concessies van roerende 
goederen is begrepen, en geen enkele 
methode van interpretatie, in fiscale 
zaken toepasselijk, toelaat zulks te be
weren, zodat het in cas~t toch gaat om 
een wettelijke leemte, door artikel 22 
van de wet van 15 juli 1966 hersteld, en 
die hierin bestaat dat, al is de opbrengst 
van concessies van roerende goederen 
belastbaar, de schuldenaar ervan niet 
als schuldenaar van de roerende voor
heffing op genoemde inkomsten kan aan
geduid worden in plaats van de genieter 
van die op brengst : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat eiseres, die een Duits brevet 
genoot en een vergoeding nit dien hoofde 
aan een buitenlandse vennootschap heeft 
betaald, als schuldenares van de op
brengst van de concessie van roerende 
goederen onderhevig was aan de roerende 
voorheffing op die opbrengst; 

Overwegende dat het arrest deze be
slissing steunt op de in het middel over
genomen redenen; dat het middel aan
voert dat de stelling van het arrest niet 
kan worden bijgetreden omdat zij op 
een verkeerde interpretatie van artikel14, 
§ 1, 4°, van de bij besluit van de Regent 
van 15 januari 1948 geco6rdineerde wet
ten betreffende de :inkomstenbelastingen 
berust, om onder dit 4° de opbrengst 
van de concessie van roerende goederen 
ten onrechte begrepen te hebben ; 

Overwegende dat § 1 van bovengemeld 
artikel 14, na beschikt te hebben dat de 
belasting op het inkomen uit roerend 
kapitaal van toepassing is op de divi
denden, renten en alle andere opbrengsten 
van aangewende kapitalen, uit welken 
hoofde ook en zijnde : 1° ... 2o ... 3o ... 
en 4° ... , in het vierde lid na dit 4° be
paalt dat de belasting eveneens van toe
passing is op de opbrengsten van verhu
ring, van verpachting, van gebruik en van 
concessie van alle roerende goederen ; 

Dat deze laatste opbrengsten, welke 
geen opbrengsten van aangewende kapi
talen zijn, met de onder 1° tot en met 
4o opgesomde opbrengsten van kapitalen 



- ll64 

a1dus krachtens die paragraaf moeten 
gelijkgeste1d worden ; 

Overwegende, derha1ve, dat, daar arti
ke1 20, § 1, 3°, van de op 15 januari 1948 
gecoi:irdineerde wetten, waarnaar arti
ke1 42, § 1, van de wet van 20 november 
1962 op de fisca1e hervorming verwijst, 
bepaa1t dat tot de mobi1ienbelasting 
gehouden zijn de vennootschappen, in
stellingen, bankiers, notarissen, wissel
agenten, · rentm.eesters, zaakvoerders en 
andere personen, die de inkomsten, mn
schreven in 3o en 4° van§ 1 van artike114, 
betalen of verschuldigd zijn, deze inkom
sten in ieder geval de opbrengst van de 
concessie van roerende goederen begrij
pen, mn het even of men die opbrengst 
beschouwt als gerangschikt samen met 
de andere onder 40 bedoelde opbrengsten, 
ofwel als daarmede niet samen gerang
schikt maar gelijkgesteld met de andere 
onder 1° tot en Tnet 4° bedoelde opbreng
sten, zodat ze ook tussen de onder 4° 
bedoelde opbrengsten moeten worden 
geteld; 

Overwegende d at de artikelen 164 en 
165 van de bij het koninklijk besluit van 
26 februari 1964 gecoordineerde wets
bepa.lingen botreffende de inkomstenbe
lastingen de tevoren bestaande wettelijke 
toestand niet kunnen wijzigen; dat, in
derdaad, a.rtikel 89 van de wet van 20 no
vember 1962, welke deze coordinat.ie 
toelaat, uitdrukkelijk bepaalt dat '' daar
uit geen "ijziging van de zetting, bet 
bedrag en de vestigings- en invorderings
modaliteiten van de beoogde belastingen 
mag voortvloeien " ; 

Overwegende, eindelijk, dat artikel 22 
van de wet van 15 juli 1966 aileen tot 
doel heeft een leemte in hogergemeld 
koninklijk besluit van 26 februari 1964 
aan te vullen ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

21 mei 1968. - 2e kam.er. - Voo1'
zitter, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Wauters. - Gelijkl~ticlende conclttsie, 
H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
H. Van Leynseele. 

(1) Cass., 26 april 1955 (Bttll. en PAsro., 
1955, I, 931). 

28 KAJ\'I.ER. - 21 mei 1968. 

VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
DIRECTE PROVINCIALE BELASTINGEN'. 
- VOORZIENING TEGEN EEN BESLUIT 
V.fu." DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN 
EEN PROVINOIERAAD. - EISER DIE 
GEEN MIDDEL HEEFT DOEN GELDEN.
GEEN MIDDEL DAT DE OPENBARE ORDE 
RAAKT, AJl;IBTSHALVE OP TE vVERPEN. 
- VERWERPING VAN DE VOORZIENING. 

T'Vwnnee1· de eiser geen miclclel hee,ft cloen 
gelclen tot staving van zijn voorziening 
tegen het besluit van de bestenclige clepu
tatie van een p1·ovincieraacl betretfencle 
een aanslag in een directe provinaiale 
belasting en geen midclel, clat de openba1·e 
onle 1·aakt, ambtshalve client te wonlen 
opgewm•pen, ve1·werpt het Hoj van cassa
tie de voo1·ziening ( 1). 

(DEKEMPE, 
T. PROVINCIE WEST-VLAANDEREN.) 

Met de notitie overeenstmnmend arrest, 
op voorziening tegen een op 28 september 
1967 door de Bestendige Deputatie van 
de Provincieraad van W est-Vlaanderen 
gewezen besluit. 

21 mei 1968. - 2e kamer. - Voor
zitte1' en Ve1·slaggeve1·, H. Rutsaert, waar
nemend voorzitter.- Gelijlcluiclencle aon
clttsie, H. Colard, advocaat-generaal. 

1 e KAMER. - 24 mei 1968. 

VERZEKERINGEN. - LANDVERZEKE
RINGEN. - 1.VET VAN ll JUNI 1874, 
ARTIKELEN 16 EN 31. - CONCL USIE 
VAN DE 'VERZEKERDE DIE BEWEERT 
DAT HET VERVAL VAN DE VERZEKERING 
AFHANKELIJK IS VAN EEN VRIJWILLIGE 
DAAD VAN DE VERZEKERDE. - WEI
GERING VAN HET VOORDEEL VAN DE 
VERZEKERING GEGROND OP DE GROVE 
SCHULD VAN DE VERZEKERDE. 
REGELl\fATIG GEJl;IOTIVEERDE BESLIS
SING. 

II et arrest dat, om aan de verzel~e1·cle het 
voonleel van een ve1·zeke1'ingsovereen
komst te weigeren, wijst op clam· hem 
begane g1·ove fouten clie met een opzette
lijke hancleling kunnen gelijkgestelcl 
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worile:;c, is niet e1·toe gehouilen te ant
woo?·den op een conclusie betretfenile de 
nooilzakelijkheiil van een opzettelijke 
hanileling, om het ve1·val van het voo1·deel 
van cle ve~·zekering en van de toepassing 
van m·tikel 31 van de wet van 11 juni 
1874 mee te brengen (l). 

(HUYSMANS, T. NAAMLOZE 
VENNOOTSOHAP « FRISIA ».) 

ARREST. 

RET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 december 1966 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen; 

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

doonlat het bestreden arrest, bij beves
tiging van het beroepen vonnis, de eis 
van verweerster gegrond verklaart en 
daarbij ste1.mt hierop « dat terzake appel
lant (thans eiser) als zware fout verweten 
wordt zoniet dronkenschap, dan tach 
zodanig overvloedig drankverbruik dat 
hij daardoor niet meer in_ de vereiste 
staat verkeerde om een snelrijdend voer
tuig te besturen ; dat de toestand waarin 
appellant verkeerde kan afgeleid worden 
uit- vermoedens die over de werkelijkheid 
van dusdanige toestand geen twijfel over
laten ; da.t zulks in cas1t het geval is ; 
dat de onbekwaamheid tot' sturen de 
enige oorza:ak is geweest van het schade
lijk gebeuren ; dat daardoor het door 
gei:ntimeerde (thans verweorster) opge
nomen risioo buiten aile normale voor
uitzichten verzwaard werd en dat appel
lant zich tenslotte vrijwillig, geleidelijk, 
na lange uren voortdurend drankver
bruik en, bijgevolg, op bewuste wijze 
in deze toestand van onbekwaamheid 
gebracht heeft », 

terwijl, alhoewel eiser in zijn oonclusie 
voor het hof van beroep had betoogd dat 
het erop aankomt " dat gemtimeerde het 
volstrekte bewijs levert dat appellant 
v66r het ongeval be"\\'Ust het risico, dat 
door haar gedekt wordt, zozeer heeft 
verzwaard dat zij de overeenkomst niet 
zou hebben aangegaan indien zij zulks 
geweten had>>, het arrest op dit verweer-

(1) Cass., 21 april 1960 (Bttll. en PASIC., 

1960, I, 970 ). 
Omtrent de draagwijdte van de artikelen 16 

en 31 van de wet van 16 juni 1874, raadpl. 
cass., 12 januari 1967 (Arr. cass., 1967, 

middel geen passend antwoord heeft ge
geven in zoverre de oonstatering, door 
het arrest, van het feit dat het risioo 
« buiten alle normale vooruitzichten ver
zwaard werd >> geenszins impliceert dat 
verweerster niet zou hebben gecontrac
teerd had zij deze verzwaring gekend, 
zodat het arrest niet naar behoren gemo
tiveerd is : 

Overwegende dat het arrest uitspraak 
doet over de door verweerster tegen eiser, 
haar verzekerde, ingestelde vordering tot 
terugbetaling van de vergoedingen die 
zij heeft moeten uitkeren aan de reoht
hebbenden van het slachtoffer van een 
verkeersongeval waarvoor eiser volledig 
aansprakelijk werd verklaard; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de vordering van verweerster steun 
vindt in de wet van ll juni 1874 en in 
de olausules van het tussen partijen 
afgesloten verzekeringscontract, hetwelk 
een verhaal openstelt in geval van zware 
fout van de verzekerde ; dat het ook aan
stipt dat, ten deze, eiser als zware fout 
verweten wordt zoniet dronkenschap, dan 
tach zodanig overvloedig drankverbruik 
dat hij daardoor niet meer in de vereiste 
toestand verkeerde om een snelrijdend 
voertuig te besturen ; 

Dat het arrest een aantal feitelijke 
omstandigheden aanstipt waaruit het 
a:fleidt dat eiser wel degelijk in dergelijke 
foutieve toestand verkeerde toen hij, ten 
gevolge van die toestand aileen, het on
geval veroorzaakte, en dat hij zich vrij
willig, geleidelijk, na lange uren voort
durend drankverbruik en, bijgevolg, op 
bewuste wijze, in gezegde toestand ge
bracht heeft ; 

Overwegende dat daaruit blijkt dat 
het arrest zijn beslissing stmmt op de 
grove schuld van eiser en op artikel 16 
van de wet van ll juni 1874; dat, zo het 
eraan toevoegt dat de onbekwaamheid 
tot sturen het door verweerster opgeno
men risico buiten alle normale vooruit
zichten verzwaard heeft, het daardoor 
aantoont dat de fout van eiser wel dege
lijk de grove schuld van de verzekerde 
uitmaakt,, maar da.t daaruit niet mag 
afgeleid worden dat het arrest zijn be
slissing zou steunen op artikel 31 van 
gezegde wet ; 

Overwegende dat, nu het arrest zijn 

blz. 568 ; MoNETTE en DE VILLE, T1·aite des 
asstwances terresi1·es, Brussel, 1949, d. I, nr 297, 
blz. 407, en d. I, nr 111, blz. 162; VAN DE 

PuTTE, Handboek van verzekeringen en ve1"
zekm·ingsJ•echt, blz. 115. 
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beslissing wettelijk steunt op de grove 
schuld van de verzekerde, bedoeld bij 
artikel 16 van voormelde wet, het niet 
moest antwoorden op de in het middel 
vern·wlde conclusie, die enkel van belang 
kon zijn in geval de rechter zijn beslissing 
op artikel 31 van die wet zou hebben 
gesteund; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

doot'llat het bestreden arrest verweer
ster haar eis toewijst onder de overweging 
« dat appellant (thans eiser) zich tenslotte 
vrijwillig, geleidelijk, na lange uren voort
durend drankverbruik en, bijgevolg, op 
bewuste wijze in deze toestand van onbe
kwaamheid tot sturen gebracht heeft "• 

terwijl, eerste ondet·deel, het tegenstrijdig 
is, enerzijds te zeggen dat eiser zich in 
die toestand van dronkenschap heeft 
gebracht « vrijwillig, geleidelijk, na lange 
uren voortdurend drankverbruik "• an
derzijds hieruit af te leiden « dat hij zich 
op bewuste wijze in die toestand gebracht 
heeft "• daar het feit dat hij slechts ge
leidelijk, na lange uren, onder de invloed 
van de drank is geraakt, aanwijst dat 
hij zich daarvan geen rekenschap heeft 
gegeven en dat hij zich van zijn daden 
geen rekenschap meer gaf; 

tweede onde?·deel, nu e:iser in zijn con
clusie voor het hof van beroep had be
toogd dat de verzwaring van het risico 
door hem bewust moest gebeuren, de 
overweging van het arrest, volgens welke 
eiser zich bewust in een toestand van 
dronkenschap gebracht heeft, geen af
doend antwoord inhoudt op die conclusie, 
daar zij geenszins impliceert dat eiser 
bewust het risico zou hebben verzwaard, 
vermits degene die op het ogenblik dat 
hij het stuur neemt dronken is, zeker 
niet meer bewust van zijn daden kan 
zijn, ook al zou hij zich bewust in die 
toestand hebben gebracht, zodat het 
arrest op dit punt niet behoorlijk n1.et 
redenen omkleed is : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de rechter uit het 
door hem vastgesteld feit dat eiser zich 
vrijwillig, geleidelijk en na lange uren 
voortdurend drankverbruik in een toe
stand van onbekwaamheid tot sturen 
heeft gebracht, zonder tegenstrijdigheid 
kon afleiden dat eiser zich op bewuste 
wijze in zulke toestand heeft gebracht ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat nu, zoals blijkt nit 
het antwoord op het eerste middel, het 
arrest zijn beslissing steunt op de grove 
schuld van de verzekerde en aldus de 
beschouwing nopens de verzwaring van 
het risico enkel belang heeft als vast
stelling van een objectief element van 
dergelijke schuld, het arrest niet moest 
antwoorden op de conclusie waarbij eiser 
staande hield dat verweerster moest be
wijzen dat de verzwaring van het risico 
bewust was geschied ; 

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

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

24 mei 1968. - 1e kamer. - Voor
zitter, H. Belpaire, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggeve?', H. Hal
lemans. Gelijlclu?:dende oonolusie, 
H. Krings, advocaat-generaal.- Pleiters, 
HH. DeBruyn en Van Heeke. 

1 e KAMER. - 24 mei 1968. 

1° DAGV AARDING. - BURGERLIJKE 
ZAKEN, - EXPLOOT VAN DAGVAARDING. 
- GELDIGHEIDSVOORWAARDEN.- 0P
GAVE VAN RET ONDERWERP VAN DE 
VORDERING EN KORTE SAMENVATTING 
VAN DE JVIIDDELEN. 

2° TUSSENKOMST. - GEDWONGEN 
TUSSENKOJ\iST. - Ers TOT BINDEND
VERKLARING VAN EEN VONNIS. - ON· 
DERSOHEID. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - BuRGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT OPKOMT 
TEGEN EEN BESOHIKKING VAN DE BE· 
STREDEN BESLISSING DIE VREEMD IS 
AAN DE ElSER.- NIET·ONTVANKELIJK· 
REID. 

I 0 De ?'eohter, die vaststelt clat de ?'eohten 
van de venlediging van de verweenle?' 
geee?·biecligcl zijn, beslist aldus dat de 
geldigheidsvoonvaa?·den van het exploot 
van dagvaarding betrefjende het onder
we?'P van de vo?·dering en de ko?·te 
samenvatting van de middelen ve?·vuld 
zijn (1). 

(1) Raadpl. cass., 9 juni 1960 (Bull. en 
PAsrc., 1960, I, 1153) en 25 september 1964 
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2° Is geen eis tot gedwongen tussenkomst 
de hoofdeis tot bindendverkla1'ing van 
een reeds tussen andere partijen gewezen 
beslissing. 

3° Is niet ontvankelijk, wegens geb1·ek aan 
belang, het middel dat opkomt tegen een 
beschikking van de best?·eden beslissing 
die m·eemd is aan de eise1· ( 1). 

(BAUWENS, VERBRUGGE EN DE SMET, 
T. DE COEYER, HENDRICK EN DEL
l'IIOTTE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 mei 1967 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Gent ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 61 en 173 
van het W etboek van burgerlijke rechts
vordering, 

doo1·dat het bestreden vonnis, na vast
gesteld te hebben dat de inleidende dag
vaarding tot bindendverklaring van het 
vonnis van 21 oktober 1965 de volledige 
tekst van dit vonnis niet inhield doch 
enkel en aileen zijn beschikkend gedeelte, 
beslist, door de n10tivering van het beroe
pen vonnis over te nemen, dat geen 
enkele wetsbepaling de volledige opne
ming voorschrijft van het vonnis waarvan 
de bindendverklaring gevorderd wordt, 
dat de eerste twee eisers vroeger kennis 
hebben gekregen van het volledig vonnis, 
zodat hun recht van verdediging niet 
geschonden werd, en dat zij niet bena
deeld werden in de zin van artikel 173, 
lid 1, van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, en daaruit afleidt dat 
gezegde dagvaarding geldig en de vorde
ring ontvankelijk is, 

te1·wiJ'l de inleidende dagvaarding, lui
dens artikel 61 van bet Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, bet voorwerp 
van de vordering moet bepalen; krach
tens de algemene recbtsregel idem est 
non esse et non signi(ica1·i, het niet bete
kenen van de volledige tekst van het 
vonnis, waarvan de bindendverklaring 
gevorderd werd, de eisers in de onmoge
lijkheid stelde geldig te weten wat door 
de dagvaarding gevorderd werd; arti-

(ibid., 1965, I, 86) en de noten onder die 
arresten. 

(1) Raadpl. cass., 12 april 1965 (Bull. en 
P.AsiC., 1965, I, 864). 

kel 173 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, lid 1, niet van toepassing 
is op de nietigheid die het gevolg is van 
het gebrek aan een substantieel vorm
vereiste, zodat de dagvaarding nietig en 
de vordering niet ontvankelijk was : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan blijkt 
dat de vrederechter, bij vonnis op 21 ok
tober 1965 gewezen in een gedir1g tussen 
de huidige verweerders en de derde eiser, 
op grond van een erfdienstbaarbeid ten 
laste van het erf van gezegde eiser, tot 
gebruik en tot nut van dit van de ver
weerders, die eiser veroordeeld heeft tot 
bet afbreken van het gedeelte van het 
nieuw gebouw dat hoger is dan de daken 
van de afgebroken woning, en de ver
weerders gemachtigd heeft om zelf, bij 
gebrek aan vrijwillige uitvoering, de 
afbraak te doen uitvoeren en dat, nu de 
derde eiser de tweede en de derde verdie
ping van het nieuw gebouw aan de eerste 
twee eisers had verhm_u·d, de verweerders 
op 16 november 1966 deze eisers hebben 
gedagvaard ten einde het vom1.is van 
21 oktober 1965 voor hen bindend te 
horen verklaren en te horen bevelen dat 
zij verplicht zijn de te slopen delen van 
het gebouw te ontruimen ; 

Overwegende dat luidens artikel 61 van 
het W etboek van burgerlijke rechtsvor
dering het exploot van dagvaarding onder 
meer bevat de opgave van het voorwerp 
van de vordering en de korte samenvat.
ting van de middelen; 

Overwegende weliswaar dat, ten deze, 
de dagvaarding enkel het dispositief van 
het bindend te verklaren vonnis ver
meldt, grond van de vordering tot ont
ruiming; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
door de overwegingen van de eerste rech
ter over te nemen, in feite en derhalve 
soeverein beslist dat de eerste twee eisers 
reeds v66r de dagvaarding een afschrift 
van de volledige tekst van het bindend 
te verldaren vonnis in mededeling hadden 
gekregen, dat de huidige verweerders in 
die dagvaarding de feitelijke toedracht 
van hem vordering voldoende hebben 
omschreven, zodat de eerste twee eisers 
een genoegzame kennis hadden van de 
inhoud van het bindend te verklaren von
nis en van de tegen hen ingestelde vorde
ring en hun recht van verdediging dan 
ook volledig geeerbiedigd werd, hetgeen 
impliceert dat het onderwerp van de 
vordering en de korte samenvatting van 
de middelen in de dagvaarding ten ge
noege van recht bepaald werden ; 
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Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 61 en 466 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering, 

doonlat het bestreden vonnis, na vast
gesteld te hebben dat de inleidende dag
vaarding verschillende vorderingen be
vatte, onder meer een vordering tot 
b:indendverklaring van het vonnis van 
21 oktober 1965 en een andere tot ver
oordeling van de eisers om bepaalde delen 
van het gebouw te ontruimen, beslist 
dat die vorderingen als samenhangend 
konden worden behandeld en de bedoelde 
dagvaarding ontvankelijk verklaart, 

terwijl een vordering tot bindendver
ldaring van een vonnis het niet mogelijk 
maakt een veroordeling te vorderen tegen 
de partij die tot gedwongen tussenkomst 
gedagvaard wordt : 

Overwegende, enerzijds, dat de eerste 
twee eisers niet werden opgeroepen tot 
tussenkomst in een reeds hangende zaak 
doch dat zij, bij hoofdvordering, werden 
gedagvaard tot bindendverklaring van 
een reeds tussen andere partijen gewezen 
vonnis; 

Dat, anderzijds, de drie eisers, waarvan 
de laatste partij is geweest bij bedoeld 
vonnis waarb:ij de afbraak van bepaalde 
delen van het gebouw werd bevolen, bij 
hoofdvorder:ing werden gedagvaard tot 
ontruiming van die te slopen delen ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde m:iddel, afgeleid uit 
de schend:ing van de artikelen 339, 465, 
474 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, 1351 van het Burgerlijk 
W etboek, 97 van de Grondwet en van 
de rechten van verdediging, 

doonlat het bestreden vonnis, uitspraak 
doende over een door de verweerders te
gen de eerste .twee eisers :ingestelde vor
dering tot bindendverklaring van het 
vonnis van 21 oktober 1965 en tot ge
dwongen uitvoering van gezegd vonnis 
door gezegde eisers door uitdrijving nit 
de door hen gehuurde en betrokken delen 
van het gebouw, beslist dat de vraag of 
de door het vomlis van 21 oktober 1965 
inzake de derde eiser bevolen afbraak 
niet in strijd is met de bestuurlijke voor
schriften op dit stu1;;:, volledig ·vreemd is 
aan het huidig geding, dat de eerste twee 
eisers, onder die voorwaarden, vergeefs 
de ongegrondheid van de vordering van 
de verweerders tot afbraak en ontruiming 

van zekere gebouwen opwerpen, onder 
voorwendsel dat de bestuurlijke overheid 
zich tegen de gezegde sloping verzet, dat 
de omstandigheid dat deze overheid 
derdenverzet tegen het vonnis heeft 
gedaan of dit zal doen, geenszins een 
uitstel van de uitspraak over de gegrond
heid van het onderhavig hager beroep 
en evenmin een heropening van de de
batten rechtvaardigt en dat immers, 
zelfs indien dit vonnis gewijzigd of ver
nietigd wordt ingevolge dit derdenverzet, 
deze wijziging of vernietiging slechts ten 
aanzien van eiser in derdenverzet zal 
gelden, en dienvolgens voor recht ver
klaart dat het vonnis van 21 oktober 
1965 bindend is ten aanzien van de eerste 
twee eisers en van alle andere eventueel 
opvolgende huurders of personen die de 
te slopen delen van het gebouw zouden 
betrekken en dat de eisers en deze op
volgende personen verplicht zijn de te 
slopen delen, waarvan sprake in het 
vonnis, te ontruimen op straffe van uit
drijving door gerechtsdeurwaarder, des
noods met behulp van de openbare 
macht, 

terwijl, ee1·ste onde1·deel, de vordering 
tot bindendverklaring van een reeds 
uitgesproken vonnis een nieuwe vorde
ring is en een nieuw geding inleidt waarbij 
de eisers gerechtigd waren, wat hen be
trof, om het even welke m:iddelen in te 
roepen tegen dit vonnis, en alleszins tegen 
de vordering die er toe strekte de door 
hen betrokken delen van het gebouw te 
ontruimen ; de eisers ontvankelijk waren 
om in hun conclusie in te roepen dat de 
verweerders de administratieve vergun
ning niet hadden om tot de afbraak over 
te gaan, dat zij de formaliteiten bepaa.Id 
bij de wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening 
en van de stedebouw niet vervuld hadden 
en dat, integendeel, de bevoegde overheid 
op 17 okto ber 1966 geweigerd had hun 
de vergmnling te verlenen, en daaruit af 
te leiden dat, zonder die vergmming, de 
verweerders niet gerechtigd waren de 
eerste twee eisers in het genot van de 
door hen gehuurde woonplaatsen te sto
ren; het vonnis deze conclusie niet beant
woordt (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); het bestreden vonnis, door 
te beslissen dat het vonnis van 21 oktober 
1965 wettelijk tegenover de derde eiser 
uitspraak gedaan had over het bestaan 
van een erfdienstbaarheid en over de 
verplichting van die eiser tot afbraak 
van zekere del en van het gebouw, en 
door daaruit af te leiden dat de beslissing 
nopens de aan de eerste twee eisers opge-
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legde verplichtingen om deze delen te 
ontruimen, gerechtvaardigd was, lnin
stens de rechtsregelen betreffende de 
vordering tot bindendverklaring van een 
vonnis, die impliciet nit de artikelen 339 
en 464 van het W etboek van burgerlijke 
rechtsvordering blijken, schendt ; het 
bestreden vonnis in gebreke blijft wette
lijk vast te stellen dat, afgezien van het 
vonnis van 21 oktober 1965, het bewezen 
is dat de eerste twee eisers verplicht wa
ren die delen van het gebouw te ontrui
men ; zijn bes1issing dus alleszins niet 
overeenkomstig artikel 97 van de Grand
wet gemotiveerd is ; 

tweeile onile1·deel, indien het juist is dat 
het derdenverzet door de bestuurlijke 
overheid gedaan tegen het vonnis van 
21 oktober 1965 geen wijziging of ver
nietiging kan meebrengen die ten aanzien 
van de derde eiser kan gelden, het be
streden vonnis niet wettelijk kon bes1is
sen dat deze wijziging of vernietiging 
niet zou kunnen gelden ten aanzien van 
de eerste twee eisers die geen partijen 
waren in de aanleg, die aanleiding tot 
gezegd vonnis heeft gegeven, en die in 
een nieuwe vordering betrokken zijn 
(schending van de artikelen 339, 465, 
476 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering) ; 

de1·ile oncle1·deel, het bestreden vonnis 
er op neerkomt tegenover de eerste twee 
eisers de kracht van gewijsde te verlenen 
aan een vonnis dat niet in hun zaak en 
in hun aanwezigheid uitgesproken werd 
(schending van artikel 1351 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

vie1·de onilei·deel, het tegenstrijdig is, 
en alleszins onwettelijk en in strijd met 
de rechten van verdediging, te beslissen 
dat de eerste twee eisers konden veroor
deeld worden tot ontruiming van de door 
hen- gehuurde delen van het gebouw, 
zulks op grond van een vonnis van 21 ok
tober 1965 waarin zij geen partij waren, 
zonder het nieuw feit, dat zich op 17 ok
tober 1966 voorgedaan heeft, te kcmnen 
inroepen en zonder dat de rechter zich 
over gezegd feit zou moeten uitgesproken 
hebben (schending van de artikelen 97 
van de Grondwet en van de rechten van 
verdediging) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende, eensdeels, dat de eerste 
twee eisers in hun conclusie in hoger 
beroep hadden gesteld dat de verweerders 
dienden te bewijzen dat zij, met betrek
king tot de wet van 29 maart 1962 hou
dende organisatie van de ruimte1ijke 

ordening en van de stedebouw, de admi
nistratieve vergunning hadden bekomen 
om tot afbraak van het gebouw van de 
derde eiser over te gaan ; dat het middel 
het bestreden vonnis verwijt dit ver
weermiddel als niet ontvankelijk te heb
ben verworpen ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
door te beslissen. dat de vraag of de bevo
len afbraak al dan niet in strijd is met 
de op dit stuk geldende bestuurlijke voor· 
schriften « volledig vreemd is aan het 
huidig geding », het opgeworpen ver
weermiddel niet als niet ontvankelijk 
doch als ongegrond verwerpt ; 

Dat dit vonnis, dienvolgens, de con
clusie van de eerste twee eisers dienaan
gaande passend beantwoordt ; 

Overwegende, anderdeels, dat dit on
derdeel van het middel stelt dat het be
streden vonnis in. gebreke blijft wettelijk 
vast te stellen dat, afgezien van het von
nis van 21 oktober 1965, het bewezen is 
dat er voor de eerste twee eisers een wet
telijke grond bestaat krachtens welke zij 
de delen van het gebouw die zij als huur
ders van de derde eiser betrekken, moeten 
ontruimen; 

Overwegende dat uit de procedure
stukken blijkt dat de eerste twee eisers 
pas na het bindend te verklaren vonnis, 
waarbij de gedeeltelijke sloping werd 
bevolen, huurders van de derde eiser zijn 
geworden en dat bedoeld vonnis hierop 
stmmt dat de derde eiser het nieuw ge
bouw opgetrokken heeft zonder inacht
neming van de erfdienstbaarheid die zijn 
erf belast; 

Overwegende dat, door te beslissen dat 
het vonnis, waarvan de bindendverkla
ring ten opzichte van de eerste twee eisers 
gevorderd wordt, steunt op bepalingen 
van het burgerlijk recht en, derhalve, 
de clraagkracht van dit vomlis, wat hen 
betreft, slechts kan ontzenuwd worden 
zo door hen bewezen wordt dat de recht
bank, op grond van bedoelde bepalingen, 
die beslissing niet mocht nemen, de rech
ter erop wijst dat de eerste twee eisers 
geen verweermiddel voorgesteld hebben 
dat de juridische grond van de voor hen 
bindend te verklaren beslissing kon ont
zenuwen; 

Dat dit onderdeel niet kan aangenomen 
worden; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat dit onderdeel van 
het middel, wijl het tegen een overtollige 
reden van het bestreden vonnis gericht 
is, niet ontvankelijk is; 
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W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het eerste onderdeel blijkt dat het be
streden vomlis, verre van aan het bindend 
te verklaren vonnis, ten opzichte van de 
eerste twee eisers, niet de kracht, zoals 
in het middel gezegd, doch het gezag 
van gewijsde toe te kennen, hun het 
recht erkent om hun verweermiddelen 
te doen gelden ; dat het bestreden vonnis 
echter eensdeels vaststelt dat door hen 
geen rechtsgrond voorgesteld wordt om 
de draagkracht van het bindend te ver
klaren vonnis te ontzenuwen, en ander
deels beslist dat hun opwerping, met 
betrekking tot de ontstentenis van elke 
administratieve vergtmning, ongegrond 
is· 

Dat dit onderdeel niet kan aangenomen 
worden; 

W at het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nu de rechter uit
spraak deed over het verweermiddel 
afgeleid uit de ontstentenis van admi
nistratieve vergunning tot afbraak, dit 
onderdeel van het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 61 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring, 

cloorclat het bestreden vonnis verplich
tingen oplegt aan « alle andere eventueel 
opvolgende huurders van de te slopen 
delen van het gebouw ,, 

te1·wijl geen veroordeling kan uitge
sproken worden tegen personen die niet 
eens in de inleidende dagvaarding degelijk 
gei'dentificeerd zijn en dus niet wettelijk 
gedagvaard werden en, bijgevolg, geen 
partijen zijn in het geding : 

Overwegende dat, nu het middel op
komt tegen een beslissing die de eisers 
niet betreft, het wegens gebrek aan be
lang niet ontvankelijk is ; 

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

24 mei 1968. - 18 kamer. - Voo1·
zitte1·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, H. Neven.
Gelijlcltticlencle conclusie, H. Krings, advo
caat-generaal. - Pleiter, H. Struye. 

28 KAMER. - 27 mei 1968. 

BEWIJS. - STRAFZAKEN. - BuRGER
LIJKE RECHTSVORDERING. - VoRDE
RING TOT VERGOEDING VAN DE DOOR 
EEN ONRECHTMATIGE DAAD VEROOR
ZAAKTE SCHADE. - BEWIJS VAN RET 
BESTAAN EN VAN DE OMVANG VAN DE 
SCHADE. - BEWIJS DAT OI' DE ElSER 
RUST. 

De pa1·tij clie in 1·echte cle ve1'(Joecling vor
cle1't van cle cloor· een onnchtmatige clc1acl 
ve1'001'zaakte schacle, moet het bestaan 
en cle omvang van cleze schacle bewij
zen (1). (Burg. Wetb., art. 1315 en 
1382.) (Impliciete oplossing.) 

(RoEKAERTS, T. STOMMELEER, NAA:MLOZE 
VENNOOTSCHAI' << VERZEKERINGSMAAT
SCHAI'PIJ E.P.I. » EN PAGE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 oktober 1967 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Brussel, 
rechtdoende in hoger beroep ; 

In zover de voorziening gericht wordt 
tegen de beslissing op de rechtsvordering 
van de eisers : 

A. tegen de verweerster Page : 

Overwegende dat eiser geen grieven 
inbrengt tegen de beslissing waarbij deze 
rechtsvordering, niet ontvankelijk wordt 
verklaard; 

B. tegen de verweerder Stomrneleer en 
tegen de verweerster de naarnloze ven
nootschap « Verzekeringsmaatschappij 
E.P.I." : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1315, .1382 en 1384 
van het Bu.rgerlijk W etboek, 3 en 4 van 
de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het W etboek van 
strafvordering en 97 van de Grondwet, 

cloo1•clat het bestreden vonnis afwijzend 
beschikt op de rechtsvorderingen door 
eiser tegen de verweerders ingesteld tot 
vergoeding van de schade aan zijn auto 
toegebracht door het bedoelde ongeval ; 
volgens de gronden van deze beslissing 

(1) Cass., 12 juni 1953 (Bull. en PASIC, 
1953, I, 800). 
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eiser geen enkel bewijsmiddel tot stavin? 
van zijn eis aanvoert ; de bij benadering 
gemaakte berekening van de herstelling 
die in het debat is voorgelegd, niet geloof
waardig is daar zij eenzij dig is opgemaakt 
en niet schijnt overeen te stemmen met 
wat blijkt uit het strafdossier waarin met 
name de politieagent Van Rossem, die 
de eerste vaststellingen verrichtte, als 
wagenschade vermeldt : << achterzijde en 
linkerzijde ingedeukt »; de tegen de ver
weerders aangevoerde grief dat zij niet 
te bekwamer tijd in tegenwoordigheid 
van partijen de schade hebben vastge
steld, niet gerechtvaardigd is, daar hun 
deskundige V erschaffel de wag en reeds 
op 15 februari 1965 heeft onderzocht; 
indien het deskundigenonderzoek niet 
is kunnen afgesloten worden, dan is het 
omdat de prijs van sommige stukken 
niet is aangegeven door de Etablisse
menten Wismeyer en de eiser in beroep 
niet de factuur van de herstelling voor
legt, 

te1·wijl, ee~·ste onde1·deel, nit deze moti
vering niet kan worden opgemaakt of 
de aldus ingeroepen afwezigheid van de 
partijen slaat op de vaststelling zelf van 
de schade of enkel op de schatting ervan ; 
en die dubbelzinnigheid, die het toezicht 
op de wettelijkheid van de beslissing 
belet, gelijkstaat met niet-motivering 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onde1'deel, indien het vonnis de 
vaststelling van de schade in tegenwoor
digheid van partijen in twijfel trekt, 
het aangetast is door tegenstrijdigheid, 
aangezien het elders erkent dat de politie
agent als wagenschade vermeldt : « ach
terzijde en linkervoorzijde ingede1.1kt >> 

en de deskundige van de verweerders de 
wagen reeds op 15 februari 1965 heeft 
onderzocht ; welke tegenstrijdigheid in de 
motivering gelijkstaat met niet-motive
ring (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

de1·de onde1•deel, indien de beslissing 
bepaald is door het feit dat de schatting 
van de schade heeft plaatsgehad buiten 
tegenwoordigheid van partijen, de feiten
rechter de verplichting miskent voor elke 
dader van een schuldige handeling -
evenals voor degene die ervoor aanspra
kelijk is - de door zijn schuld veroor
zaakte schade te vergoeden ; zodra het 
bestaan en de omvang van de schade 
vastgesteld zijn, heeft de getroffene recht 
op de vergoeding ervan en indien een 
nauwkeurige schatting ervan onmogelijk 
lijkt client de rechter een schatting naar 

billijkheid te doen ; op zijn minst de 
rechter eiser moest vergoeden voor de 
wagenschade veroorzaakt door « de in
deuking van de achterzij de en de linker
voorzijde ervan » (schending van alle in 
het middel vermelde wetsbepalingen en 
meer inzonderheid van artikel 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

W at de drie onderdelen samen betreft : 
Overwegende enerzijds dat, als het 

bestreden vonnis stelt dat de verweerders 
Stommeleer en de Verzekeringsmaat
schappij E.P.L op afdoende wijze de 
tegen hen ingebrachte grief weerleggen 
met name niet te bekwamer tijd in tegen
woordigheid van partijen de schade aan 
de wagen van eiser te hebben vastge
steld, het er zich toe bepaalt te antwoor
den, door die op passende wijze te ver
werpen, op de verwering van eiser die 
staande hield dat het deskundigenonder
zoek niet had kunnen plaatshebben door 
het in gebreke blijven van de verweerders 
of van h1.m deskundige ; 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
een conclusie die hem daartoe verzocht, 
de rechter wettelijk niet moest vaststellen 
dat dit deskundigenonderzoek sloeg op 
het bestaan van de schade of op de schat
ting ervan of tegelijk op beide ; 

Overwegende anderzijds dat, na te 
hebben vermeld dat eiser beweert dat 
de wagen gedurende 23 dagen onbruik
baar is geweest en dat hij de schade aan 
zijn wagen schat op grond van een « bij 
benadering gemaakte berekening van de 
herstelling » uitgaande van de Etablisse
menten Wismeyer, het vonnis erop wijst 
dat dit stuk niet schijnt overeen te stem
men met de gegevens van het strafdossier 
en met name met de bevindingen van 
de verbaliserende agent die de eerste 
vaststellingen heeft gedaan ; 

Overwegende dat het vonnis aldus 
aanneemt dat eiser « geen enkel bewijs
middel »tot staving van zijn rechtsvorde
ring aanvoert en aldus impliciet maar 
zeker, zonder dubbelzinnigheid noch 
tegenstrijdigheid, vaststelt dat deze niet 
het bewijs levert van de werkelijkheid of 
van de mnvang van de aangevoerde 
schade; 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
enig gegeven aan de hand waarvan hij 
de werkelijkheid van die schade kon 
vaststellen, het voor de rechter in elk 
geval onmogelijk was eventueel het be
drag van die schade naar billijkheid te 
schatten; 

Dat het middel op een onjuiste lezing 
van het bestreden vonnis rust en der
halve feitelijke grondslag mist ; 
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01n die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 

27 mei 1968. - 2e kamer. - Voo1'
zitte1', H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1'slaggeve1·, 
Baron Richard. - Gelijkl~ddende con
clusie, H. Colard, advocaat-generaal. -
Pleite1's, HH. Philips e11. Dassesse. 

2e KAMER. - 27 mei 1968. 

REDENEN VAN DE VOID\TISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VER
OORDELING OM BEREID OF VERDUUR
ZAAMD VLEES TE KOOP TE HEBBEN 
GESTELD ZONDER IN HET BEZIT TE 
ZIJN VAN DE VERGUNNING VERLEEND 
DOOR DE MINISTER VAN MIDDENSTAND. 
- VERMELDING IN HET ARREST, ONDER 
VERWIJZING NAAR DE BESLISSING VAN 
DE EERSTE REOHTER, VAN DE WETS· 
BEPALINGEN DIE DE BESTANDDELEN 
VAN HET MISDRIJF AANDUIDEN EN EEN 
STRAF STELLEN, DOOR NIET VAN HET 
MINISTERIEEL BESLUIT TOT VASTSTEL· 
LING VAN DE DATUM VAN INvVERKING· 
TREDING VAN DEZE BEPALINGEN. -
IN REOHTE GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

Gemotiveenl in 1•echte is het a1·1·est van 
Ve?'001'!1eling wegens het te koop stellen 
van be1·eid of ve1·du~wzaamcl vlees zonde1' 
in het bezit te zijn van de ve1·gunning 
veTleend door· de Ministe1· van midden
stand, dat, onde1' ve1'wijzing naa1' de 
beslissing van de ee1·ste 1'echte1·, de wets
bepalingen ve1•meldt die de bestancldelen 
van het misdr·ijj aand~tiden, alsmede cle 
bepalingen die een stmj stellen (1), zelfs 
inclien het de bepalingen van het minis
terieel besl~tit tot vaststelling van de 
datum van inwer-lcingtTeding van cleze 
bepalingen niet vermelclt (2). (Grand
wet, art. 97.) 

(SOHLIEKER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het best.reden 

(1) Cass., 22 mei 1967 (A1·1·. cass., 1967, 
biz. 1143). 

· (2) Raadpl. cass., 11 januari 1965 (Bttll. 
en PAsrc., 1965, I, 451) en 11 december 1967, 
supra, biz. 524. 

arrest, op 10 november 1967 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 28, 1°, van de wet van 
5 september 1952 betreffende de vlees
keuring en do vleeshandel (gewijzigd bij 
de wet van 15 april 1965, artikel 21), 
3, f, van het koninklijk besluit van 12 de
cember 1955 betreffende de vleeswinkels 
en de daarbij behorende bereidingswerk
plaatsen (gewijzigd bij koninklijk besluit 
van 20 maart 1956, artikel 1) en 5 van 
het koninklijk besluit van 20 maart 1956, 
waarbij bedoeld besluit wordt gewijzigd, 

cloonlat het bestreden arrest eiser ver
oordeelt tot een geldboete van 500 frank, 
te vermeerderen met de wettelijke decie
men, wegens het te koop stollen van be
reid of verduurzaamd vlees, hetzij ge
kookt, gezouten, gerookt of gedroogd, 
zonder in het bezit te zijn van de ver
gt.mning door de Minister van midden
stand te verlenen na akkoord van de 
Minister van volksgezondheid en van 
het gezin, 

te1·w~jl de bepaling die deze laatste 
verplichting oplegt, pas in working moest 
treden op een bij ministerieel besluit 
vast te stollen datum en het arrest of 
het vonnis dat erdoor wordt bevestigd, 
niet aangeeft welk besluit die datum 
zou vastgesteld hebben, zodat de ten 
laste van eiser uitgesproken veroordeling 
niet wettelijk met redenen is omkleed : 

Overwegende enerzijds dat eiser in zijn 
conclusie voor de rechter in hoger beroep 
niet betwist heeft dat het koninklijk 
besluit van 12 december 1955, zoals het 
is gewijzigd bij het koninklijk besluit 
van 20 maart 1956, van kracht was; 

Overwegende anderzijds dat hot be
streden arrest vaststelt dat de bestand
delen van het misdrijf aanwezig zijn en, 
onder verwijzing naar de beslissing van 
de eerste rechter, de wetsbepalingen ver
meldt die deze bestanddelen aanduiden, 
alsmede de bepaling die een straf stelt, 
in dit geval artikel 3, j, van het konink
lijk besluit van 12 december 1955, zoals 
het gewijzigd is bij het koninklijk besluit 
van 20 maart 1956, de artikelen 28, 1° 
en 34 van de wet van 5 september 1952, 
gewijzigd bij de wet van 15 april 1965; 
dat het aldus zijn beslissing wettelijk 
heeft gerechtvaardigd ; 

Dat het niet-vermelden van andere 
wettelijke bepalingen geen grond tot 
cassatie kan opleveren ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veraordeelt eis~r in de kosten. 

27 mei 1968. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?·, H. Lauveaux, raadsheer waar
nemend voarzitter. VeTslaggeve1·, 
H. de Waersegger.- Gelijkluidende con
clttsie, H. Colard, advocaat-generaal. 
PleiteT, H. Philips. 

28 KAMER. - 27 mei 1968. 

BEWIJS. - STRAFZAKEN. - STRAF
VORDERING. - MISDRIJF VAN VER· 
ZUIM. - BEKLAAGDE DIE BEWEERT 
DAT RET li1ISDRIJF HEM NIET TOERE
KENBAAR IS EN EEN RECHTVAARDI
GINGSGBOND AANVOERT.- BESLISSING 
DIE WIJST OP FEITELIJKE OMSTANDIG
HEDEN WAARUIT VOLGT DAT RET MIS
DRIJF AAN DE BEKLAAGDE TOEREKEN
BAAR IS EN VASTSTELT DAT DE DOOR 
HEM ALS RECHTV AARDIGINGSGROND 
AANGEVOERDE OMSTANDIGHEID NIET 
GELOOFWAARDIG IS.- BESLISSING DIE 
DE BEKLAAGDE NIET BELAST MET RET 
BEWIJS DAT HIJ GEEN FOUT BEGAAN 
HEEFT. 

De beslissing die tvijst op de feitelijke 
omstandigheclen waaTttit volgt clat een 
misd1·ijj van ve1·zuim aan de beklaagde 
toeTelcenbaaT is en clie vaststelt dat de 
doo1· hem als Techtvam·digingsg?·ond aan
gevoe?·de omstandigheid niet geloojwaaT
dig is, belast de belclaagcle niet met het 
bewijs clat hij geen jout heejt begaan ( 1). 

(JAHN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 november 1967 in hager 
beroep gewezen door de Correctianele 
Rechtbank te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 9 en 16 van de wet van 26 januari 
1960 betreffende de taksen op de toe-

(1) Raadpl. cass., 5 januari 1959 (Bttll. en 
PAsrc., 1959, I, 441); 27 juni 1960 (ibid., 1960, 
I, 1224); 10 oktober 1966 (A?'?', cass., 1967, 
blz. 187) en 11 september 1967, su.pra, blz. 41. · 

stellen voor het ontvangen. van radio
omroepuitzendingen en 62 van de geco
ordineerde wetten op de handelsvennoot
schappen, 

dooTclat het bestreden vonnis, hoewel 
het aan eiseres de hoedanigheid van or
gaan van de naamloze vennootschap, 
waarvan zij beheerster is, toekent en 
impliciet aanneemt '' dat zij herhaalde
lijk aan haar verkooppers6neel onder
richtingen heeft gegeven om de verkoop
kaarten nauwkeurig op te maken en aan 
de dienst voor radiogelden toe te zenden, 
de strafrechtelijke aansprakelijkheid van 
de beklaagde in aanmerking neemt, 
a) omdat « zij nochtans niet bewijst dat 
zij niet heeft nagelaten te onderzoeken 
of deze onderrichtingen regelmatig wer
den opgevolgd, welke taak op haar rustte 
in haar hoedanigheid van verantwoorde
lijke beheerster van de bovengenoemde 
naamloze vennootschap », b) omdat de 
overtredingen van de desbetreffende 
wetsbepali:ngen misdrijven van verzuim 
opleveren niet voor de lagere bedienden 
die door hun werkgever worden belast 
met het opmaken van de bij de wet 
vereiste docu1nenten maar enkel voor 
de werkgever zelf of voor het orgaan van 
de handelsvennootschap dat speciaal met 
het bestuur van of het toezicht over de 
zaak belast is ; indien aangestelden de 
bevelen van hun werkgever niet uitvoe
ren, zij zich schttldig maken aan een 
nalatigheid in hun werk waarvoor de 
werkgever zowel tegenover derden als 
ten aanzien van de wet aansprakelijk is 
indien deze nalatigheid een overtreding 
ervan uitmaakt », 

te?'wijl, a) eiseres, als orgaan van een 
rechtspersoon, slechts strafrechtelijk aan
sprakelijk kon zijn voor haar persoonlijke 
daad of, wanneer het gaat om een misdrijf 
van verzuim, bij ontstentenis van andere 
organen of aangestelden belast met de 
uitvoering van de niet vervulde voor
schriften ; b) indien, met toepassing van 
de burgerlijke wet, de plicht van controle 
en toezicht rust op de beheerders van 
een naamloze vennootschap, deze om
standigheid de strafrechter niet ervan 
ontsloeg vast te stellen dat eiseres wer
kelijk persoonlijk gehouden was tot ver
vulling van de verplichting waarvan het 
verzuim door de strafwet strafbaar is 
gesteld; c) zeer subsidiair, in elk geval, 
indien het gebrek aan toezicht en con
trole een strafrechtelijke aansprakelijk
heid voor eiseres kon doen ontstaan, 
het openbaar ministerie niettemin het 
bewijs ervan diende te leveren en het 
aan de rechtbank niet behoorde dit 
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gebrek aan toezicht af te leiden uit de 
vaststelling alleen van de aan de eiseres 
verweten nalatigheid of aan laatstge
noemde het bewijs van het ontbreken 
van enige fout van harentwege op te 
ieggen : 

Overwegende dat het vonnis zijn be
slissing niet grondt, zoals in het middel 
beweerd wordt, op de omstandigheid dat 
eiseres " niet bewijst dat zij niet heeft 
nagelaten te onderzoeken of de onder
richtingen die zij aan haar personeel heeft 
gegeven om de verkoopkaarten zorgvul
dig op te maken en aan de dienst voor 
radiogelden toe te zenden, regelmatig op
gevolgd werden "• maar op de vaststelling 
dat de materialiteit van de ten laste ge
legde feiten niet betwist is, en dat eiseres 
erkent dat zij verantwoordelijk is voor 
het beheer van de naamloze vennootschap 
" Radio N euve " waarvan zij beheerster 
is ; dat het vonnis aldus vaststelt dat 
eiseres persoonlijk gehouden was tot ver
vulling van de nagelaten voorschriften 
en dat deze nalatigheden haar toereken
baar waren; 

Overwegende dat het in antwoord is 
op het verweer, bij conclusie voorgesteld 
door eiseres die beweerde dat de te haren 
laste gelegde misdrijven haar niet kunnen 
worden toegerekend omdat zij aan haar 
personeel onderrichtingen had gegeven 
om zich naar de wet te gedragen, dat 
het vonnis erop wijst dat eiseres nochtans 
niet bewijst dat zij niet heeft nagelaten 
te onderzoeken of haar onderrichtingen 
regelmatig werden opgevolgd, welke 
toezichtstaak op haar rustte in haar hoe
danigheid van beheerster van de boven
genoem.de naamloze vennootschap ; 

Overwegende dat het vonnis aldus 
vaststelt dat de enige omstandigheid die 
eiseres als rechtvaardigingsgrond aan
voert, niet in aanmerknig kan genomen 
worden ; dat het vonnis door deze over
weging de verwerping van de genoemde 
rechtvaardigingsgrond verantwoordt, 
zonder aan eiseres het bewijs van het 
ontbreken van enige font van harentwege 
op te leggen ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genOlnen; 

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 eiseres in de kosten. 

27 mei 1968. - 2e kamer. - Voor-

zitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. de Waersegger. - Gelijkluidende con
clusie, H. Colard, advocaat-generaal. -
Pleite1·, H. E. de Thibault de Boesinghe 
(van de balie bij het Hof van beroep te 
Brussel). 

2e KA.MER. - 27 mei 1968. 

REOHTBANKEN.- STRAFVORDERING. 
- REOHTER IN HOGER BEROEP DIE 
DE BEKLAAGDE VEROORDEELT WEGENS 
EEN ANDER MISDRIJF DAN DAT WAAR
OVER DE EERSTE REOHTER UITSPRAAK 
HEEFT GEDAAN. - BESLISSING DIE 
V ASTSTELT DAT RET ALDUS IN AANMER
KING GENOMEN FElT HETZELFDE IS 
ALS DAT WAAROP DE VERVOLGING BE
RUSTTE. - WETTELIJKE BESLISSING. 

W etteUjlc is de beslissing van de 1·echter 
in hager be1·oep die de beklaagde ve?·oor
deelt wegens een ander misd1·ijj dan clat 
waa1·ove1' de ee1·ste 1'echte1· uitspraak 
heejt gedaan, doo1• vast te stellen dat het 
alclus in aanmerking genomen jeit het
zelfcle was als dat waa1·op de vervolging 
bentstte of claa?"in begrepen was (1). 

(JUGNOT, T. BEOQUEVORT.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 januari 1968 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te N amen ; 

I. In zover de voorzienil1g gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
die tegen eiser is ingesteld : 

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

cloMclat eiser, die in eerste aanleg ver
volgd en gevonnist werd wegens over
treding van artikel 16-1 van het weg
verkeersbesluit, in hager beroep veroor
deeld werd wegens overtreding van 
artikel 12-1 van genoemd besluit zonder 

(1) Raadpl. cass., 21 december 1959, twee 
arresten (Bttll. en PAsro., 1960, I, 472) ; 17 mei 
1965 (ibid., 1965, I, 991); 3 oktober 1966, 
twee arresten (A1'1', cass., 1967, blz. 143 en 
149). 
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dat het vonnis vaststelt dat het in aan
merking genomen feit hetzelfde was als 
dat waarop de vervolging berustte of 
daarin begrepen was : 

Overwegende dat, in zijn uitspraak op 
de strafvordering die tegen eiser was 
ingesteld wegens overtreding van arti
kel 16-1 van het koninklijk besluit van 
10 december 1958, gewijzigd bij artikel 5 
van het koninklijk besluit van 30 april 
1963, alsmede op de burgerlijke rechts
vordering die tegen hem was ingesteld 
en die strekte tot herstel van de door 
die overtreding veroorzaakte schade, de 
rechter in hoger beroep, na vastgesteld 
te hebben dat eiser in de gelegenheid was 
om zich te verdedigen en zich ook werke
lijk hoeft verdedigd tegen de anders om
schreven telastlegging, verklaart dat de 
feiten van de telastlegging bewezen zijn 
gebleven, maar omschreven dienen te 
worden op grond van artikel 12-1 van 
het wegverkeersbesluit ; dat het ten deze 
niet gaat over voorrang maar wel over 
kruising; 

Overwegende dat op die gronden de 
rechter vaststelt dat het feit door hem 
bewezen verklaard hetzelfde is als dat 
waarvoor eiser oorspronkelijk werd ver
volgd; 

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; 

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

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel doet gelden ; 

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

27 mei 1968. - 2e kamer. - VooT
zitte1' en Ve1·slaggeve1·, H. Louveaux, 
raadsheer waarnen<end voorzitter. 
Gelijkhticlencle conclusie, H. Colard, advo
caat-generaal. 

2e KAMER. - 27 mei 1968. 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. 
WEGVERKEER.- VLUCHTMISDRIJF.-

GEPLEEGD TER GELEGENHEID VAN EEN 
ONGEVAL DAT VOOR EEN ANDER SLA
GEN, VERWONDINGEN OF DE DOOD TEN 
GEVOLGE HEEFT GEHAD. - 0NBE
VOEGDHEID VAN DE POLITIERECHT
BANK. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER 
DIE EEN BEKLAAGDE NAAR DE POLITIE
RECHTBANK VERWIJST WEGENS ·ONOP· 
ZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWON
DINGEN, WELK WANBEDRIJF GECORREC· 
TIONALISEERD WERD BIJ AANNEJ\HNG 
VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
- POLITIERECHTBANK WAARBIJ BO· 
VENDIEN INGEVOLGE EENZELFDE VER
ZOEKSOHRIFT VAN DE AlVIBTENAAR VAN 
RET OPENBAAR MINISTERIE EEN AAN 
DEZELFDE BEKLAAGDE TEN LASTE GE
LEGD VLUCHTMISDRIJF AANHANGIG 
WORDT GEMAAKT. - VoNNIS VAN ON
BEVOEGDHEID GEGROND HIEROP DAT 
RET VLUOHTMISDRIJF NIET BEHOORT 
TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE POLITIE
RECHTBANK EN DAT DE MISDRIJVEN 
SAMENHANGEND ·zrJN. - IN KRACHT 
VAN GEWIJSDE GEGANE BESLISSINGEN, 
- BESLISSING VAN ONBEVOEGDHEID 
DIE GEREOHTVAARDIGD BLIJKT, 
VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING. 
- GRENZEN.- VERWIJZING NAAR DE 
CORREOTIONELE REOHTBANK IN EERSTE 
AANLEG ZITTING HOUDENDE. 

1° De politie1·echtbank is onbevoegcl om 
kennis te nemen van een vhtchtmiscl1·ijj 
gepleegcl te1· gelegenheicl van een ongeval 
clat voo1• een ancle1' slagen, venvonclingen 
of cle cloocl ten gevolge heeft gehacl ( 1). 
(Wetb. van strafv., art. 138, 6°, gewij
zigd bij de wet van 15 april 1958, 
art. 2.) 

2° T'Vannee1·, naclat cle maclkame1· bij aan
neming van verzachtencle omstanclighe
den een belclaagcle wegens onopzettelijlc 
toebTengen van ve1·wonclingen naaT cle 
politieTechtbank heejt ve1'wezen en de 
ambtenaaT van het openbaa1' ministeTie 
bij cleze 1·echtbank, in eenzelfcle veTzoelc
sclw·ijt, cleze belclaagcle bovenclien wegens 
vhtchtmiscl1'iJJ heeft cloen clagvaa1·clen, 
cle politie1·echtbank zich onbevoegcl heejt 
vM·klactnl op gro1~cl clat clit laatste mis
cl1·ijj, gepleegd te1' gelegenheicl van een 
ongeval clat vooT een ancleT ve1·wonclingen 
ten gevolge heejt gehacl, aan cle bevoegcl
heicl van cleze 1'echtbanlc ontt1·okken is 

(1) Cass., 22 februari 1965 (Bull. en PAsiC., 
1965, I, 634.). 
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ingevolge artikel 138, 6°, van het vVet
boek van stTafvoTdeTing, gewijzigd bij 
aTtikel 2 van de wet van 15 ap1·il 1958, 
en dat de verschillende misd1·ijven samen
hangenrl zijn, onde1·zoekt het Hof, waa1'· 
bij aanhangig is een veTzoekscMift tot 
1·egeling van 1·echtsgebied, of cleze beslis
singen in kmcht van gewijscle zijn ge
gaan en of het vonnis van onbevoegclheicl 
geTechtvam·cligcl blijkt; is clit zo, clan 
veTnietigt het Hof rle beschikking van 
de maclkamM', doch enkel in zove1' zij 
de politie1·echtbank aanwijst als zijncle 
de 1'echtbanlc die bevoegd is om lcennis 
te nemen van het ten laste van de be
klaagcle gelegcle en geco1'1'ectionalisee1·cle 
misd1·ijf van onopzettelijke ve1·wondin
gen, en veTwijst het de zaalc naa1' de 
bevoegcle C01'1'ectionele Techtbanlc, in 
ee1·ste aanleg zitting houdende (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE NAMEN, 
IN ZAKE RENIER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van het rechtsgebied, 
op 29 februari 1968 door de Procureur 
des Konings bij de Rechtbank van eerste 
aanleg te N amen ingediend ; 

Overwegende dat, bij beschikking van 
21 maart 1967, de raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Namen, 
met inachtneming van verzachtende om
standigheden, Robert Renier, op 30 sep
tember 1928 te Floriffoux geboren, wo
nende te Flawinne, Alfred Denisstraat 47, 
naar de bevoegde politierechtbank heeft 
verwezen om te Fosses-la-Ville, op 11 au
gustus 1966, door gebrek aan voorzich
tigheid of voorzorg, maar zonder het 
oogmerk om de persoon van een ander 
aan te randen, onopzettelijk aan Georges 
Jacquart slagen en verwondingen te heb
ben toegebracht ; 

Overwegende dat de ambtenaar van 
het openbaar ministerie bij de Politie
rechtbank te Fosses-la-Ville, bij een en 
dezelfde vordering Robert Renier heeft 
doen dagvaarden wegens het feit, in de 
beschikking van de raadkamer bedoeld, 
wegens overtredingen van het algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer en bovendien om, als bestum:der 
op de openbare weg, wetend dat zijn 
voertuig oorzaak dan wei aanleiding van 

(1) Oass., 22 februari 1965 (Bull. en PAsro., 
1965, I, 634). 

een ongeval was geweest, de vlucht te 
hebben genomen om zich aan de dienstige 
vaststellingen te onttrekken ; 

Dat de ambtenaar van het openbaar 
ministerie tevens de vereniging zonder 
winstoogmerk << Cantine militaire cen
trale ll, Handelsstraat 111, te Brussel, 
heeft doen dagvaarden als bm·gerlijk 
aansprakeliJke partij van Renier, zijn 
aangestelde ; 

Overwegende dat Georges J acquart 
zich op de terechtzitting van 16 januari 
1968 burgerlijke partij heeft gesteld tegen 
Renier en tegen de vereniging zonder 
winstoogmerk « Cantine militaire cen
trale ll; 

Overwegende dat de politierechtbank 
zich bij vonnis op tegenspraak van 6 fe
bruari 1968 onbevoegd heeft verklaard 
om kennis te nemen van de bij haar aan
hangig gemaakte rechtsvorderingen op 
grand dat nu het vluchtmisdrijf werd ge
pleegd naar aanleiding van een ongeval 
dat voor J acquart onopzettelijke slagen 
en verwondingen ten gevolge heeft gehad, 
het buiten haar bevoegdheid viel, en op 
grand dat de vervolgingen gelijktijdig 
zijn en betrekking hebben op samen
hangende feiten ; 

Overwegende dat de beschikking van 
de raadkamer van 21 maart 1967 en het 
vonnis van de politierechtbank van 6 fe
bruari 1968 beide in kracht van gewijsde 
zijn gegaan; dat de tegenstrijdigheid 
van deze beslissingen een geschil van 
rechtsmacht doet ontstaan hetwelk de 
gang van het gerecht belemmert ; dat 
er derhalve grond is tot regeling van 
rechtsgebied ; 

Overwegende dat het aan Renier ver
weten vluchtmisdrijf schijnt gepleegd te 
zijn naar aanleiding van een ongeval 
dat voor een ander slagen of verwondin
gen ten gevolge heeft gehad, welke om
standigheid is bepaald bij artikel 138, 
6°, van het Wetboek van strafvordering, 
gewijzigd bij de wet van 15 april 1958, 
hetwelk in dit geval dit misdrijf aan de 
bevoegdheid van de politierechter ont
trekt; 

Overwegende dat de andere aan Re
nier ten laste gelegde feiten met het 
vluchtmisdrijf schijnen samen te hangen ; 

Om die redenen, het rechtsgebied rege
lend, vernietigt de beschikking van 
21 maart 1967 van de raadkamer van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Na
men, maar slechts in zover zij de politie
rechtbank heeft aangewezen als recht
bank bevoegd om kennis te nemen van 
het wanbedrijf van onopzettelijke slagen 
of verwondingen aan Jacquart, regel-
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matig gecontraventionaliseerd en aan 
Renier ten laste gelegd ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Oorrectionele Recht
banlc te N amen, zitting houdende in 
eerste aanleg. 

27 mei 1968. - 2e kamer. - Voot•
zitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. V erslag gevet•, 
H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Oolard, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 27 mei 1968. 

1° STRAF.- VERSCHILLENDE STRA.FFEN 
GESTELD OP HETZELFDE MISDRIJF DOOR 
TWEE OPEENVOLGENDE WETTEN. 
MINST ZWARE STRAF. - BEGRIP. 

2° WEGVERKEER. -IN STAAT VAN 
DRONRENSCHAP BESTUREN VAN EEN 
VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG. -
HERHALING. - STRA.FFEN GESTELD 
BIJ DE WET VAN 1 AUGUSTUS 1899 
VOOR EN NA DE INWERKINGTREDING 
VAN DE WET VAN ll JULI 1967. 
RESPECTIEVE ERNST. 

3D OASSATIE. - OMVANG. - STRA.F
ZAKEN.- STRA.FVORDERING.- WEG
VERKEER. - VEROORDELING WEGENS 
VERSCHILLENDE MISDRIJVEN, TOT EEN 
ENKELE STRA.F MET VERV AL VAN RET 
RECHT TOT STUREN. - 0ASSATIE WE
GE:N'S DE ONWETTELIJKHEID, WAAR
DOOR RET VERVAL VAN RET RECHT 
TOT STUREN IS AANGETAST. - VoL
LEDIGE VERNIETIGING EN VERWIJZING. 

4D OASSATlE. - 0JVIVANG. - STRAF
ZAKEN. - VOORZIENING VAN RET 
OPENBAAR MINISTERIE TEGEN DE BE
KLAAGDE EN DE VOOR HEM BURGER
RECHTELIJK AANSPRAKELIJKE P ARTIJ. 
- VERNIETIGING VAN DE BES:USSING 
WELKE DE BEKLAAGDE VEROORDEELT. 
- BRENGT DE VERNIETIGING MEDE 
VAN RET DISPOSITIEF BETREFFENDE DE 
BURGER.RECHTELIJK AANSPRAKELIJKE 
PARTIJ. 

5° OASSATIE. - OMVANG. - STRA.F
ZAKEN. - STRA.FVORDERING. - VER
OORDELING TOT VERSCHEIDENE STRAF· 
FEN WEC+ENS VERSCHILLENDE 1\HSDRIJ
VEN EN IN DE GEZAMENLIJKE KOSTEN 

VAN DE STRA.FVORDERING. - VER
NIETIGING VAN DE VEROORDELING 
WEGENS BEPAALDE VAN DEZE MISDRIJ
VEN. - VERNIETIGING VAN DE VER
OORDELING IN DE GEZAMENLIJKE KOS
TEN. 

1 D W annee-1· door twee verschillende wetten 
op een misdt•ijj C01Tectionele stmfjen, 
waat·onder een hoofdgevangenisstmf, 
worden gesteld en het maxim1tm van 
de hoofdgevangenisstmj bepaald bij een 
van deze wetten lage1· is, stelt deze wet 
de rninst zwat·e straf in de zin van a?·ti
kel 2 van het StTajwetboek, zonder dat 
m· 1·ekening moet wot•den gehouden rnet 
de bijkornende stmfjet~ (1). 

2D De straf gesteld bij de wet van 1 augustus 
1899, zoals zij is gewijzigd bij die van 
15 apr·il 1958, doch v661· de inwe?·king
tt·eding van de wet van 11 juli 1967, 
op het rnisdrijj opgeleve1·d clo01· het feit, 
in staat van he?"lwling, in staat van 
clt·onkenschap een voe1·t1tig te bestuTen 
op een openbare plaats, is mincle1· zwaar 
clan de stt·af gesteld doo1• dezelfde wet van 
1 augustus 1899, doch sincls cle inwer
kingtt·eding van de wet van 11 juli 
1967 (2). 

3D TiJ7 anneet· de beklaagcle veroo1·cleelcl wot·dt 
tot een enkele StTaj wegens Ve?·schillende 
oveTtTedingen van de politie van het 
wegveTkeeT, waat·ondeT het feit, in staat 
van he1·haling, in staat vttn d?·onken
schap een voet·tuig te hebben bestuw·cl op 
een openbaTe plaats, en de vernietiging 
w01·dt 1titgesp1·oken tvegens de onwette
lijkheid waa1·doo1· de ve1·oonleling tot het 
vet·val van het 1·echt tot stuTen is aange
tast, is de veTnietiging volledig en ge
schiedt zij rnet veTwijzing ( 3), 

4D De ven~ietiging, op de voo1·ziening van 
het openbaa1· ministet·ie gericht tegen de 
beklaagcle en de buTgeT?'echtelijk aan
spmkelijke paTtij, van de beslissing 
welke de beklaagde veToonleelt b1•engt de 
vernietiging rnecle van cle beslissing 
welke die partij bw·getTechtelijk aan
spralcelijk vet·lclaart vooT de vet·oordeling 
van de belclaagcle ( 4), 

(1) Oass., 1 april 1968, sttpt·a, blz, 1003. 
(2) Raadpl. cass., 1 april 1968, in boven

vermelde noot geciteerd. 
(3) Raadpl. cass., 20 december 1965 (Bttll. 

en PASIC., 1966, I, 532). 
(4) Oass., 17 november 1965 (Bttll. en PA

src., 1966, I, 357) en 18 december 1967, 
sttp1'a, blz. 572. 
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5o T'Vannee1' een beslissing die de beklaagde 
tot ve1·scheidene stratfen veroo1·deelt we
gens verschillende misd1·ijven vernietigd 
wonlt ten aanzien van bepaalde mis
cl1·ijven, b1·engt deze 1;m·nietiging de ver
nietiging mede van de vm·oo1'deling in 
de gezamenlijke kosten van de st1'ajvo1'
de1'ing (1). 

(PROOUREUR DES KONINGS TE HOE!, IN 
ZAKE FEUILLIEN EN NATIONALE MAAT
SOHAPPI.J VAN BUURTSPOORvVEGEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 maart 1968 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Hoei; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2, lid 2, van het 
Strafwetboek, 2-4, 2-5, 2°, en 2-7, § 3, 
van de wet van 1 augustus 1899, J:?;ewij
zigd bij de wet van 15 april 1958 en de 
wet van 11 juli 1967, 

doordat het bestreden vonnis, onder 
verbetering van het beroepen vonnis dat, 
met toepassing van artikel 2-7, § 3, van 
de wet van l augustus 1899, zoals het 
gewijzigd is bij de wet van 15 april 1958, 
het' definitief verval van verweerder van 
het recht tot sturen uitspreekt wegens 
de telastlegging A, de duur van dit verval 
overeenkomstig de op het tijdstip van 
de uitspraak van het vonnis geldende 
wet van 11 juli 1967 tot vijf jaar terug
brengt, 

terwijl deze wet op de feiten die door 
de wet van 15 april 1958 beteugeld wor
den strengere straffen stelt en, daar ze 
de toestand van de beklaagde verzwaart, 
geen terugwerkende kracht bezit ; indien 
immers, overeenkomstig de wet van 
15 april 1958 die op 4 mei 1967 ten tijde 
van de feiten van kracht was, de recht
bank oordeelde dat ze tegen verweerder 
geen definitief verval van het recht t.ot 
sturen moest uitspreken, ze de duur van 
dit verval slechts op ten hoogste twee 
jaar kon bepalen : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
met toepassing van artikel 65 van het 
Strafwetboek een enkele straf uitspreekt 

(1) Oass., 8 april 1968, supm, blz. 1031. 

voor de in de telastleggingen A, B en 0 
bedoelde misdrijven ; dat de zwaarste 
van de straffen bij de wet respectievelijk 
op elk van die misdrijven gesteld, de 
straf was die toepasselijk was op de 
telastlegging A, met name, op 4 mei 1967 
in staat van dronkenschap op een open
bare plaats een voertuig bestuurd of een 
rijdier geleid te hebben, onder de om
standigheid dat het feit een herhaling 
opleverde die plaatshad binnen drie jaar 
na een veroordeling wegens overtreding 
van artikel 2-3 of artikel 2-4 van de wet 
van 1 augustus 1899; 

Overwegende dat volgens de op 4 mei 
1967 geldende wetgeving het maximum 
van de hoofdgevangenisstraf voor dit 
misdrijf zes maanden bedroeg luachtens 
de artikelen 2-4 en 2-5, 2°, van de wet 
van 1 augustus 1899, zoals ze gewijzigd 
is bij de wet van 15 april 1958; 

Overwegende dat op de dag van het 
vonnis het maximum van die strafkrach
tens artikel 1, 0, van de wet van 11 juli 
1967 een jaar bedroeg; 

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 op een mis
drijf correctionele straffen, waaronder 
een hoofdgevangenisstraf, worden gesteld 
bij twee opeenvolgende wetten en het 
maximum van de hoofdgevangenisstraf, 
bepaald bij een van deze wetten, lager 
is, het deze wet is die de minst zware 
straf in de zin van deze bepaling vast
stelt, zonder dat er rekening moet worden 
gehouden met de bijkomende straffen ; 

Overwegende dat uit deze beschouwin
gen volgt dat de rechter in het onder
havige geval de artikelen 2-4, 2-5, 2°, 
lid 1, en 2-7, § 3, van de wet van 1 augus
tus 1899, zoals ze gewijzigd is bij de ten 
tijde van de feiten geldende wet van 
15 april 1958, moest toepassen; dat hij 
dientengevolge het verval van het recht 
tot sturen aileen voorgoed of voor een 
duur van ten 1ninste een maand en ten 
hoogste twee jaar kon uitspreken; 

Waaruit volgt dat het vonnis dat het 
verval van het recht tot sturen voor een 
duur van vijf jaar uitspreekt, een niet 
bij de wet gestelde straf heeft uitgespro
ken; 

Dat het middel gegrond is ; 

Overwegende dat dit verval van het 
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recht tot sturen een bestanddeel is van 
de straf aan verweerder opgelegd wegens 
de telastleggingen A, B en a; dat de 
onwettelijkheid ervan die van de gehele 
straf tot gevolg heeft ; 

Overwegende, met betrekking tot de 
telastleggingen D, E en F, dat 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 bestre
den vonnis in zover het verweerder we
gens de teiastleggingen A, B en a en in 
de kosten van de strafvordering veroor
deelt ; . .. verwerpt de voorziening voor 
het overige ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
laat de kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Luik, zitting 
houdende in hoger beroep. 

27 mei 1968. - 2e kamer. - Voo1"
zitte1', H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1•slaggeve1", 
H. de Waersegger.- Gelijkluiclende con
clttsie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 27 mei 1968. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA-
KEN. - STRAFVORDERING. - VooR
ZIENING VAN RET OPENBAAR MINIS
TERIE. - MIDDEL GEGROND OP DE 
VERJARING VAN DE STRAFVORDERING. 
- BESLISSING WELKE HET MISDRIJF 
NIET BEWEZEN VERKLAART. - N IET 
ONTVANKELIJK MIDDEL. 

Niet ontvankelijk, bij geb1·elce van belang, 
is het miclclel waw·bij het openbaa1· minis
te1·ie tegen de beslissing als g1•iej aanvoert 
dat zij een misdrijj niet bewezen ve1·
klaa1·t, hoewel dit misd1·ijj ve?jaarcl 
is (1). 

(1) Cass., 1 april 1968, supm, blz. 994. 

(PROOUREUR DES KONINGS TE LUIK, IN 
ZAKE SCHEPERS, F. VINDEVOGEL EN 
J. VINDEVOGEL.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 januari 1968 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 21 tot 25 van de 
wet van 17 april 1878 bevattende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
strafvordering, gewijzigd bij deze van 
30 mei 1961, 

cloo1·clat het bestreden vonnis onder 
bevestiging van het beroepen vonnis de 
verweerder Louis Schepers veroordeeld 
heeft tot een enkele geldboete van 15 fr. 
met uitstel van een jaar wat de tenuit
voerlegging van deze straf betreft, de 
verweerder Frangois Vindevogel vrijge
sproken en de verweerder J ozef Vinde
vogel, die voor hem burgerrechtelijk 
aansprakelijk is, buiten de zaak gesteld 
heeft, 

te1·wijl de uit deze misdrijven voort
vloeiende strafvordering door verjaring 
vervallen was : 

A. In zover de voorziening van het 
openbaar ministerie gericht is tegen de 
verweerder Schepers, beklaagde : 

Overwegende dat deze verweerder 
veroordeeld is tot een enkele geldboete 
wegens twee overtredingen van de Weg
code, gepleegd op 31 december 1965, 
evenals in de kosten van de ten zijnen 
laste ingestelde strafvordering ; 

Overwegende dat bij ontstentenis van 
enige stuiting van de verjaring, de straf
vordering noodzakelijk verjaard was op 
29 januari 1968, datum waarop het be
streden vonnis gewezen is, aangezien 
meer dan twee jaren verlopen zijn te 
rekenen van de dag waarop de feiten 
gepleegd werden ; 

Dat het middel gegrond is ; 

B. In zover de voorziening van het 
openbaar ministerie gericht is tegen de 
verweerders Frangois Vindevogel en J ozef 
Vindevogel, de tweede burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij voor de eerste : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de beroepen beslissing, waarbij Frangois 
Vindevogel zonder kosten buiten vervol
ging wordt gesteld, bevestigt, deze kosten 
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ten laste van de St.aat legt en Jozef 
Vindevogel, die voor deze verweerder 
burgerrechtelijk aansprakelijk is, buiten 
de zaak stelt ; dat het de kosten van hun 
in de zaak betrekken, in hager beroep, 
ten laste van de Staat laat ; 

Overwegende dat bij gebrek aan belang 
het middel niet ontvankelijk is ; · 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het, op de strafvorde
ring rechtdoende, ten laste van Schepers 
veroordelingen uitspreekt ; beveelt dat 
melding van dit arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing ; laat de kosten ten 
laste van de Staat ; zegt dat er geen 
grand bestaat tot verwijzing. 

27 mei 1968. - 2e karn.er. - Voo1·
zitte1', H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
Baron Richard. - Gelijkltticlenae con
clusie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 27 mei 1968. 

WEGVERKEER. - RIOHTINGSVERAN
DERING. - BESTUURDER DIE NAAR 
RECHTS WIL AFSLAAN.- BESTUURDER 
DIE ARTIKEL 25-2, a EN b, VAN HET 
WEGVERKEERSREGLEMENT NIET IN 
AOHT NEEMT. - VERPLICHTING ARTI
KEL 17 VAN HETZELFDE REGLEMENT IN 
AOHT TE NEl'IIEN. 

De bestuunle1· die, wannee1· hij 1'echts tvil 
ajslaan om de 1·ijbaan te ve1·laten, de 
voorscMijten van a1·tikel 25-2, a en b, 
van het vV egve1·keersreglement niet in 
acht neemt, is gehouden tot de algemene 
ve1•plichting V001'1'ang te verlenen, zoals 
bepaald worclt in aTtikel 17 van het
zeljde Teglement (1). 

(NOEL, T. VAN ASSEL.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 november 1967 in hager 

(1) Oass., 6 mei 1968, sttpra, biz. 1111. 

beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Charleroi ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 145, 153, inzonder
heid lid 5, 182 van het Wetboek van 
strafvordering, 2 van het decreet van 
20 jcui 1831 op de drukpers, 12-1, inzon
derheid lid 1 (koninklijk besluit van 
30 april 1963, artikel 4), 15-1 (koninklijk 
besluit van 30 april 1963, artikel 5), 
16-1 (koninklijk besluit van 30 april1963, 
artikel 5), 17 (koninklijk besluit van 
30 april 1963, artikel 5), 25-2, c (konink
lijk besluit van 30 april 1963, artikel 12) 
van het Wegverkeersbesluit van 10 de
c_t;mber 1958, 1382, 1383 van het Burger
h]k Wetboek, 3, 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van strafvordering en 97 
van de Grondwet, 

doonlat het bestreden vonnis, om eise
res te veroordelen wegens misdrijven, 
omschreven in de bewoordingen van de 
artikelen 12-1, 15-1 en 25-2, c, van het 
Wegverkeersbesluit, de verweerder vrij 
te spreken van de hem ten laste gelegde 
overtreding van artikel 16-1 van be
doeld besluit, de rechtbank onbevoeo·d 
te verklaren om kennis te nemen van de 
burgerlijke rechtsvordering van eiseres en 
deze laatste te veroordelen om schade
vergoeding te betalen aan vermelde ver
weerder, erop wijst « dat Noel door de 
rechterkant te verlaten om tamelijk ver 
naar links uit te wijken hoewel zij het 
voornemen kenbaar maakte rechts af te 
slaan, een maneuver heeft uitgcvoerd in 
de zin van artikel 1 7 ; dat zij dan ook 
Van Assel m.oest laten voorgaan en niet 
andersom », 

tM·tvijl : 1° eiseres niet vervolgd werd 
wegens overtreding van artikel 17 van 
het Wegverkeersbesluit noch door de 
rechter werd verzocht zich te verdedigen 
over een nieuwe omschrijving van het 
feit of de feiten haar ten laste gelegd, 

2° bovendien de rechter, nate hebben 
vastgesteld dat eiseres een bij artikel 17 
omschreven maneuver uitgevoerd had en 
derhalve de andere bestuurders moest 
laten voorgaan, niet kon verklaren, 
zonder zich tegen te spreken en, in elk 
geval, op gevaar af van zijn beslissing in 
haar strafrechtelijke zowel als burger
rechtelijke beschikkingen niet wettelijk 
te rechtvaardigen, dat eiseres een in
brenk op artikel 25-2, c, van het Wegver
keersbesluit, dat geen enkele voorrangs
regel uitvaardigt, gepleegd had ; 

A. In zover het middel gericht is tegen 
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de beslissing op de strafvordering die 
tegen eiseres is ingesteld : 

W at het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat het .bestreden vonnis 
geen enkel gevolg trekt uit de vermel
dingen van het middel betreffende de 
strafvordering tegen eiseres ; dat het 
uitsluitend de misdrijven bewezen ver
ldaart waarvoor eiseres was vervolgd ; 
dat het te haren laste geen straf uit
spreekt wegens overtrading van artikel 17 
van het W egverkeersbesluit ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del op een onjuiste uitlegging van het 
vonnis steunt en bijgevolg feitelijke 
grondslag mist ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis een enkele 
straf uitspreekt wegens drie feiten die 
aan eiseres zijn ten laste gelegd ; 

Overwegende dat het middel erin be
staat te beweren dat, nu het vonnis een 
schending van artikel 17 van het Weg
verkeersbesluit tegen eiseres in aanmer
king neemt, het de telastlegging had 
moeten weren die tegen haar is gericht 
op grand van artikel 25-2, c, van het
zelfde besluit ; 

Dat, ook al was het middel gegrond, 
de uitgesproken straf toch wettelijk ge
rechtvaardigd zou blijven door de twee 
andere misdrijven die ten laste van eise
res werden bewezen geacht en waartegen 
zij geen grief opwerpt ; 

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

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

B. In zover het middel gericht is tegen 
de beslissing op de burgerlijke rechts
vorderingen die door verweerder tegen 
eiseres zijn ingesteld en door deze laatste 
tegen verweerder : 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het voru1.is er zich 
niet toe beperkt te wijzen op de in het 
middel aangegeven omstandigheid, maar 
er bovendien op wijst dat « de getuige 
Crets verklaart dat op het ogenblik waar
op Van Assel de weg, rue de la Made
leine, opreed, Noel, die het voornemen 
kenbaar maakte rechts af te slaan, plots 
de rechterkant heeft verlaten om zich 
naar het midden van de rijbaan te bege
ven >>; 

Overwegende dat de rechter uit die 
feitelijke vaststellingen wettelijk en zon
der zich tegen te spreken kon afieiden 
dat eiseres, wegens dit ongewoon maneu
ver, dat een overtreding opleverde van 
artikel 25-2, c, van het Wegverkeersbe
sluit, acht moest slaan op de voorschriften 
van artikel 17 van dit besluit; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

27 mei 1968. - 2e kamer. - Voor
zitte1', H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1·, 
H. Trousse. - Gelijklttidende conclusie, 
H. Krings, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 27 mei 1968. 

1° VERWIJZING NA CASSATIE. 
BURGERLIJKE ZAKEN.- GEVOLG VAN 
DE GEDEELTELIJKE VERNIETIGING TEN 
AANZIEN VAN RET BESCHIKKEND GE
DEELTE DAT NIET BESTREDEN NOCH 
VERNIETIGD WORDT EN DAT ONDER
SCHEIDEN IS TEN AANZIEN VAN DE 
OMVANG VAN DE VERNIETIGING. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - RECBTER 
NAAR WIE DE ZAAK IS VERWEZEN. -
BEVOEGDHEID. 

3° REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- BuRGERLIJKE ZAKEN. - RECHT
BANK VAN EERSTE AANLEG DIE KENNIS 
NEEMT VAN DE VERWIJZING VAN DE 
ZAAK NA CASSATIE. - 0ASSATiE. -
RECH'l'BANK DIE ZICH ONBEVOEGD 
VERKLAART OM KENNIS TE NEMEN VAN 
DE ZAAK BUITEN DE GRENZEN VAN DE 
VERNIETIGING. - RECHTBANK WIER 
BESLISSING VERNIETIGD WERD, DIE 
ZICH EVENEENS ONBEVOEGD VER
KLAART OM DE ZAAK VERDER TE BE
RANDELEN, - IN KRACHT VAN GE
WIJSDE GEGANE BESLISSINGEN.- VER
NIETIGING EN VERWIJZING. 

1° In geval van gedeeltelijke vernietiging, 
wanneer het Hof de zaak in beperkte 
mate verwijst, VM'staat het Hoj hierdoor 
dat het niet best1·eden noch vemietigde 
beschilckend gedeelte van de bestreden 
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beslissing, dctt onde1·scheiden is zelfs ten 
aanzien van de omvang van de vernieti
ging en aldtts in kmcht van gewijsde is 
gegaan ( 1), niet mee1· opnieuw voor de 
rechter, naar wie de zaak is ve1·wezen, 
kan besp1·oken worden (2). 

2o De geest en de algemeenheid van de 
bewoordingen van a1·tikel 17 van de wet 
van 4 augusttts 1832, naar luid waarvan, 
na cassatie, de zaak zelve zal worden 
verwezen nam· het hof of de rechtbank 
wctaTaan cle kennisneming behoo1·t, ma
ken het niet mogelijk het wettelijk gevolg 
van de verwijzing te beperken tot het 
onde1•zoek van het vernietigd beschikkend 
gedeelte, doch eisen dat, in zovm· het 
nag moe• wo1·den beslecht, het geding 
in cle 1•egel naa1' de 1·echtm· naar wie de 
zaak is veTwezen, wonlt ove1·geb1·acht (3). 

3o JiVanneeT, eenscleels, na gecleeltelijke 
ve1·nietiging, op de vm·wijzing van de 
zaak de 1·echtbank van ee1·ste aanleg 
zich onbevoegd ve1·klaart om kennis eTvan 
te nemen bttiten de grenzen vctn de ve1'· 
nietiging en, andenleels, cle 1·echtbank 
wie1· beslissing gedeeltelijk vemietigcl 
werd, zich oak onbevoegd verklam·t om 
de zaak verclm· te behanclelen, ve1·nietigt 
het Hoj het vonnis van de 1'echtbank die 
na cassatie te beslissen had en verwijst 
het de zaalc naa;r cleze, anclers samenge
stelde 1·echtbank (4). 

(BOUGNIART, T. DEHANDSCHUTTER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het arrest, 
door deze kamer op 29 april 1968 gewe
zen en waarbij verweerder gemachtigd 
wordt om tot regeling van rechtsgebied 
te dagvaarden voor de terechtzitting van 
27 mei 1968 (5); 

Gelet op het exploot van 9 mei 1968 
waarbij eiser ter uitvoering van het voor
noemd arrest, verweerder heeft gedag
vaard binnen veertien dagen, te rekenen 
vanaf de dag van voornoemd arrest ; 

Overwegende dat het Hof bij eon arrest 
van 1 maart 1962 een vonnis heeft ver-

(1) Raadpl. cass., 7 juni 1960 (Bull. en 
PASIC., 1960, I, 1154). 

(2) Verg. cass., 16 november 1960 (Bttll. 
en PAsiC., 1961, I, 285); 10 april en 20 juni 
1961 (ibid., 1961, I, 851 en 1157); 12 januari 
1965 (ibid., 1965, I, 467). 

(3) Oass., 22 maart 1960 (Btl.ll. en PASIC., 

nietigd dat op 30 juni 1960 door de 
Reehtbank van eerste aanleg te Charleroi 
in hoger beroep is gewezen, maar sleehts 
met betrelddng tot de beslissing dat de 
rechtsvordering van eiser niet ontvanke
lijk was in zover laatstgenoemde deze 
rechtsvordering grondde op zijn bezit 
als 1nedeeigendom van een buurweg en 
het aanbod van bewijs, door eiser gedaan 
tot staving van deze rechtsvordering, 
verwierp, en met betrekking tot de uit
spraak over de kosten ; dat het Hof de 
aldus beperkte zaak heeft verwezen naar 
de Reehtbank van eerste aanleg te Mons, 
rechtdoende in hager beroep ; 

Overwegende dat, uitspraak doende als 
rechtbank waarnaar de zaak is verwezen, 
deze rechtbank, bij vonnis van 8 april 
1964, na te hebben beslist dat de rechts
vordering van eiser niet ontvankelijk was 
in zover hij ze grondde op zijn bezit als 
medeeigenaar van een buurweg, ver
klaart dat de Rechtbank te Charleroi 
de ontvankelijkheid en de gegrondheid 
van de rechtsvordering, in zover zij op 
andere gronden rust, client te onder
zoeken; 

Overwegende dat de verwijzing naar 
de Rechtbank van eerste aanleg te Mons 
uitgesproken werd ter uitvoering van 
artikel 17 van de wet van 4 augustus 
1832, naar luid waarvan, na cassatie, 
de zaak zelve zal worden verwezen naar 
het hof of de rechtbank waaraan de 
kennisneming behoort ; 

Dat, gezien de geest van deze bepaling 
en de algemeen gestelde bewoordingen, 
het wettelijk gevolg van de verwijzing 
niet mag beperkt worden tot het onder
zoek van het nietig verklaard beschik
kend gedeelte, maar het hele geding moet 
overgedragen worden naar de rechter 
waarnaar de zaak is verwezen ; 

Overwegende dat wanneer het Hof, 
in geval van gedeeltelijke cassatie, de 
zaak in een beperkte mate verwijst, het 
daarmee bedoelt dat het niet bestreden 
of niet vernietigd beschikkend gedeelte 
van de bestreden beslissing, dat in kracht 
van gewijsde is gegaan, niet meer op
nieuw mag besproken worden voor de 
rechter naar wie de zaak is verwezen ; 

Om die redenen, het rechtsgebied rege-

1960, I, 114) en 21 november 1889 (ibid,, 
1890, I, 24). Verg. cass., 13 januari 1949, 
dispositief (ibid., 1949, I, 28) en 18 december 
1964 (ibid., 1965, I, 395) en noot 5, blz. 396. 

(4) en (5) Zie het arrest van 29 april 1968, 
tot machtiging om tot regeling van rechts
gebied te dagvaarden, sup1·a, blz. 1086. 
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lend, vernietigt het vonnis van 8 april 
1964 van de Rechtbank van eerste aanleg 
te Mons met betrekking tot de beslissing 
dat de rechtsvordering bij haar niet 
aanhangig was gemaakt in zover deze op 
andere gronden rust; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
besliss:i:ng; verwijst de zaak naar de 
Rechtbank van eerste aanleg te Mons, 
anders samengesteld ; zegt dat over de 
kosten van de hu:i:dige vordering en over 
de kosten van de hoofdvordering samen 
zal uitspraak gedaan worden. 

27 mei 1968. - 2e kamer. - Voo?'· 
zitte?' en V m·slaggeve1·, H. Louveaux, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, H. Krings, advo
caat-generaal. 

2e KAMER, - 28 mei 1968. 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN. 
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN. 
- 0VEREENKOMST TUSSEN BELGIE EN 
HET VERENIGD KoNINKRIJK GRooT
BRITTANNIE EN NooRD-IERLAND vAN 
27 MAART 1953, GOEDGEKEURD BIJ DE 
WET VAN 7 JANUARI 1954, ARTIKE
LEN III EN IV.- BEDRIJFS- OF HAN
DELSWINSTEN VAN EEN IN BELGIE 
GEVESTIGDE VENNOOTSOHAP, DIE ON
DER DE LEIDING OF HET TOEZIOHT 
STAAT VAN EEN IN HET VERENIGD Ko
NINKRIJK GEVESTIGDE ONDERNEMING, 
DOOH DIE HAAR BEDRIJVIGHEID AL
LlllEN IN BELGIE UITOEFENT. -WIN
STEN NIET ONDERWORPEN AAN DE 
BELASTING VAN HET VERENIGD Ko
NINKRIJK TEN LASTE VAN DEZE BEL
GISOBE VENNOOTSOHAP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN. 
- O"VEREENKOMST TUSSEN BELGIE EN 
HET VERENIGD KoNINKRIJK GROOT
BRITTANNIE EN NooRD-lERLAND VAN 
27 MAART 1953, GOEDGEKEURD BIJ DE 
WET VAN 7 JANUARI 1954, ARTIKEL IV. 
- NIJVERHEIDS- OF HANDELSWINSTEN 
VAN EEN IN BELGIE GEVESTIGDE VEN
NOOTSOHAP, DIE ONDER DE LEIDING OF 
HET TOEZIOHT STAAT VAN EEN IN HET 
VERENIGD KONTNKRIJK GEVESTIGDE 
ONDERNEMING. - WINSTEN DIE KUN
NEN WORDEN ONDERWORPEN AAN DE 
BELASTING VAN RET VERENIGD Ko-

NINKRIJK TEN LASTE VAN DE IN DIT 
LAND GEVESTIGDE ONDERNEMING. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK VAN DE BEDRIJFSUITGA VEN 
EN -LASTEN.- 0NDERNEMING DIE IN 
BELGIE IS GEVESTIGD EN ALDAAR 
ALLEEN HAAR ACTIVITEIT UITOEFENT. 
- IN HET VERENIGD KoNINKRI.JK 
GRooT-BRITTANNI:iiJ EN NooRD-IER
LAND GEVESTIGDE ONDERNEMING DIE 
DE LEIDING HEEFT VAN EN HET TOE
ZIOHT UITOEFENT OVER DIE WELKE IN 
BELGIE IS GEVESTIGD. - 0VEREEN
K0l\'I:ST TUSSEN BELGIE EN HET VERE
NIGD KONINKRIJK VAN 27 MAART 1953, 
GOEDGEKEURD BIJ DE WET VAN 7 JA
NUARI 1954, ARTIKEL IV.- ADMINIS
TRATIE VAN GROOT-BRITTANNIE DIE 
EEN BELASTIJ\1 G HEEFT GEVESTIGD TEN 
LASTE VAN DE ENGELSE ONDERNEMING 
OP DE VAN DE BELGISOHE ONDERNE
l\HNG AFKOMSTIGE WINSTEN.- TERUG
BETALING VAN DEZE BELASTING DOOR 
DEZE LAATSTE ONDERNEMING. - GEEN 
AFTREKBARE BEDRIJFSLAST OF -UIT
GAVE. 

4o INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK VAN DE BEDRIJFSUITGAVEN 
EN -LASTEN. - GEPASTBEID OF NUT. 
- BEOORDELING WELKE AAN HET TOE
ZIOHT VAL'f HET HOF VAN BEROEP ONT
SNAPT. -NooDzAKELI.JKHEID.- ToE
ZIOHT VAN HET HOF VAN BEROEP. 

1° De nijve?'heids- of handelswinsten van 
een Belgische ondeTneming die alleen 
in Belgie haa?' activiteit uitoefent wm·den 
aan geen belasting van het V eTenigd 
Konink?'ijlc van Groot-B1·ittannie en 
Noo?'d-Ie?·land onde?'WO?'pen, zelfs indien 
deze ondenwm?:ng onde?' het beleid en 
het toezicht staat van of gefinancie?'d 
wo?'dt doo1· een op het grondgebied van 
het Ve?'enigd Konink?·ijlc gevestigde 
onde?'neming. (Overeenkomst tussen 
Belgiii en het V erenigd Koninkrijk 
Groot-Brittannie en Noord-lerland van 
27 maart 1953, goedgekeurd bij de 
wet van 7 januari 1954, art. III en IV.) 

2° Wannee?' een in Belgie gevestigde onde?·
neming, die aldaar haa?' activiteiten 
uitoefent, onder het beleid of het toezicht 
staat van een in het V e1·enigd Konink
?'ijk G1·oot-B1·ittannie en Noo?'d-Ie?'land 
gevestigde onde1·neming, mag de admi
nistmtie van het V e1·enigd Koninlc?'ijlc 
in de belastba1·e winsten van deze laatste 
onde?'neming winsten opnemen die dam· 
de Belgische onde1·neming we?'den be
haala en dienovm·eenkomstig de Engelse 
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onderneming belasten. (Overeenkomst 
tussen Belgie en het Verenigd Konink
rijk Groot-Brittannie en Noord-Ier
land van 27 maart 1953, goedgekeurd 
bij de wet van 7 januari 1954, art. IV.) 

3o Is geen beckijfs~~itgave of -last aft1·ekbarJ:1' 
van de b1·uto-~nkomsten van een 'bn 
Belgie gevestigde vennootschap, die al
dam· alleen ham· activiteit uitoefent, de 
door lwar aan een in het Verenigd l{o
nink1'ijk Groot-B1·ittannie en Noord
Ierland gevestigde vennootschap gedane 
te1•ugbetaling van het bed1·ag van een 
door de aclministmtie van deze Staat 
te haren laste gevestigde belasting, op 
g1·ond dat de Belgische vennootschap 
onder het beleicl of het toezicht staat van 
de in Groot-B1·ittannie gevestigde onde1'
neming en clat de winsten va1.~ de ee1·ste 
in die van de tweede ondernem'bng werden 
opgenome1v. (Gec<?iirdineerde wett~n be
treffende de mkomstenbelastrngen, 
art. 26 en de Overeenkomst tussen 
Belgie 'en het V erenigd Koninkrijk 
Groot-Brittannie en Noord-Ierland van 
27 maart 1953, goedgekemd bij de 
wet van 7 januari 1954, art. IV.) 

4o Indien het hof van be1·oep, bij de 
beoordeling van het belastbaa1· lcarakte1' 
van cle inkomsten, de bevoegdheicl niet 
heeft om cle gepastheicl of het mtt van 
een becl1·ijfslast of -~titgave na te gaan, 
is het tach bevoegd om vast te stellen 
of clie last of die uitgave een kaTalcteJ' 
van nooclzalcelijkheicl ve1·toont, 1·ekening 
houclencle met cle werkelijk ~titgeoejencle 
becl1·ijfsactiviteit, en of zij clientengevolge 
van cle brutobelastbare inkomsten af
tTekbam· is (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « DICK ,, 
T. BELGISOHE STAAT, ll1INISTER VAN 
FIN ANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 jcmi 1963 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 26 en 66 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge-

(1) Cass., 6 oktober 1964 (Bull. en PASIC., 
1965, I, 122); 9 februari 1965 (ibid., 1965, 
I, 582) en 6 juni 1967 (A1'1', cass., 1967, 
biz. 1214), 

coordineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 1349 en 1353 van 
het Bmgerlijk W etboek, 7 en 8 van de 
wet van 16 december 1851 houdende 
herziening van de hypothecaire wet, 

cloo1·dat, nu het tussen partijen vast
staat en door het bestreden arrest niet 
wordt betwist a) dat inkomstenbelas
tingen voor een bedrag van 610.000 ~rank 
in Groot-Brittannie ten laste van e1seres 
gevestigd waren geweest op ~~ winsten 
die zij in Belgie heeft verwezenhJkt, b) dat 
de vennootschap naar Engels recht " R
and J_ Dick limited " deze belastingen 
voor eiseres had betaald, c) dat deze 
laatste die belastingen in de loop van 
de litigieuze dienstjaren had terugbetaald 
aan de genoemde vennootschap naar 
Engels recht, het bestreden arrest beslist 
dat die terugbetaling voor eiseres geen 
aftrekbare bedrijfslast oplevert op grand 
dat zij haar werkzaamheid aileen in 
Belgie uitoefende, dat krachtens de over
eenkomst van 27 maart 1953 tussen 
Belgie en hot Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannie de inkomsten van eise
res niet belastbaar waren in dit laatste 
land, en dat " indien de Engelse vennoot
schap het raadzaam heeft geoordeeld 
aldus gevestigde belastingen voor de 
Belgische vennootschap te betalen zonder 
dat hiertegen enig rechtsmiddel werd 
aangewend, dit aileen in haar eigen be
lang of door haar eigen schuld kan gedaan 
zijn vermits het voldoende was er de 
gewone stappen voor te doen om de 
aanslag voor de toekomst af te schaffen ; 
dat men overigens niet inziet hoe de 
Engelse fiscus die belastingen zou kunnen 
verhalen op de Belgische vennootschap " 
en dat " er dus geen verband bestaat 
tussen het terugbetalen van die belas
tingen aan de Engelse vennootschap en 
het verkrijgen of behouden van de inkom
sten van verzoekster, Belgische vennoot
schap ,, 

te1·wijl, ee1·ste oncle1·cleel, de betaling van 
een in het buitenland gevestigde belas
ting op de bedrijfsinkomsten van een 
Belgische vennootschap of de terugbeta
ling van die belasting aan degene die ze 
voor bedoelde vennootschap heeft be
taald voor deze laatste een aftrekbare 
bedrijfsuitgave oplevert en het weinig 
ertoe doet dat de vennootschap, door 
het aanwenden van een rechtsmiddel, 
zich aan die last had kunnen onttrekken 
daar de fiscus en het hof van beroep ai
leen maar de werkelijkheid en de aard 
van de uitgaven kunnen toetsen en niet 
mogen oordelen over hun gepastheid 
noch zich inlaten met de vraag of de 
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belastingschnldige ze had knnnen ver
mijden door een rechtsmiddel aan te 
wenden (schending inzonderheid van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 26 en 66 
van de gecoordineerde wetten); 

tweede onde1'deel, nit de feitelijke vast
stellingen van het bestreden arrest logisch 
niet kan afgeleid worden noch dat de 
nitgave gedaan is geweest in het belang 
van de Engelse vennootschap, noch dat 
het aan een font van deze laatste te 
wijten is dat geen rechtsmiddel werd 
aangewend, waarnit volgt dat het be
streden arrest niet regelmatig met rede
nen is omkleed (schending van artikel 97 
van de Grondwet), niet op regelmatige 
vermoedens is gegrond (schending inzon
derheid van de artikelen 1349 en 1353 
van het Burgerlijk Wetboek) en zijn 
beslissing niet wettelijk rechtvaardigt 
(schending inzonderheid van de artike
len 97 van de Grondwet en 26 van de 
gecoordineerde wetten) ; 

de1'de onderdeel, de overweging volgens 
welke de Engelse fiscns de door hem op 
de Belgische vennootschap gevestigde 
belastingen niet zon knnnen verhalen, 
enerzijds niet ter zake dienend is nit 
oogpunt van de aftrekbaarheid van de 
uitgave (schending inzonderheid van de 
artikelen 97 van de Grondwet en 26 van 
de gecoordineerde wetten), anderzijds, 
door op geen enkele feitelijke vaststelling, 
eigen aan de zaak, gegrond te zijn en 
onder meer niet op de vaststelling dat 
eiseres in Groot-Brittannie geen goederen 
bezit die vatbaar zijn voor beslag en 
deze ook nooit zal bezitten, als een prin
cipiele verklaring voorkomt die op de 
onredelijke veronderstelling stennt dat 
de Engelse fiscns · nooit de belastingen 
die hij vestigt kan verhalen (schending 
van artikel 97 van de Grondwet wegens 
het gebrek aan logica in de beweegrede
nen), welke verklaring bovendien de regel 
schendt volgens welke de schnldeiser het 
vermogen van zijn schnldenaar mag in 
beslag nemen on'l de inning van zijn 
schuldvordering te verzekeren (schending 
inzonderheid van de artikelen 7 en 8 
van de wet van 16 december 1851) : 

W at de eerste twee onderdelen be
treft : 

Overwegende dat het arrest erop wijst, 
enerzijds dat eiseres een Belgische ven
nootschap is, die, hoewel ze afhankelijk 
is en onder controle staat van een Engelse 
vennootschap, haar activiteit aileen in 
Belgi.e nitoefent en geen Engelse goede
ren, maar wel goederen die in Belgie 
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vervaardigd zijn, verkoopt, en anderzijds 
dat krachtens artikel 3 (2) van de Over
eenkomst van 27 maart 1953 tnssen 
Belgie en het Verenigd Koninkrijk Groot
Brittannie en Noord-Ierland, ter voor
koming van dubbele belasting en belas
tingontdniking inzake inkomstenbelas
tingen " de nijverheids- of handelswin
sten van een Belgische onderneming 
slechts aan de belasting van het V erenigd 
Koninkrijk onderworpen zullen worden 
indien deze onderneming in het Verenigd 
Koninkrijk een nijverheids- of handels
bedrijvigheid nitoefent door middel van 
een aldaar gelegen vaste inrichting " ; 

Dat het arrest aldns de feitelijke om
standigheden preciseert welke de door 
eiseres ~~ngevoerde aanslagen als strijdig 
doen bhJken zowel met de Belgische wet 
als met de tnssen het Verenigd Konink
rijk Groot-Brittannie en Noord-Ierland 
en Belgie gesloten overeenkomst ; 

Dat door er bovendien op te wijzen 
« dat volgens verzoekster - thans eise
res - die belastingen gevestigd zonden 
geweest zijn op naam van de Belgische 
vennootschap op grand dat de Engelse 
administratie heeft beschonwd dat de 
Belgische. vennootschap vanuit Engeland 
was gelmd geworden "• het arrest een 
van de eventualiteiten in aanmerking 
neemt die, met toepassing van artikel 4 
van de Overeenkomst waarnaar het ver
wijst en onder de bij deze bepaling ge
stelde voorwaarden, de Engelse admi
nistratie zonden in staat gesteld hebben 
in de winsten van de Engelse vennoot
schap waarvan de Belgische vennoot
schap het filiaal is, de winsten van deze 
laatste op te nemen en bijgevolg de eerste 
te belasten ; 

Overwegende dat de belasting in het 
bnitenland gevestigd op de bedrijfsin
komsten van een Belgische vennootschap 
slechts van het brnto-bedrag van ge
noemde inkomsten, als bedrijfsnitgaven 
die gemaakt zijn om ze te verkrijgen of 
te behonden, kan worden afgetrokken in 
de mate waarin de activiteit door deze 
vennootschap werkelijk nitgeoefend voor 
de verwezenlijking van haar maatschap
pelijk doel, ten aanzien van de belas
tingswetten en inzonderheid ten deze van 
voormelde overeenkomst, te haren op
zichte een dergelijke belastingslast kan 
doen ontstaan waarvan de betaling der
halve het karakter van een noodzakelijke 
nitgave heeft ; 

Dat de controle over de noodzakelijk
heid van de nitgave, rekening houdend 
met de werkelijk nitgeoefende bedrijfs
activiteit, tot de bevoegdheid van het 
hof van beroep behoort ; 



- 1186-

Overwegende dat het arrest uit het 
geheel van de gegevens .die het omschrijft 
heeft kunnen afteiden dat indien de En
gelse vennootschap het raadzaam heeft 
geoordeeld voor de Belgische vennoot
schap belast:ingen te betalen die ten laste 
van deze laatste werden gevestigd zonder 
dat hiertegen enig rechtsmiddel werd aan
gewend, « dit aileen in haar eigen belang 
of door haar eigen schuld kan gedaan 
zijn terwijl het voldoende was er een
voudige stappen voor te doen om de 
aanslag voor de toekomst af te schaffen » ; 

Dat door zich aldus uit te drukken met 
betrekking tot de door de Engelse ven
nootschap betaalde belasting, het arrest 
vaststelt dat de terugbetaling welke de 
Belgische vennootschap aan deze laatste 
heeft gedaan niet het karakter heeft van 
een bedrijfsuitgave die noodzakelijk was 
om de door eiseres verwezenlijkte inkom
sten te verkrijgen of te behouden; 

Dat de eerste twee onderdelen van het 
middel niet kunnen aangenomen worden ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest de afwe
zigheid heeft vastgesteld van het nood
zakelijk karakter van de aangevoerde 
uitgave zodat de overweging welke het 
derde onderdeel van het middel bestrijdt, 
overtollig is zoals overigens blijkt uit 
de wijze zelf waarop zij is voorgesteld; 

Dat het derde onderdeel van het mid
del niet ontvankelijk is wegens het ont
breken van belang ; 

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

aOO?'dat het bestreden arrest beslist dat 
de terugbetaling door eiseres van belas
tingen, welke te haren laste gevestigd 
waren door de Engelse fiscus, aan een 
Engelse vennootschap die ze voor haar 
had betaald, geen bedrijfsuitgave uit
maakt omdat de betaling van die belas
tingen een font van de Engelse vennoot
schap is vermits << het voldoende is ge
weest eenvoudige stappen te doen om 
de aanslag voor de toekomst af te schaf
fen », wat het bestreden arrest uit het 

. stuk ll van dossier nr 21.468 a:fieidt, 
te?·wijl dit stul~ 11 een brief is van de 

fiscale raadsman van eiseres van 26 sep
tember 1960 waarin wordt u:iteengezet 
« dat een tussenkomst van Reid and Mair 
bij de bevoegde Engelse diensten het 
mogelijk heeft gemaakt te bekomen dat 
de in Belgie behaalde winsten vanaf het 
dienstjaar 1957-1958 niet meer in Enge
land zouden worden aangeslagen ... » 

maar niet preciseert dat deze tussenkomst 
zich tot « eenvoudige stappen >> heeft 
beperkt, waaruit volgt dat het bestreden 
arrest aan dit stuk een betekenis heeft 
gegeven die onverenigbaar is met de 
bewoordingen ervan en de bewijskracht 
ervan heeft miskend : 

Overwegende dat het arrest, dat « een
voudige stappen >> noemt en aldus wei
gert als een eigenlijke proceshandeling 
te beschouwen « een tussenkOinst >> van 
fiscale raadslieden van de Engelse ven
nootschap bij de bevoegde Engelse dien
sten, aan het stuk dat hiervan gewag 
maakt geen betekenis en geen draag
wijdte heeft toegekend welke onverenig
baar zijn met de bewoordingen ervan ; 

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, 

doonlat, nu de directeur bij beslissing 
van 31 mei 1961 overwogen heeft dat 
een uitgave van 610.000 frank die door 
eiseres werd gedaan in 1957 geen aftrek
bare bedrijfslast opleverde zodat het 
dienstjaar 1958 niet afsloot met een ver
lies maar met een belastbare winst, en 
bij beslissing van 26 oktober 1960, om 
dezelfde reden, de aftrek van het be
weerde verlies op het dienstjaar 1958 van 
de inlwmsten van het dienstjaar 1959 
geweigerd heeft, het bestreden arrest 
beslist dat aileen « voor het dienstjaar 
1958 >> eiseres zich verzet tegen het ver
werpen van een vooruitneming op de 
reserve van 610.000 frank, 

terwijl de rechtsmiddelen die door 
eiseres werden aangewend tegen de even
tuele beslissingen van de directeu.r deze 
in htm geheel aan de censuur van het 
Hof van beroep onderwierpen en noch 
deze rechtsmiddelen noch de door eiseres 
genomen conclusie de draagwijdte van 
het gesch:il aileen tot het dienstjaar 1958 
beperkten, waaruit volgt dat het bestre
den arrest aan die rechtsmiddelen en aan 
die conclusie een betekenis heeft gegeven 
die onverenigbaar is met bewoordingen 
ervan, wat hun bewijskracht schendt : 

Overwegende dat door erop te wijzen 
dat eiseres « voor het dienstjaar 1958 >> 

zich verzet tegen het verwerpen van een 
vooruitneming op de reser"'e van 
610.000 frank voor terugbetaling aan 
de Engelse vennootschap, het arrest zich 
ertoe beperkt vast te stellen dat het een 
in de loop van het dienstjaar 1958 ge
dane betaling is die, naar het oordeel 
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van eiseres, ten onrechte door de beslis
sing van de directeur uit de aftrekbare 
bedrijfslasten werd verworpen ; 

Dat aldus het arrest geenszins beslist 
dat eiseres niet aan de censuur van het 
Hof van beroep had onderworpen de 
weerslag die deze verwerping op de latere 
dienstjaren kon hebben onder meer we
gens het feit dat ten gevolge van die 
verwerping het dienstjaar 1958 niet met 
verlies maar met winst zou afsluiten ; 

Dat, doordien het uitgaat van een 
verkeerde uitlegging van het bestreden 
arrest, het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

28 mei 1968. - 2e kamer. - Voor
zitte1", H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve1", H. Gerniers. -- Tegengestelcle 
conclusie (1), H. Dumon, advocaat-gene
raal. - Pleite1·s, HH. Delhez (van de 
balie bij het Hof van beroep te Brussel) 
en Fally. 

2e KAMER. - 28 mei 1968. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - WINSTEN vAN 
EEN NIJVERHEIDS-, HANDELS- OF LAND
BOUWBEDRIJF. - HANDELSVENNOOT
SCHAP WAARVAN DE MAATSCHAPPE
LIJKE ZETEL IN BELGIE IS GEVESTIGD. 
- IN HET BUITENLAND BEHAALDE OF 
ONTVANGEN WINSTEN.- AAN DE BE
LASTING ONDERWORPEN WINSTEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
!NTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN. 
- FRANS-BELGISCHE OVEREENKOMST 
VAN 16 MEI 1931, GOEDGEKEURD BIJ 
DE WET VAN 28 DECEMBER 1931. -
NIJVERHEIDS-, J\UJN-, HANDELS- OF 
LANDBOUWEXPLOITATIES BELASTBAAR 

(1) Ret openbaar ministerie, dat het bestre
den arrest op een andere wijze uitlegde, heeft 
geoordeeld dat door het arrest was beslist 
dat, zelfs indien de belastingen welke de ei
sende vennootscha p aan de in Eng eland geves
tigde vennootschap had terugbetaald door de 
Engelse administratie te haren laste waren 
gevestigd, deze belastingen niet wettelijk als 
een aftrekbare bedrijfslast konden beschouwd 
worden, omdat (merzijds lcrachtens de over-

IN ELK DER STATEN NAAR RATO VAN 
DE INKOMSTEN VOORTGEBRACHT DOOR 
DE ALDAAR GELEGEN VASTE INRICH
TINGEN. - IN FRANKRIJK GELEGEN 
INRICHTING VAN EEN HANDELSVEN
NOOTSCHAP WAARVAN DE MAATSCHAP
PELIJKE ZETEL IN BELGIE GEVESTIGD 
IS. - INKOMSTEN BEHAALD DOOR DEZE 
INRICHTING. - INKOJ\~STEN ONDER
WORPEN AAN DE BELASTING IN BELGIE, 
DOCH ERVAN VRIJGESTELD KRACHTENS 
DE FRANS-BELGISCHE OVEREENKOMST. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK VAN DE BEDRIJFSVERLIEZEN 
VAN VROEGERE DIENSTJAREN;- HAN
DELSVENNOOTSCHAP DIE IN FRANKRIJK 
EN IN BELGIE GELEGEN VASTE INRICH
TINGEN HEEFT.- MAATSCHAPPELIJKE 
ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP Il"f BEL
GIE GEVESTIGD. - V ASTSTELLING VAN 
DE IN BELGIE BELASTBARE INKOMSTEN. 
- VERLIEZEN VAN DE VROEGERE 
DIENSTJAREN MOETEN WORDEN AFGE
TROKKEN VAN DE INKOMSTEN BEHAALD 
ZOWEL DOOR DE IN FRANKRIJK GE
LEGEN INRICHTING ALS DOOR DE IN 
BELGIE GELEGEN INRICHTINGEN. 

4o INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN INKOBIERING. - SUB
SIDIAIRE AANSLAG. - 00RSPRONKE
LIJKE AANSLAG GEVESTIGD BINNEN DE 
TERMIJN GESTELD BIJ ARTIKEL 74 VAN 
DE GECOORDINEERDE WETTEN. - AAN
SLAG VERNIETIGD OMDAT BIJ VOORAF 
NIET HET VOORWERP WAS VAN EEN 
BERICHT VAN WIJZIGING. - GEEN 
VERVAL UIT DIEN HOOFDE DAT ZICH 
TEGEN DE VESTIGING VAN EEN SUBSI
DIAIRE AANSLAG VERZET. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN INKOHIERING. - SUB
SIDIAIRE AANSLAG. GECOORDI
NEERDE WETTEN BETREFFENDE DE IN
KOlVISTENBELASTINGEN, ARTIKEL 74bis. 
- AANSLAG DIE MOET GEVESTIGD 
WORDEN OP HET GEHEEL OF OP EEN 
DEEL VAN DEZELFDE BELASTINGELE-

eenkomst van 27 maart 1953 tussen Belgie 
en het Verenigd Koninkrijk deze belastingen 
door de eiseres niet wettelijk verschuldigd 
waren en anderzijds tegen deze buitenlandse 
belastingen geen enkel beroep werd ingediend. 

Volgens het openbaar ministerie werd het 
bestreden dispositief door geen van deze rede
nen wettelijk gerechtvaardigd, zodat het tot 
de vernietiging van het arrest had geconclu
deerd. 
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MENTEN ALS DE OORSPRONKELIJKE 

AANSLAG. 

1o Zijn aan de bedTijfsbelasting ondeT
wo?·pen de winsten die in het b~titenland 
behaald of ontvangen woTden doo1· ee~ 
inTichting van een vennootschap b~J 
wijze van eenvoudige geldschieting wam·
van de maatschappelijke zetel in Belgie 
is gevestigd. (Wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, gecoordineerd 
bij het koninklijk besluit van 6 augus
tus 1931 en het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, artikelen 2, 25, 
§ 1, 1o, en 27, § 1.) 

2o Indien, kTachtens artikel 7, § 1, van de 
ove1•eenkomst gesloten op 16 mei 1931 
tussen Belgie en Frank?·ijlc en goedge
keu?·d bij de wet van 28 decembe1· 1931, 
" de nijve1·heids-, mijn-, handels- of 
landbouwexploitaties belastbaar zijn in 
elk der Staten naar 1·ato van de inkomsten 
vom·tgebracht doo1· de aldaar gelegen 
vaste inrichtingen >>, zijn de inkomsten 
van een de1·gelijke in Fmnk?·ijk gelegen 
inrichting, die de im·ichting is van een 
handelsvennootschap waa1·van de maat
schappelijke zetel in Belgie is gevestigd, 
niettemin in Belgie aan de belasting 
onde?·wm·pen, maar zijn e1·van m·(jge
steld lcmchtens deze ove1·eenlcomst ( 1). 

3a J'Vannee1' een handelsvennootschap, 
wam·van de maatschappelijlce zetel in 
Belgie is gevestigd, een in Frankrijlc 
gelegen vaste inrichting heeft, moeten de 
tijdens de m·oegere dienstja?'en geleden 
bed?·ijfsverliezen, die naa1· luid van arti
kel 32 van de gecooTdinee?·de wetten be- · 
tTefjende de inlcomstenbelastingen van de 
belctstba?'e inlcomsten aft?·elcbam· zijn, 
afget?·olclcen worden van het geheel van 
de inlcomsten van de ondeTneming, dit 
wil zeggen, zowel van die welke in F?·ank
Tijk zijn behaald of ontvangen als van 
die welke in Belgie we?'den behaald, hoe
wel de ee1•ste, in de bij cle FTans-Bel
gische oveTeenlcomst van 16 mei 1931 
omsclweven vom·waarden, in Belgie van 
de belasting m·ijgestelcl zijn (2). (Wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
gecoordineerd bij het koninklijk besluit 
van 6 augustus 1931 en het besluit 

(1) en (2) Raadpi. cass., 27 mei 1946 (Bull. 
en PAsiC., 1946, I, 224) en de conciusie van 
Procureur-generaai R. Hayoit de Termicourt, 
toen Eerste Advocaat-generaai, verschenen in 
J oumal pmtique de d1·oit fiscal, 1946, biz. 202 ; 
31 mei 1049 (B1tll. en PAsiO., 1949, I, 406). 

van de Regent van 15 januari 1948, 
artikel25, § 1, 1°, 27, § 1, en 32, en de 
Frans-Belgische Overeenkomst van 
16 mei 1931, goedgekeurd bij de wet 
van 28 december 1931.) 

4a Uit de omstandigheid dat een aanslag 
in de inlcomstenbelastingen gevestigd 
we1·d binnen de te1·mijn gesteld bij arti
kel 7 4 van de gecoo?·dinee?'11e wetten be
t?·etfende de inlcomstenbelastingen, doch 
minde1· dan twintig dagen v661· het ver
st1'ijlcen van bedoelde te1·mijn, zonder 
dat een be1·icht van wijziging aan de 
belastingschuldige gestuurd wm·d, hoewel 
deze fo?·maliteit had moeten vervuld zijn 
ovm·eenkomstig a1·tikel 55, § 1, lid 4., 
van deze wetten, volgt niet dat hij op 
het ogenblik dat hij gevestigd werd ver
vallen was en dat de administratie de1· · 
halve, na de ve1·nie.tiging e?'van wegens 
het ontbrelcen van dit bm·icht, niet het 
1·echt had een subsidiai1·e aanslag te?' 
beoo1·deling aan het hof van beToep over 
te leggen, bij toepassing van arti
kel 7 4·bis van deze gecoordineenle wet
ten (3). 

5o Opdat een subsidiai1·e aanslag bij toe
passing van a?'tikel 7 4bis van de geco
m·dineerde wetten bet1·efjencle cle inkorn
stenbelastingen door de aclministratie te?' 
beoo1·deling aan het hof van be1·oep mage 
wo1·den ove1·gelegd en invonle1'baa1· zij 
ter ~titvoering van een m·rest van dit 
hof, client hij onde1· meer te zijn geves
tigd op het geheel of op een deel van 
dezelfde belastingelementen als de oar· 
spronlcelijke aanslag, die hij client te 
ve1·vangen (4). 

(VENNOOTSOHAP BIJ WIJZE VAN EENVOU· 
DIGE GELDSOHIETING « USINES ll!IETAL· 
LURGIQ,UES DE SAINT·ELOI, LOUIS PIRET 
ET oie A THY·LE·OHATEAU >>, T. BEL· 
GISOHE STAAT, MINISTER VAN FINAN· 
OlEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 3 januari 1949, 5 februari 
1957 en 13 november 1963 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 

(3) Raadpl. cass., 19 oktober 1965 (B1tll. 
en PASIC., 1966, I, 230). 

(4) Raadpl. cass., 28 november 1961 (Bull. 
en PASIO., 1962, I, 404) en 7 maart 1967 (A1'1'. 
cass., 1967, biz. 854). 
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de schending van de artikelen 32, § 1, 
lid 2, 35, § 1, van de wetten betreffende 
de inkonrstenbelastingen, gecoordineerd 
bij het koninklijk besluit van 6 augustus 
1931, 7, § 1, van de overeenkomst op 
16 mei 1931 tussen Belgie en Frankrijk 
gesloten met het doel dubbele belasting 
te vermijden en zekere andere fiscale 
aangelegenheden te regelen, goedgekeurd 
bij de wet van 28 december 1931, en 97 
van de Grondwet, 

doo1·dat het arrest van 13 november 
1963 beslist dat de bedrijfsverliezeu die 
een belastingplichtige vroeger in Belgie 
heeft geleden moeten worden afgetrok
ken, zowel van de bedrijfswinsten die 
hij in Frankrijk heeft gemaakt als van 
de gelijkaardige winsten die hij in Belgie 
heeft gemaakt, 

teTwijl er in artikel 32, § 1, lid 2, van 
de bovengenoemde wetten slechts sprake 
is van de aftrelddng van de verliezen 
van de belastbare winsten, dus met uit
sluiting van de in Frankrijk gemaakte 
bedrijfswinsten die, krachtens de ge
noemde internationale overeenkomst, be
lastingvrijdom genieten : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
van 13 november 1963 vaststelt dat 
eiseres een vennootschap is die instellin
gen in Belgie en in Frankrijk en haar 
maatschappelijke zetel in Belgie heeft ; 

Overwegende dat luidens artikel 2 van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, gecoordineerd bij het koninklijk 
besluit van 6 augustus 1931, belastbaar 
zijn : « de inkomsten van de personen 
die hun woonplaats of hun verblijf in 
Belgie hebben, zelfs wanneer de inkom
sten in het buitenland mochten gewonnen 
of verkregen zijn " ; 

Dat, krachtens artikel 25, § 1, 1°, van 
de genoemde wetten de bedrijfsbelasting, 
de winsten van om het even welke nijver
heids-, handels, of landbouwbedrijven 
treft en dat artikel 27, § 1, van dezelfde 
wetten bepaalt dat « de winsten der 
nijverheids-, handels- of landbouwbedrij
ven die zijn welke voortvloeien uit al 
de zaken gedaan door hun inrichtingen 
of door de tussenkomst daarvan " ; 

Dat aldus de in Frankrijk gewonnen 
of verkregen bedrijfswinsten, in principe, 
in Belgie belastbaar zijn ; 

Overwegende dat indien artikel 7, § 1, 
van de op 16 mei 1931 tussen Belgie en 
Frankrijk gesloten overeenkomst voor
schrijft : '' de nijverheids-, mijn-, handels
oflandbouwexploitaties zijn belastbaar in 
elk der Staten naar rato van de inkomsten 
voortgetracht door de aldaar gelegen 

vaste inrichtingen " en derhalve de in
komsten van eiseres, door haar in Frank
rijk gelegen vaste inrichtingen gewonnen, 
van de belasting in Belgie vrijstelt, deze 
inkomsten, alhoewel in Frankrijk belast, 
niettemin in Belgie aan de belasting 
zijn onderworpen, maar ervan vrijge
steld zijn krachtens de genoemde over
eenkomst; 

Overwegende dat, nu de inkomsten 
van vaste, in Frankrijk gelegen instel
lingen; in principe in Belgie belastbaar 
zijn, het bestreden arrest, dat beslist dat 
« de bedrijfsbelasting op het geheel van 
de inkomsten, zowel de Franse als de 
Belgische, moet berekend worden, en dat 
nadien, om de dubbele belasting te ver
mijden, het gedeelte van de bedrijfs
belasting betreffende de in Frankrijk 
gemaakte en belaste winsten afgetrokken 
wordt en dat derhalve de verliezen 
moeten afgetrokken worden van het 
geheel van de in acht genomen inkom
sten "• geen enkele van de in het middel 
aangehaalde bepalingen heeft geschon
den; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede en het derde middel 
samen, het tweede, afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 74bis, leden 1 en 2, 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, gecoordineerd bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, en 
97 van de Grondwet, 

doo1;dat de arresten van 5 februari 
1957 en van 13 november 1963 een sub
sidiaire aanslag, op 29 augustus 1949 ten 
kohiere gebracht en ter vervanging van 
de vroegere aanslag 193 S van het dienst
jaar 1938, navordering over 1936, geves
tigd, geldig verklaren, aanslag die het 
arrest wegens vormgebrek nietig ver
klaart maar die, indien hij regelmatig 
was geweest, wegens forclusie had moeten 
nietig verklaard worden, 

teTwijllid 1 van artikel 74bis het recht 
van de Staat om een subsidiaire aanslag 
te vestigen 11itdrukkelijk aan de voor
waarde onderwerpt dat de subsidiaire 
aanslag niet door forclusie is aangetast ; 

het deTde, afgeleid nit de schending van 
de artikelen 74bis, lid 2, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, en 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat de bestreden arresten van 5 fe
bruari 1957 en van 13 november 1963 
de hierboven vermelde subsidiaire aan
slag voor het geheel geldig verklaren, 
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derhalve met inbegrip van de som van 
221.400 frank die hoger is dan de grond
slag van de nietig verklaarde aanslag 
193 s, 

terwijl artikel 74bis, lid 2, de vestiging 
van een subsidiaire aanslag slechts aan
vaardt « op grond van het geheel of van 
een deel van dezelfde belastingelementen 
als de oorspronkelijke aanslag » : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van de bestreden arresten blijkt dat de 
subsidiaire aanslag die de arresten van 
5 februari 1957 en van 13 november 
1963, bij toepassing van artikel 74bis 
van de gecoiirdineerde wetten, geldig 
verklaren, de op 17 december 1938 uit
voerbaar verklaarde aanslag nr 193 S 
vervangt ; dat deze aanslag oorspronke
lijk gevestigd werd op een belastbare 
grondslag van 2.019.325 frank, maar 
dat het bedrag van de belasting nochtans 
bepaald werd na aftrekking van de belas
ting betreffende een belastbaar bedrag 
van 848.419 frank; 

Dat uit dezelfde vaststellingen blijkt 
dat deze aanslag regelmatig werd ge
vestigd binnen de door artikel 74 van 
de gecoiirdineerde wetten voorgeschreven 
termijn, nadat een eerste aanslag, op 
17 oktober 1936 uitvoerbaar verklaard 
en op dezelfde belastingelementen ge
vestigd, alhoewel op dat ogenblik op 
2.026.350 frank geraamd, bij beslissing 
van de directeur der belastingen op 
17 november 1938 nietig werd verklaard 
inzover hij steunde op een hogere be
lastbare grondslag dan 848.419 frank; 

Overwegende dat nit de enkele om
standigheid · dat het vestigen van de 
aanslag nr 193 S had moeten voorafge
gaan worden door een bericht van wijzi
ging en dat die formaliteit niet werd 
vervuld, niet kan worden afgeleid dat 
deze aanslag door forclusie was aangetast 
op het ogenblik dat hij uitvoerbaar werd 
verklaard; 

Overwegende dat de bestreden arresten 
derhalve wettelijk beslissen dat de aan
slag die door de subsidiaire aanslag moest 
vervangen worden niet door forclusie was 
aangetast op het ogenblik dat hij werd 
gevestigd; 

Overwegende dat, indien de aanslag 
van 17 december 1938 op een belastbare 
grondslag van 2.019.325- 848.419 frank 
werd gevestigd, de subsidiaire aanslag 
die door de bestreden arresten geldig 
werd verklaard op de belastbare grond
slag van 2.019.325- 627.027 frank werd 
gevestigd, wat een vern>eerdering van 
221.392 frank laat blijken; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van de bestreden arresten blijkt dat 
dit verschil dient uitgelegd te worden 
door het feit dat de oorspronkelijke aan
slag van 17 oktober 1936 die, bij beslis
sing van 17 november 1938, regelmatig 
werd verklaard in zover hij op een bedrag 
van 848.419 frank was gevestigd, nadien 
voor het geheel nietig werd verklaard 
en het voorwerp uitmaakte van een 
nieuwe aanslag die slechts op een bedrag 
van 627.027 frank was gevestigd; 

Overwegende dat uit deze vaststellin
gen client afgeleid te worden dat de sub
sidiaire aanslag en de aanslag nr 193 S 
die hij vervangt niet op dezelfde belast
bare elementen stetmen inzover de ene 
een inkomen van 221.392 frank treft 
dat niet in de belastbare grondslag van 
de andere was begrepen ; 

Dat het tweede middel niet kan worden 
aangenomen maar dat het derde middel 
gegrond is; 

Over het. vierde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet en van de rechten van de ver
dediging, 

doordat het arrest van 13 november 
1963 gewezen is « zonder acht te slaan 
op de nota op 21 oktober 1963, door de 
raad van eiseres aan het Hof overge
maakt, die niet van die aard is dat zij 
een andere oplossing van het geschil 
zou teweegbrengen », 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, het tegenstrij
dig is te beslissen dat er met de nota geen 
rekening moet gehouden worden en te
vens te beweren dat zij niet van die aard 
is dat zij een andere oplossing van het 
geschil zou teweegbrengen ; 

tweecle ondenleel, deze nota een ant
woord uitmaakte op een nota van de 
administratie tot het openbaar ministerie 
gericht na de sluiting van de debatten 
en een feitelijke vergissing in het ge
noemd bericht van het openbaar minis
terie rechtzette : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
is te beslissen dat een nota die aan het 
hof van beroep onderworpen is niet in 
aanmerking dient genomen te worden 
en vast te stellen dat bedoelde nota niet 
van die aard zou zijn dat zij een andere 
oplossing van het geschil zou kunnen 
teweegbrengen ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de omstandigheid 
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dat, na het sluiten van de debatten, de 
administratie aan het openbaar minis
terie een nota zou gezonden hebben noch 
uit de vaststellingen van het arrest van 
13 november 1963, noch uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt; 

Overwegende dat het hof van beroep 
bij hetwelk, na het sluiten van de debat
ten en het horen van het advies van het 
openbaar ministerie, een bij toepassing 
van artikel 87 van het decreet van 
30 maart 1808 door eiseres neergelegde 
nota aanhangig werd gemaakt, er niet 
toe gehouden was ze te beantwoorden 
noch de heropening van de debatten te 
bevelen; 

Dat geen onderdeel van het middel 
kan aangenmnen worden ; 

Om die redenen, vernietigt de arresten 
van 5 februari 1957 en van 13 november 
1963, maar slechts in zover zij de sub
sidiaire aanslag geldig verldaren in de 
mate dat hij gevestigd is op een belast
bare grondslag die 221.392 frank meer 
bedraagt dan die waarop de aanslag, die 
de subsidiaire aanslag vervangt, geves
tigd was ; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat melding van 
het thans gewezen arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissingen ; veroordeelt eise
res tot de d1ie vierden van de kosten en 
verweerder tot het overige vierde ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

28 mei 1968. - 2e kamer. - TToo1'
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - TTm·
slaggeve1', H. Gerniers. - Gelijlcluiclende 
conclusie, H. Drunon, advocaat-generaal. 

1 e KAMER. - 30 mei 1968. 

1° VENNOOTSCHAPPEN.- HANDELS· 
VENNOOTSCHAP. - VENNOOTSCHAP IN 
VEREFFENING.- SCHULDEISERS WIER 
SCHULDVORDERING ONTSTAAN IS VOOR 
DE VEREFFENING. - GELIJKHEID IN 
DE VERDELING VAN HET MAATSCHAP· 
PELIJK VERMOGEN TUSSEN DE SCHULD· 
EISERS, ONVERMINDERD DE RECHTEN 
VAN DE BEVOORRECHTE SCHULDEISERS. 

2° VENNOOTSCHAPPEN.- HANDELS· 
VENNOOTSCHAP. - VEREFFENING. -
SAMENLOOP TUSSEN DE SCHULDEISERS 

WIER SCHULDVORDERING ONTSTAAN IS 
VOOR DE VEREFFENING. - WEDER· 
KERIGE RECHTEN VAN DEZE SCHULD· 
EISERS ONHERROEPELIJK V ASTGESTELD, 

3° VENNOOTSCHAPPEN.- HANDELS· 
VENNOOTSCHAP. - VEREFFENING, 
SCHULDVORDERINGEN ONTSTAAN TIJ. 
DENS DE VEREFFENING.- SCHULDEN 
VAN DE BOEDEL. 

4° HUUR VAN WERK.- HuuR VAN 
ARBEID.- ARBEIDSOVEREENKOMSTEN 
VOOR BEDIENDEN DIE EEN HANDELS· 
VENNOOTSCHAP VERBINDEN. - VER· 
EFFENING VAN DEZE VENNOOTSCHAP 
DIE GEEN EINDE li1AAKT AAN DEZE 
CONTRACTEN. - EVENTUELE ONTBIN· 
DING ERVAN DOOR DE VEREFFENAARS, 
- VEREFFENAARS VERPLIOHT DE OP· 
ZEGGINGSTERli1IJNEN IN ACHT TE NEMEN 
OF DE VERGOEDINGEN WEGENS VER· 
BREKING TE BETALEN, 

5° HUUR VAN WERK.- HUUR VAN 
ARBEID. ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR BEDIENDEN VOOR EEN ONBE· 
PAALDE TIJD. - 0PZEGGING DOOR DE 
WERKGEVER. - 0PZEGGINGSTERMIJN, 
,.- V ASTSTELLING VOLGENS DE DIENST· 
JAREN VAN DE BEDIENDE IN DE ONDER· 
NEMING OP HET OGENBLIK VAN DE 
OPZEGGING. 

6° HUUR VAN WERK.- HUUR VAN 
ARBEID. ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR BEDIENDEN. - 0VEREENKOMST 
VOOR EEN ONBEPAALDE TIJD.- JAAR
LIJKSE BEZOLDIGING HOGER DAN 
120.000 FRANK. - EENZIJDIGE VER· 
BREKING DOOR DE WERKGEVER. -
0NTOEREIKENDE OPZEGGINGSTERMIJN, 
- GEEN AKKOORD VAN DE PARTIJEN 
DAT DEZE OPZEGGINGSTERMIJ:N VER· 
LENGT VOOR HET VERSTRIJKEN ERV AN, 
- GEVOLG. 

7° WETTEN EN BESLUITEN. 
TERUGWERKENDE KRACHT. - WET 
TOT V ASTSTELLING VAN EEN VOOR· 
RECHT OF TOT UITBREIDING VAN EEN 
BESTAAND VOORRECHT. - lNWERKING· 
TREDING NA HET ONTSTAAN, TUSSEN 
AL DE SCHULDEISERS, VAN EEN SAMEN· 
LOOP WELKE HUN RESPECTIEVE RECH· 
TEN BEPAALT. - WET NIET VAN TOE· 
PASSING, BEHOUDENS AFWIJKENDE BE· 
PALING. 

8° VOORRECHTEN EN HYPOTHE
KEN. - VERGOEDINGEN VERSCHUL· 
DIGD AAN DE BEDIENDEN WEGENS 
ONREGELMATIGE VERBREKING VAN HET 
BEDIENDENCONTRACT.- ARTIKEL 49, 
1°, VAN DE WET VAN 12 APRil• 1965 
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BETREFFENDE DE BESOHERMING VAN 
RET LOON DER WERKNEMERS. - GEEN 
TERUGWERKENDE KRACHT. 

go HUUR VAN WERK.- HUUR VAN 
ARBEID, ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR BEDIENDEN VOOR EEN ONBE
PAALDE TIJD. - EENZIJDIGE VERBRE
KING DOOR DE WERKGEVER ZONDER 
GEGRONDE REDEN EN ZONDER OPZEG
GINGSTERMIJN OF MET EEN TERMIJN 
DIE ONTOEREIKEND IS. - VERGOEDING 
BEREKEND VOLGENS DE BIJ DE WET 
VASTGESTELDE GRONDSLAGEN. -VER
ZUIMSINTERESTEN.- TOEPASSING VAN 
ARTIKEL 1153 VAN RET BURGERLIJK 
WETBOEK. 

10° VERZUIMSINTERESTEN.- VER
BREKING DOOR DE WERKGEVER, ZON
DER GEGRONDE REDEN EN ZONDER OP
ZEGGINGSTERMIJN OF MET EEN TER
MIJN DIE ONTOEREIKEND IS, VAN EEN 
ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEDIEN
DEN VOOR EEN ONBEPAALDE TIJD. -
VERGOEDING BEREKEND VOLGENS DE 
BIJ DE WET VASTGESTELDE GROND
SLAGEN. - TOEPASSING VAN ARTI· 
KEL 1153 VAN RET BURGERLIJK WET
BOEK. 

}o In geval van veretfening van een han
delsvennootschap, moet cle gelijkheid, on
ve?·minclerd de nchten van de bevom·
?'echte schuldeise1·es, hee1•sen in de ver
cleling van het maatschappelijk ve1·mogen 
t~tssen cle sch~dcleise?'S van de vennoot
schap wie1· schuldvonlering ontstaan is 
v661· de ve1·efjening (1). (Gecoordineerde 
wetten op de handelsvennootschappen, 
art. 184.) 

2o De veretfening van een handelsvennoot
schap doet een samenloop ontstaan t~tssen 
cle sclmldeiseres van de vennootschap 

(1) en (2) Raadpl. cass., 31 januari 1964 
(Bttll. en PASIC., 1964, I, 573; Rev. m·it. ju1·. 
belge, 1965, biz. 101 en noot van RENAULD 
en COPPENS). 

(3) Cass. fr., soc. kamer, 7 juli 1961 (J.C.P., 
1961, II, nr 12287bis) en 3 februari 1965 (Bttll. 
civ., 4° deei, nr 95, biz. 78). 

De artikeien 49 en 50 van de wet van 12 april 
1959 maken geen onderscheid meer tussen de 
schuldvorderingen inzake vergoedingen Wfl· 

gens verbreking van bediendencontracten en 
arbeidscontracten naargelang zij ontstaan zijn 
v66r of na het -begin van de vereffening van 
een handeisvennootschap of de faillietverkia
ring (Versiag bij de Senaat, zitting 1964-1965, 
Doc. nr 115, biz. 99 en 100). 

~vier schulclvo?·dering vom·dien ontstaan 
is en stelt onhm·roepelijk hun wecler
ke?·ige rechten vast (2). 

3° De schuldvo1·deringen tijclens de ver
etfening ontstaan ten laste van een han
delsvennootschap zijn schulden van de 
boedel. 

4° De veretfening van een handelsvennoot
schap maakt geen einde aan de m·beicls
ovm·eenkomsten voo1· bedienden welke 
haa1• jegens haar personeel verbinden; 
wanneer de verefjeningsver1•ichtingen be
letten of niet nwm· eisen clat de ~titvoe1•ing 
van die contracten wo1·clt voo1•tgezet, clie
nen de ve?'etfenaaTs cleze overeenkomsten 
te ontbinden met inachtneming van de 
opzeggingsteTmij1wn bepaald bij de 
Mtikelen 14 en 15 van de gecoonlineenle 
wetten van 20 juli 1955, of mits betaling 
van de bij a1·tikel 20 van bedoelde wetten 
bepaalde ve1·goedingen wegens ve1·bre
king (3). 

5o De opzeggingstermijn die de werkgever 
in acht dient te nemen moet wm·den vast
gestelcl 1•elcening houdend met de dienst
ja1'en van de bediende in de oncle1·neming 
op het ogenblik van de opzegging (4). 
(Gecoordineerde wetten van 20 juli 
1955, art. 15.) 

6° JIV anneer een a1·beidsove1·eenlcomst voor 
bedienden voo1• een onbepaalde t1:jd een
zijclig clam· de we1·kgeve1' wordt verb1·oken 
met een opzeggingste1·mijn die korter 
is dan die gesteld bij m·tilcel 15, 2°, 
van de gecoonlineenle wetten van 20 juli 
1955 en de aldus betekende opzeggings
termijn, voonlat hij ve1·strelcen is, bij 
een alckoonl t~tssen de pa1·tijen niet 
ve1·lengcl wenl, heeft de bediende vanaf 
deze betelcening 1·echt op een vergoeding 
geUjlc aan de weclclen en ve1·diensten, 
ve1·k1·egen k?·achtens de overeenlcomst, 

(4) Raadpl. cass., 14 juni 1957 (Bttll. en 
PASIC., 1957, I, 1227); 28 maart 1958 (ibid., 
1958, I, 841); 18 december 1959 (ibid., 1960, 
I, 465) en 16 december 1966 (A1'1·. cass., 1967, 
biz. 494). 

Artikei 32 van de wet van 10 december 
1962, dat ter zake niet van toepassing is, be
paait uitclrukkelijk dat « de opzeggingster
mijnen moeten berekend worden volgens de 
verworven ancienniteit op het ogenblik dat 
de opzegging ingaat •· Raadpl. voor de schade
loosstelling van de werknemers die ontslagen 
worden bij sluiting van de onderneming, cass., 
27 april 1967 (Arr. cass., 1967, biz. 1049 
en noot 2). 
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ove1•eenstemmend met het te lopen ge
deelte van de opzeggingste1·mijn die do01· 
de we1·kgeve1· had moeten betekend W01'
den ( 1). ( Gecoordineerde wet ten van 
20 juli 1955, art. 20.) 

7° Een wet die een nieuw voo1'1'echt invoe1·t 
of die een bestaand V001'1'echt uitb1·eidt 
is niet van toepassing, behottde?'bs af
wijlcende bepaling, wannem· v661· haa1· 
imve1'lcingt1·eding, bij vooTbeeld ten ge
volge van de VM'etfening van een ven
nootschap, tussen de schuldeise1'S van de 
vennootschap een samenloop is ontstaan 
die op onhe1'1'oepelijlce wijze hun 1'espec
tieve 1·echten bepaalt (2). 

so A1·tilcel 49, 1°, van de wet van 12 arn·il 
1965 bet1•efjende de besche1•ming van 
het loo1'b de1' we1'lcneme1·s, dat de bepe1·king 
van het bedmg ajschajt tot beloop waa1'
van de schttldvoTdeTingen inzake ve1'
goedingen ve1·schttlcligd wegens on?·egel
matige ve1'b1'elcing van een beclienclen
contmct tot clan bevoo1'1'echt wa1·en, heejt 
geen te1'ugwe1·kencle kTacht. 

go en 10o Wannee1' ten gevolge van de ve1'
b1•elcing doo1· de weTkgeve1' zonclM' ge
gToncle 1·eclen en zonde1' opzeggingste1'
mijnofmeteen ontoeTeilcencle opzeggings
te1·mijn van een beclienclencontTact voo1· 
een onbepaalcle tijcl, de aan de becliencle 
ve1·schttlcligcle ve1·goecling beTekend woTclt 
volgens de bij de wet vastgestelcle g1·oncl
slagen, is de ve1·plichting van de WM'lc
gevM' bepe1·kt tot de betaling van een 
gelclsom en is de1·halve oncle1'W01'pen 
aan Mtilcel 1153 van het BuTge1·lijlc 
Wetboek (3}. (Gecoordineerde wetten 
van 20 juli 1955, art. 14, 15 en 20.) 

(MARY, ANDRE, BOUTON, GAILLEZ EN 
LECRINIER, WEDUWE VAN LANCEL, 
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN VER
EFFENING « CHARBONNAGES DE MAU
RAGE >>, IN TEGENWOORDIGHEID VAN 
DE MUNTER.) 

ARREST, 

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

Over het eerste en het tweede middel 

(1) Cass., 24 maart 1966 (Bull. en PASIO., 
1966, I, 957) en noot 2. 

(2) Raadpl. cass., 16 mei 1940 (Ju1·. Port 
d'Anvers, 1940, biz. 16) ; cass. fr., 7 mei 1957 
(J.C.P., 1957, II, nr 10152). In zijn arresten 

samen, afgeleid, het ee1'ste, uit de schen
ding van de artikelen 184 van de wetten 
op de handelsvennootschappen, gecoordi
neerd bij het koninklijk besluit van 30 no
vember 1935, 20 van de wetten betref
fende de arbeidsovereenkomst voor be
dienden, gecoordineerd bij het koninklijk 
besluit van 20 juli 1955, 

clo01•clat het bestreden arrest, dat moest 
uitspraak doen over de vordering van de 
eisers om verweerster te doen veroordelen 
tot betaling van de vergoedingen ver
schuldigd wegens de verbreking op 28 fe
bruari 1962 hj beslissing van de ver
effenaars van verweerster van de tussen 
de eisers en verweerster bestaande ar
beidsovereenkomsten voor bedienden, 
aan de eisers de hoedanigheid van schuld
eisers van de boedel in vereffening ont
zegt (behalve voor het gedeelte van hun 
vergoedingen dat overeenstemt met hun 
diensttijd in de vennootschap sinds ze 
in vereffening werd gesteld) en dienten
gevolge weigert verweerster te veroorde
len tot volledige betaling van deze ver
goedingen, om de tweevoudige reden dat 
aileen de schuldeisers van de verbinte
nissen welke « door de vereffenaars effec
tief voor de behoeften van de vereffening 
werden aangegaan » de hoedanigheid van 
schuldeisers van de boedel hebben en dat 
ten deze de schuldvordering van de 
eisers, zo ze is ontstaan na de in vereffe
ningstelling, « verband houdt met de 
voortdciTende uitvoering van hun over
eenkomsten gedurende vele jaren v66r 
de invereffeningstelling, buiten toedoen 
van de vereffenaars », 

te1·wijl de gelijkheid, welke artikel 184 
van de gecoordineerde wetten op de 
handelsvennootschappen bij de verdeling 
van het maatschappelijk vermogen van 
een vennootschap in vereffening oplegt, 
slechts wordt toegepast op de ~schuld
eisers wier schuldvordering v66r de 
invereffeningstelling is ontstaan (schen
ding van genoemd artikel 184}, 

en teTwijl de vergoeding aan de eisers 

van 22 juli 1936 (Dall. hebd., 1936, blz. 490) 
en van 23 november 1938 (Si1•ey, 1939, I, 30), 
beslist het Hof van cassatie van Frankrijk 
dat dergelijke nieuwe wet de verworven rech
ten niet kan aantasten. 

(3) DE PAGE, Tmite de d1·oit civil, d. VII, 
nrs 91 en 94. Cass. fr., soc. k., 17 oktober 
1957 (Dall., 1958, II, biz. 206) ; 24 januari 
en 2 april 1968 (Bttll. civ., V, nrs 49 en 198, 
blz. 41 en 165). Verg. inzake arbeidsonge
vallen, cass., 25 februari 1960 (Bull. en PASIC., 
1960, I, 739). 
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verschuldigd wegens de verbreking van 
hun arbeidsovereenkomsten voor bedien
den een sch:uld !s welke op het ogenblik 
van de verbreking, dus na de invereffe
ningstelling, is ontstaan, en de overwe
ging dat deze schuld " verband houdt " 
met een contract dat ontstaan en gedeel
telijk uitgevoerd is v66r de invereffening
stelling. niet tot gevolg kan hebben aan 
deze schuld de hoedanigheid van een 
v66r de invereffeningstelling ontstane 
schuld toe te kennen (schending van arti
kel 20 van de geco6rdineerde wetten be
treffende de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden) ; 

het tweecle, uit de schending van de 
artikelen 15 van de wetten betreffende 
de arbeidsovereenkomst voor bedienden, 
geco6rdineerd bij het koninklijk besluit 
van 20 juli 1955, 1102, 1142 van het 
Burgerlijk Wetboek, 178, 184 van de 
wetten op de handelsvennootschappen, 
geco6rdineerd bij het koninklijk besluit 
van 30 november 1935, en 97 van de 
Grondwet, 

cloonlat het bestreden arrest, na te 
hebben beslist dat de wetgever de even
redige regaling bedoeld in artikel 184 
van de geco6rdineerde wetten op de 
handelsvennootschappen niet heeft willen 
opleggen inzake de" verbintenissen welke 
de vereffenaars voor de behoeften van de 
vereffening hebben aangegaan" en na 
te. hebben vastgesteld dat de eisers bij 
·verweerster hebben gewerkt nadat zij 
in vereffening was gesteld, niettemin be
slist ze slechts als schuldeisers van de 
boedel aan te nemen voor het gcdeelte 
dat overeenstemt met de diensttijd na 
de ontbinding, op grond dat de door de 
eisers gevorderde vergoedingen " het ge
volg zijn van de verbreking door de 
vereffenaars van arbeidsovereenkomsten 
voor bedienden, welke de vennootschap 
zeer vele jaren v66r de invereffening
stelling ervan heeft aangegaan, en niet 
van verbintenissen door de vereffenaars 
gesloten, behalve voor de enkele maanden 
gedurende welke zij de gedaagden in ho
ger beroep voor de behoeften van de 
vereffening in dienst hebben gehouden 
(23 september 1961 tot 28 febrnari 
1962) ,, dat het bedrag ervan "volgens 
de totale duur van de diensten en niet 
volgens die enkele maanden werd beoor
deeld "' en dat de stelling van de eisers 
zou leiden tot het onaanvaardbare gevolg 
dat hun recht " zou afhangen van de 
relatief bijkomstige omstandigheid dat 
ze door de vereffenaars in dienst werden 
gehouden, al was het n'laar voor een zeer 
korte tij d ", 

te?'tvijl het in dienst houden van de 
eisers door de vereffenaars, verre van 
een relatief bijkomstige omstandigheid 
te zijn, de betekenis heeft van het hand
haven door de vereffenaars van een 
arbeidsovereenkomst voor bedienden 
waaraan zij een einde konden maken, 
welke handhaving niet aileen tot gevolg 
had aan de vereffenaars de diensten van 
de eisers te verschaffen welke zij voor de 
vereffening nodig zouden achten, maar 
ook hun, wegens het wederkerig karakter 
van de overeenkomst, aile verplichtingen 
op te leggen welke voor de werkgever 
uit dit contract voortvloeien (schending 
van de artikelen 1102, 1142 van het Bur
gerlijk vVetboek en 184 van de gecoordi
neerde wetten op de handelsvennoot
schappen); 

tenvijl voor de vergoeding die aan de 
bediende verschuldigd is wegens de ver
breking van zijn overeenkomst zonder 
gegronde reden de bij artikel 15 van de 
geco6rdineerde wetten betreffende het 
bediendencontract bepaalde termijnen in 
acht genon'len moeten worden, wellm 
termijnen op de gehele in dienst van 
dezelfde werkgever doorgebrachte tijd 
moeten worden berekend, en het arrest 
dus de v66r de vereffenillg gepresteerde 
diensten niet mocht scheiden van de 
diensten gepresteerd na de invereffening
stellillg (schending van de artikelen 15 
van de geco6rdineerde wetten op het 
bediendencontract en 178 van de geco
ordineerde wetten op de handelsvennoot
schappen); 

en tenvijl het arrest niet uitlegt in welk 
opzicht het in dienst houden van de eisers 
na de invereffenil'lgstelling, met alle wet
telijke gevolgen die eraan verbonden 
zijn, geen verbintenis uitmaakt die voor 
de behoeften van de vereffening werd 
aangegaan (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat artikel 184 van de 
geco6rdineerde wetten op de handels
vennootschappen inslu:it dat, onvermin
derd de rechten van de bevoorrechte 
schuldeisers, gelijkheid moet heersen bij 
de verdelingen van het maatschappelijk 
vermogen onder de schuldeisers van de 
vennootschap, wier schuldvordering v66r 
de invereffeningstelling is ontstaan; dat 
vanaf deze invereffeningstelling de rech
ten van deze schuldeisers op onherroepe
l:ijke wijze worden bepaald; 

Overwegende dat de invereffeningstel
ling van een handelsvennootschap geen 
einde stelt aan de voor onbepaalde duur 
gesloten arbeidsovereenkomsten voor be-
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dienden welke tussen haar en haar per
soneel bestaan ; dat, wanneer de ver
effeningsverrichtingen beletten of niet 
meer eisen dat· de uitvoering van die 
contracten wordt voortgezet, de ver
effenaars deze overeenkomsten dienen 
te ontbinden met inachtneming van de 
opzeggingstermijnen bepaald bij de arti
kelen 14 en 15 van de wetten betreffende 
de arbeidsovereenkomst voor bedienden, 
gecoi:irdineerd op 20 juli 1955, of mits 
betaling van de in artikel 20 van ge
noemde wetten bedoelde vergoedingen 
wegens verbreking; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het regelmatig aan het Hof voorge
legd beroepen vonnis, die het bestreden 
arrest uitdrukkelijk overneemt en die 
niet worden bekritiseerd door de eisers, 
blijkt : 1° dat Lancel door de vereffenaars 
van de verwerende vennootschap op 
25 oktober 1961 en, bijgevolg, na de 
invereffeningstelling ervan werd ontsla
gen ; 2° dat de eisers Bouton en Gaillez 
reeds v66r 22 september 1961, datum 
van de invereffeningstelling van ver
weerster, door haar raad van beheer met 
een regelmatige opzegging werden ont
slagen ; dat deze opzeggingen aan de 
gang waren toen de vereffenaars op 
28 februari 1962 een einde hebben ge
maakt aan de uitvoering van de over
eenkomsten ; 3° dat de eisers Mary en 
Andre door de raad van beheer van ver
weerster op 25 juli 1961, dit is v66r de 
invereffenin.gstelling ervan, maar met 
een respectieve opzegging van 21 maan
den en 15 maanden, werden ontslagen, 
terwijl de opzeggingstermijn welke had 
moeten gegeven worden 29 maanden 
voor de eerste en 24 maanden voor de 
tweede bedroeg ; dat zij de uitvoering 
van de overeenkomsten hebben voort
gezet tot 28 februari 1962, op welke dag 
de vereffenaars er een einde aan hebben 
gemaakt; 

Overwegende dat uit deze vaststellin
gen volgt dat het recht van Lance! op 
een opzeggingsvergoeding en de rechten 
van de eisers Bouton en Gaillez op de 
vergoeding voor het gedeelte van de 
opzeggingstermijn welke op 28 februari 
1962, bij de verbreking van de overeen
komsten door de vereffenaars, nog te 
lopen bleef, na de invereffeningstelling 
van de verwerende vennootschap zijn 
ontstaan; 

Dat deze drie schuldvorderingen d.er
halve schulden van de boedel zijn; dat 
het in dit opzicht niet ter zake dienend 
is dat de opzeggingstermijnen en, bijge
volg, de opzeggingsvergoedingen, over
eenkomstig artikel 15 van de gecoi:irdi-

neerde wetten van 20 juli 1955, moeten 
worden berekend volgens de ancienniteit 
in de onderneming verworven op het 
ogenblik van het ontslag, aangezien de 
boedel eventueel de gevolgen moet dragen 
van deze gebiedende wetsbepaling die 
ten gtmste van de bediende is genomen ; 

Overwegende dat zulks eveneens het 
geval is voor de schuldvorderingen van 
de eisers Mary en Andre, met betrekking 
tot de vergoeding voor het gedeelte van 
de termijn welke hun werd betekend en 
op 28 februari 1962, bij de verbreking 
van de overeenkomsten door de ver
effenaars, nog te lopen bleef; 

Overwegende echter dat het ontslag 
van deze beide eisers v66r de invereffe; 
ningstelling van verweerster en met een 
kortere opzeggingstermijn dan die waarop 
zij recht hadden en die niet in onderlinge 
overeenstemming werd verlengd, htm 
recht heeft doen ontstaan op een opzeg
gingsvergoeding gelijk aan het nog te 
lopen gedeelt.e van de opzeggingstermijn 
welke verweerster had moeten beteke
nen ; dat, in die mate, de schuldvorde
ringen van deze eisers dus dagtekenen 
van v66r de invereffeningstelling en, 
derhalve, schulden in de boedel uitma
ken; 

Dat hieruit volgt dat de middelen ge
grond zijn, behalve met betrekking tot 
de schuldvorderingen van de eisers Mary 
en Andre inzake de aanvullende opzeg
gingsvergoeding voor de periode die 
overeenstemt met de ontoereikendheid 
van de v66r de invereffeningstelling 
betekende opzeggingstermijn ; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 19, inzon
derheid 3°bis, van de wet op de hypothe
ken van 16 december 1851 die titel XVIII 
van boek III van het Burgerlijk Wetback 
uitmaakt, zoals het is gewijzigd bij arti
kel 49, 1°, van de wet van 12 april 1965, 
1, 49, 56 van de wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het loon 
der werknemers, 184 van de wetten op 
de handelsvennootschappen, gecoi:irdi
neerd bij het koninklijk besluit van 
30 november 1935, en 2 van het Burger
lijk W etboek, 

doonlat het bestreden arrest, dat moest 
uitspraak doen over het al of niet be
voorrecht karakter van een schuldvorde
ring inzake vergoeding uit hoofde van 
verbreking van een arbeidsovereenkomst 
voor bedienden, weigert, ondanks de 
duidelijke bewoord:ingen van artikel 19, 
3°bis, van de hypothecaire wet, zoals 
gewijzigd bij artikel 49 van de wet van 
12 april 1965, het bevoorrecht karakter 
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aan te nemen voor een hoger bedrag dan 
180.000 frank, op grond dat de wetgever 
van 1965 aan de wet geen terugwerkende 
kracht heeft will en geven .. . " vermits 
deze terugwerkende kracht ertoe zou 
leiden afbreuk te doen aan de rechten 
van de concurrerende schuldeisers "• 

terwijl een nieuwe bepaling, waarbij 
een bestaand voorrecht wordt uitgebreid, 
bij ontstentenis van overgangsbepalingen 
die het voortbestaan van de oude wet 
regelen onmiddellijk toepassing moet 
vinden op alle verdelingen van activa 
die nog aan de gang zijn ; 

en te1·wijl de chirographaire schuld
eisers geen verkregen recht hebben dat 
zich tegen de uitbreiding van het voor
recht van een bevoorrechte schuldeiser 
kan verzetten en het enige verkregen 
recht dat de invereffeningstelling ten 
voordele van de niet bevoorrechte schuld
eisers doet ontstaan het recht is mn 'op 
gelijke voet met de andere niet bevoor
rechte schuldeisers te worden behandeld : 

Overwegende dat dit middel een sub
sidiair middel is van de eerste twee mid
delen en dus slechts n<oet worden onder
zocht in zover die niet werden aangeno
men; 

Overwegencle dat de wetten welke de 
bestaansvoorwaarclen van een voorrecht 
beheersen de wetten zijn welke gelclen 
op de dag van het feit of van de akte 
welke dit voorrecht cloet ontstaan en dat, 
behouclens andersluidencle bepaling, de 
wetten die nieuwe voorrechten invoeren 
of bestaancle voorrechten uitbreiden niet 
worden toegepast, wanneer, bij voorbeelcl 
ten gevolge van de invereffeningstelling 
van een schuldplichtige vennootschap, 
tussen alle schulcleisers ervan een samen
loop is ontstaan die op onherroepelijke 
wijze hun respectieve rechten bepaalt ; 

Overwegende dat artikel 49, 1°, van 
de wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werkne
mers, hetwelk de beperking afschaft van 
het bedrag tot beloop waarvan de 
schuldvorderingen inzake opzeggingsver
goedingen tot clan bevoorrecht waren, 
geen terugwerkende kracht heeft en cler
halve geen gevolg kan hebben op de 
vergoedingsschuldvorclering van de eisers 
Mary en Andre wegens de ontoereikende 
opzeggingstermijn die hlm werd bete
kend, aangezien cleze wetsbepaling na 
het ontstaan van cleze schuldvordering 
en zelfs na de samenloop van schuld
eisers ten gevolge van de invereffening
stelling van de verwerencle vennootschap 
werd ingevoercl ; 

Dat het midclel naar recht faalt ; 

Over het viercle miclclel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1142, 1153 
van het Burgerlijk Wetboek, 15, 20 van 
de wetten betreffende de arbeiclsover
eenkomst voor bedienden, gecoorclineercl 
bij het koninklijk besluit van 20 juli 1955, 

cloo1·clat het bestreclen arrest, dat moest 
uitspraak cloen over de vergoedingen die 
door verweerster aan de eisers verschul
digd zijn wegens de verbreking op 28 fe
bruari 1962 bij beslissing van verweerster 
van de tussen de eisers en verweerster 
bestaande arbeidsovereenkomsten voor 
beclienclen, met toepassing van arti
kel 1153 van het Burgerlijk Wetboek be
slist clat de eisers benevens de hoofdsom 
aileen recht hebben op de gerechtelijke 
interesten vanaf de dagvaardingen, en 
zulks om reden dat « de bedoelde ver
goedingen wegens verbreking niet berusten 
op een contractuele fout van de vennoot
schap, eiseres in hoger beroep, maar op een 
wettelijke verplichting, waarvan het voor
werp bestaat in het betalen van een be
paalcle geldsom, wanneer de werkgever 
gebruik maakt van de mogelijkheid om 
aan het contract een einde te maken eer 
de opzeggingstermijn verstreken is», 

te1·wijl artikel 1153 van het Burgerlijk 
W etboek slechts van toepassing is op 
de verbintenissen die de betaling van een 
geldsom als oorspronkelijk voorwerp heb
ben en niet op de verplichting om schade
vergoeding te betalen als compensatie 
van het niet-nakomen van een verbintenis 
om iets te doen, ten deze de verbintenis 
om de wettelijk vereiste opzegging te 
geven: 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 20 van de wetten betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden, ge
coordineerd op 20 juli 1955, indien de 
overeenkomst werd gesloten zonder tijds
bepaling, de partij, die de verbintenis 
verbreekt zonder g,egronde reden of 
zonder de bij de artikelen 14 en 15 be
paalde termijnen in acht te nemen, ge
houden is tot betaling aan de wederpartij 
van een vergoeding gelijk aan de lopende 
wedde overeenstemmende hetzij met de 
cluur van de opzeggingstermijn, hetzij 
met het nog te verlopen gedeelte van die 
termijn ; dat aldus, in geval van eenzij
dige verbreking door de werkgever van 
een voor onbepaalde tijd gesloten ar
beidsovereenkomst voor bedienden zon
der gegronde reden en zonder opzegging 
of met een ontoereikende opzegging, de 
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bediende enlcel recht heeft op een geldsom 
welke volgens de bij de wet bepaalde 
grondslagen is berekend ; 

Dat hieruit volgt dat de verbintenis 
voor de werkgever om deze geldsom te 
betalen onderworpen is aan artikel 1153 
van het Bmgerlijk W etboek ; 

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

van de voorziening alle belang ontneemt 
aan de oproeping in tussenkomst van de 
partij De Munter ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch alleen in zover het be
slist dat de opzeggingsvergoedi:ngen voor 
het gedeelte van de aan de eerste vier 
eisers betekende opzeggingstermijn welke 
op 28 februari 1962 bij de verbreking 
van de overeenkomsten door de vereffe
naars nog te lopen bleef, en de aan Lancel 
verschuldigde opzeggingsvergoeding 
slechts schulden van de boedel in ver
effe,ning zijn voor het gedeelte van deze 
vergoedi:ngen dat overeenstemt 1net lnm 
diensttijd in de vennootschap sinds de 
invereffeni:ngstelling ervan tot 28 fe
bruari 1962; verwerpt de voorziening 
voor het overige en de vordering tot 
tussenkomst en tot bindendverklari:ng 
van het arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeelte~ijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerster in de helft van 
de kosten en iedere eiser in een vijfde 
ervan, 1net uitsluiti:ng van de kosten 
van de oproeping in tussenkomst die ten 
laste blijven van eiser ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

30 mei 1968. - 1e kamer. - Voo1"
zitte?·, H. Bayot, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. Legros.- Gelijklttidende 
conchtsie, H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HR. Van Heeke en VanRyn. 

1 e KAMER. - 30 mei 1968. 

1° DAGVAARDING. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - EXPLOOT W AARIN VERMELD 
WORDT DAT DE ElSER OPTREEDT ALS 
LASTHEBBER VAN DE ALGEMENE VER
GADERING VAN DE MEDEEIGENAARS 
VAN EEN APPARTEJ\1ENTSGEBOUW EN 
ALS ZAAKVOERDER ERVAN. - lDENTI
TEIT VAN DE LASTGEVERS NIET VEE
MELD.- VERvVEERDER DIE HUN !DEN-

TITEIT EN DE LASTGEVING KENT. -
AFWEZIGHEID VAN NADEEL EN VAN 
BEDROG. - GELDIGHEID. 

2° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - VoORBEREI
DEND VONNIS OF TUSSENVONNIS; 
BEVOEGDHEID VAN RET HOF. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - TUSSENVON
NIS OF VOORBEREIDEND VONNIS. 
BEGR.IP. 

4° AFSTAND.- BURGERLIJKE ZAKEN. 
- AFSTAND VAN RET GEDING. -
STILZWIJGENDE AFSTAND. - VooR
WAARDEN. 

5° HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE 
ZAKEN OF HANDELSZAKEN. - EIND
VONNIS OVER DE ONTVANKELIJKHEID 
VAN DE RECHTSVORDERING EN OVER 
EEN DEEL VAN DE EIS EN TUSSENVON
NIS W AT RET OVERIGE VAN DE EIS 
BETREFT. - HoGER BEROEP INGE
STELD IN ALGEMENE BEWOORDINGEN. 
- DEVOLUTIEVE KRACHT VAN DIT 
HOGER BEROEP. 

6° CASSATIE. - TAAK vAN RET HoF. 
- BURGERLIJKE ZAKEN.- BESTREDEN 
BESLISSING DIE HAAR BESCHIKKEND 
GEDEELTE GRONDT OP EEN .DOOR DE 
VOORZIENING BEKRITISEERDE REDEN. 
- BEVOEGDHEID VAN RET HOF OM 
EEN RECHTSGROND, DIE RET BESCHIK
KEND GEDEELTE RECHTVAARDIGT, IN 
DE PLAATS TE STELLEN. 

1° W:annee1· in een dagvam·dingsexploot 
doo1· de eise1· gep1·ecisee1·d werd dat hi} 
optmd als lasthebbe1· van de algemene 
ve1·gade1·ing van de medeeigenaa1·s van 
een appartementsgebottw en als zaalc" 
voenle1" e1·van, zonde1" de identiteit van 
de medeeigenaa1·s te vennelden, lean de 
rechte1" die vaststelt dat dit ve1·zuim, V1"i} 
van bed1•og, geen nadeel heeft be1•oklcend 
aan de venvem·de1·, die van de identiteit 
van deze laatsten alsmerle van de last
geving die zij aan rle eise1" hadaei• opge
dragen op de hoogte was, wettelijk rlaaruit 
afleiden dat de ingestelae rechtsvonlering 
ontvankelijlc is ( 1). 

2° Het Hof is bevoegd om te o01·delen of 
een vonnis alvo1"ens ?'echt ·te doen, waa1"
van de telcst hem ?'egelrnatig wordt ove?'
gelegd, een vo01•be1·eidend vonnis of een 

(1) Verg. cass., 16 juni 1961 (Bull. en PAsiC., 
1961, I, 1133) en de noten 1 en 2. 
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tussenvonnis is (1). (Impliciete oplos
sing.) 

3° Om vast te steUen of een vonnis alvorens 
1'echt te doen een inteTlocutoir vonnis of 
een voorbe1·eidend vonnis is, dient te 
worden onderzocht of de Techte1', bij het 
opstellen van zijn beslissing, al dan niet 
zijn mening heeft laten blijken omt1·ent 
de gegrondheid van de eis of de aan het 
geschil te geven oplossing (2). (Wetb. 
van burg. rechtsv., art. 452.) 

4° De ajstand van een geding woTdt niet 
vermoed; bij geb1·eke van uitdrukkelijke 
wilsuiting, lean hij enkel wm·den afge
leid ~tit omstandigheden die noodzakelijk 
de bedoeling impliceTen om van het ge
VOM'de geding afstand te doen (3). (Wetb. 
van burg. rechtsv., art. 402 en 403.) 

5° TY annee1· de eerste ?'echtM' een eindvonnis 
heeft gewezen ovet• de ontvanlcelijkheid 
van de rechtsvo1·dering en ove1· een deel 
vwn de eis en een tussenvonnis wat het 
overige van deze eis betTeft, maakt het 
hager be1·oep dat in algemene bewoo1'
dingen tegen clit vonnis we1·d ingesteld 
geheel het geschil bij de rechte1' in hager 
be1·oep aanhangig (4). 

6° TYanneer de best1•eden beslissing haar 
beschilckend gerleelte steunt op een door 
de voo?'Ziening bek1·itiseenle ?'eden, is 
het Hof bevoegd om die te VM'vangen 
door een rechtsg?·ond die het beschikkend 
gedeelte rechtvaanligt (5). (Impliciete 
oplossing.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « GALERIE ET 
RESIDENCE CATHEDRALE ,, T. FISSON 

EN PERSONENVENNOOTSOHAP MET BE
PERKTE AANSPRAKELIJKHEID « GE
RIM ll,) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten op 5 oktober 1966 en 1 februari 
1967 door het Hof van beroep te Luik 
gewezen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 4, 6, 577bis, 
ll34, ll65, 1321, 1997, 1998 van het 
Burgerlijk Wetboek, artikel 577bis zoals 

(1) Oass., 25 april 1955 (Btdl. en PAsiO., 
1955, I, 915). 

{2) Oass., 18 juni 1965 (Bull. en PAsiO., 
1965, I, 1136), en, in strafzaken, cass., 20 juni 
1966 (ibid., 1966, I, 1343). 

het in dit wetboek werd ingevoegd bij 
artikel 1 van de wet van 8 juli 1924 op 
de medeeigendom, 61 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, 92 en 
97 van de Grondwet, 

dooTdat het arrest van 5 oktober 1966, 
dat slechts uitspraak doet over de kwestie 
van de ontvankelijkheid van de rechts
vordering, het beroep van eiseres onge
grond verklaart en voor het overige de 
uitspraak opschort op grond dat de oor
spronkelijke eiser (thans eerste verweer
der) in zijn dagvaarding bepaalt dat hij 
beheerder is van het onroerend goed 
" Galerie et Residence Cathedrale )) en 
bovendien dat hij ook .als lasthebber van 
de algemene vergadering van de mede
eigenaars van appartementen, winkels en 
andere lokalen van het genoemde onroe
rend goed handelt ; dat aldus voldoende 
blijkt in wiens naam deze oorspronkelijke 
eiser handelt; dat er, in het onderhavige 
geval, geen wetsontduiking noch nadeel 
voor de tegenpartij voorhanden is ; dat 
de hoedanigheid van lasthebber van de 
oorspronkelijke eiser niet ernstig zou 
kunnen betwist worden daar de last
geving die hem toegekend werd om de 
in de dagvaarding overgenomen doel
einden zeker is en voortvloeit uit de be
slissingen die regelmatig genomen werden 
door de meerderheid van de in algemene 
vergadering verenigde medeeigenaars van 
het onroerend goed, 

teTwijl de vereniging van verschillende 
medeeigenaars van appartementen of 
andere plaatsen geen rechtspersoon uit
maakt die de rechtspersoonlijkheid bezit, 
tenzij deze medeeigenaars onder elkaar 
een vereniging of een maatschappij met 
rechtspersoonlijkheid hebben gevormd, 
hetgeen hier niet het geval is ; geen 
enkele wettelijke bepaling de beheerder 
van een onroerend goed ertoe 1nachtigt 
in naam van de medeeigenaars van dit 
onroerend goed in rechte op te treden ; 

· indien het niet verboden is een last
hebber aan te stellen om een rechtsvorde
r:i:ng in te stellen, de lastgeving om in 
rechte op te treden niettemin aan twee 
voorwaarden is onderworpen, namelijk 
het regelmatig bewijs van de lastgeving 
wat haar bestaan en haar onJ.Vang betreft 

(3) Oass., 16 september 1960 (Bttll. en PA
src., 1961, I, 56) en 31 januari 1963 (ibid,, 
1963, I, 629). 

(4) Raadpl. cass., 7 september 1961 (Bull. 
en PAsro., 1962, I, 33) en 29 april1965 (ibid., 
1965, I, 916). 

(5) Oass., 5 april 1968, sttpra, biz. 1018. 
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enerzijds, en de noodzakelijkheid om de 
naam van de lastgever of van de last
gevers in iedere akte van de rechtspleging 
te vermelden anderzijds, en dat in het 
onderhavige geval de tweede voorwaarde 
niet werd vervuld : 

Overwegende, enerzijds, dat het arrest 
van 5 oktober 1966 de rechtsvordering 
van verweerder toewijst op grand dat 
deze de lasthebber was niet van een enti
teit gevormd door de vereniging van de 
medeeigenaars maar van de medeeige
naars die de algemene vergadering hebben 
gevormd die hem belast heeft om in 
rechte op te treden ; 

Dat, derhalve, de grief · afgeleid uit 
het ontbreken aan rechtspersoonlijkheid 
van de genoemde entiteit zonder voor
werp is; 

Overwegende, anderzijds, dat de ver
melding door de lasthebber, in de akten 
van de rechtspleging, van de identiteit 
van zijn lastgevers slechts tot doel heeft 
te vermijden dat de tegenpartij zich zou 
vergissen over de persoonlijkheid van 
degenen die tegen haar handelen ; dat dit 
voorschrift dus besten1.d is voor de be
scherming van private belangen ; 

Overwegende dat, zonder dienaan
gaande bestreden te worden, het arrest 
erop wijst dat eiseres « niet ernstig zou 
k1.mnen staande houden dat zij haar 
tegenstanders niet kent; dat er, in het 
onderhavige geval, geen wetsontduiking 
bestaat noch nadeel voor de eisende par
tij » (thans eiseres); 

Overwegende dat het arrest aldus vast
stelt dat eiseres de identiteit kende van 
de medeeigenaars in wier naam de rechts
vordering ingesteld word door hun last
hebber; 

Dat het er wettelijk heeft k1.mnen uit 
afieiden dat het ontbreken van de naam 
van doze medeeigenaars, in het onder
havige geval, geen niet-ontvankelijkheid 
van de rechtsvordering medebracht ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 443, 451, 
452 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, art.ikel 443 zoals het 
werd gewijzigd bij artikel 22 van het 
koninklijk besluit nr 300 van 30 maart 
1936, 1101, 1107, 1134, 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk \Vetboek, 8 en 97 van 
de Grondwet, 

doo?·dctt, bij het arrest van 5 okto ber 
1966, het Hof van beroep te Luik, dat 
verklaarde slechts uitspraak te doen over 
de kwestie van de ontvankelijkheid van 

de rechtsvordering, het beroep van eiseres 
heeft ontvangen, het in die mate niet 
gegrond heeft verklaard en, voor het 
overige de uitspraak opschortende, een 
heropening van de debatten heeft be
volen opdat de partijen over de grand 
van de zaak zouden lnmnen concluderen 
en pleiten, om reden, namelijk, dat het 
bestreden arrest tegelijkertijd de eind
beslissingen en andere louter voorberei
dende beslissingen bevat en dat, dar
halve, ingevolge de devolutieve kracht 
van het beroep, het geschil in zijn geheel 
bij het hof aanhangig is gexnaakt, 

teTwijl, ee1·ste onde1·deel, de enige eind
beslissing welke het beroepen vonnis be
vat die is waarbij de handelsrechters de 
betwisting door eiseres van de ontvanke
lijkheid van de tegen haar gerichte rechts
vordering verwerpen; in burgerlijke za
ken, het beroep tegen het vonnis dat 
dergelijke betwisting verwerpt en dat, 
wat de grond van de zaak betreft, voor
bereidend is, slechts de kwestie van de 
ontvankelijkheid en niet van de grond 
van de zaak bij de rechter in hager beroep 
aanhangig maakt, zodat het arrest van 
5 oktober 1966 de heropening van de 
debatten niet mocht bevelen om het de 
partijen mogelijk te maken te conclu
deren en over de grand van de zaak te 
pleiten; door die heropening te bevelen, 
het de in het middel aangehaalde wette
lijke bepalingen heeft geschonden, het
geen aanleiding moot geven tot zijn ver
nietiging en tot die van het arrest van 
1 februari 1967 dat er het gevolg van is 
(schending van aile in het middel aan
gehaalde wettelijke bepalingen) ; 

tweede onde1·deel, de devolutieve kracht, 
wat haar 6mvang betreft, bepaald is door 
de akte van beroep en de conclusie van 
de eisende partij ; in het onderhavige 
geval, eiseres, in haar regelmatig voor 
het hof van beroep, voor het arrest van 
5 oktober 1966, genomen conclusie, de 
hervorming van het beroepen vonnis 
eiste, het hof van beroep verzocht te 
zeggen dat de rechtsvordering, zoals zij 
word ingesteld, niet ontvankelijk was en 
de veroordeling van de gedaagde in hager 
beroep in aile kosten vroeg en er aldus 
duidelijk op wees dat zij haar beroep 
beperkte tot de beslissing van de eerste 
rechters die de tegen haar ingestelde 
rechtsvordering ontvankelijk verklaar
den ; derhalve het beroep van eiseres 
niet het geheel van het geschil bij het 
hof van beroep aanhangig heeft gemaakt 
en het arrest van 5 oktober 1966 de 
heropening van de debatten niet 1nocht 
bevelen om het de partijen mogelijk te 
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maken over de grond van de zaak te 
pleiten en te concluderen, noch het arrest 
van I februari I967 over de grond van 
de zaak uitspraak mocht doen (schending 
van aile, in het middel aangehaalde, 
wettelijke bepalingen); 

de1·de onderdeel, in ieder geval, het be
roep tegen een vonnis, dat tegelijkertijd 
eindbeslissingen en voorbereidende be
slissingen bevat, slechts het geheel van 
het geschil bij de rechters in hoger beroep 
aanhangig maakt indien deze beslissingen 
als ondeelbaar m.oeten beschouwd wor
den; in het onderhavige geval, het 
arrest van 5 oktober I966 het bestaan 
van dergelijke ondeelbaarheid tussen de 
verschillende beslissingen van het beroe
pen vonnis niet vaststelt en derhalve aan 
de partijen niet wettelijk mocht bevelen 
over de grond van de zaak te pleiten en 
te concluderen, noch het arrest van I fe
bruari I967 over de grand van het geheel 
van het geschil en dus ook over de voor
bereidende beslissingen van het beroepen 
vonnis uitspraak mocht doen (schending, 
inzonderheid, van de artikelen 443, 45I, 
452 van het W etboek van burgerlijke 
rechtsvordering, 8 en 97 van de Grand
wet) : 

Overwegende dat de rechtsvordering 
door verweerder, handelende in zijn hoe
danigheid van beheerder van het onroe
rend goed " Galerie et Residence Cathe
drale " en als lasthebber van de mede
eigenaars van genoemd onroerend goed, 
ingesteld werd en dat het geding door 
verweerster, handelende in diezelfde hoe
danigheden, hernomen werd ; 

Dat de rechtsvordering ertoe strekte 
enerzijds de terugbetaling te bekomen 
van huurgelden, voorlopig op IOO.OOO fr. 
geraamd, door eiseres voor de exploitatie 
van sommige vitrines geheven, het· op
houden van dit foutief feit en de betaling 
van 100 frank per dag vertraging van dat 
ophouden, anderzijds de betaling van 
60.000 frank, prijs van twee tanks voor 
stookolie; 

Overwegende dat, nu de ontvanke
lijkheid en de grond van de rechtsvorde
ring betwist waren, het beroepen vomlis, 
op 7 december I965 gewezen en waarvan 
de tekst regelmatig aan het Hof is over
gelegd, I 0 de rechtsvordering heeft ont
vangen, 2° eiseres bij voorraad heeft 
veroordeeld om de som van 60.000 frank 
als prijs van de tanks voor stookolie, met 
de interest sinds I9 oktober I963, te be
talen en 3° vaststellende dat, zonder ertoe 
gehouden te zijn, eiseres de reclame
vitrines in de gemeenschappelijke delen 

van de door haar gebouwde building had 
opgenomen en dat, krachtens een over
eenkomst tussen partijen, die schijnt 
bewezen te zijn, zij er zich toe verbonden 
had die vitrines aan de medeeigenaars 
over te dragen wanneer de huur het haar 
mogelijk zou gemaakt hebben de instal
latiekosten ervan te delgen, de herope
ning van de de batten heeft bevolen opdat 
eiseres de kosten die zij voor de plaatsing 
van deze vitrines had gemaakt en de ont
vangsten die zij als huur ervan had gei'nd 
zou klmnen verantwoorden ; 

Overwegende dat aldus, enerzijds, het 
beroepen vonnis zich er niet toe beperkt 
definitief uitspraak te doen over de be
twisting betreffende de ontvankelijkheid 
van de rechtsvordering, zoals het eerste 
onderdeel van het middel het staande 
houdt, maar definitief uitspraak doet 
over de betwisting betreffende de beta
ling van de som van 60.000 frank als 
tegenwaarde van twee tanks voor stook
olie; 

Overwegende dat, anderzijds, het be
roepen vonnis de mening van de eerste 
rechter heeft laten blijken over de op
lossing welke client gegeven te worden 
aan de betwisting betreffende de terug
betaling van de door eiseres, wegens de 
exploitatie van de reclamevitrines, ge'inde 
huurgelden, betreffende het ophouden 
van deze exploitatie en de betaling van 
schadevergoeding per dag vertraging ; 
dat in dit opzicht het vonnis dus een 
tussenvonnis was ; 

Overwegende dat eiseres in algemene 
bewoordingen beroep heeft ingesteld te
gen dit vonnis ; dat, indien zij in haar 
conclusie voor het hof van beroep gena
men er zich toe beperkt heeft over de 
ontvankelijkheid van de rechtsvordering 
te concluderen, daaruit niet noodzakelijk 
voortvloeit dat zij van haar beroep, wat 
de grand van de zaak betreft, afstand 
had gedaan, daar haar houding kon uit
gelegd worden door de bedoeling later 
over de grond van de zaak te concluderen 
of zich te gedragen aan het oordeel 
van het hof van beroep bij wie de devo
lutieve kracht van het beroep de zaak 
aanhangig had gemaakt ; dat de gedaagde 
in hoger beroep (thans verweerster), na 
ook over de ontvankelijkheid van de 
rechtsvordering te hebben geconcludeerd, 
heeft gevraagd dat eiseres erom zou ver
zocht worden over de grond van de zaak 
te concluderen en dat, te dien einde, een 
datum zou vastgesteld worden ; 

Overwegende, tenslotte, dat indien het 
bestreden arrest ten onrechte als voor
bereidend kenmerkt de beslissingen van 


