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voornoemde wet van 1 augustus 1899, 
gepleegd op 18 maart 1967; 

Overwegende dat het arrest van 
1 maart 1968, waarbij het hofvan beroep 
de behandeling van de zaak naar de 
terechtzitting van 26 april 1968 verwees, 
een daad van onderzoek uitmaakte, waar
door de verjaring van de strafvordering 
regelmatig gestuit werd ; dat derhalve 
met 1 maart 1968 een nieuwe termijn van 
een jaar is beginnen te lopen, welke op 
de datum van het bestreden arrest niet 
verstreken was ; 

Dat het middel gegrond is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de straf
vordering ten laste van tweede verweer
der: 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet en zo nodig van artikel 66 van het 
Strafwetboek, 

dom·dat het bestreden arrest het vonnis 
a quo bevestigt beeft waal'bij de beklaag
de Lacante wegens deelneming aan de 
gebruiksdiefstal van een autowagen vrij
gesproken werd, om de reden dat hij noch 
als dader noch als medeplichtige in de 
zin van de artikelen 66 en 67 van bet 
Strafwetboek kan aangezien worden, 

zonder bet gedeelte van de conclusie te 
beantwoorden waarbij eiser staande hield 
dat, op grond van de gegevens van het 
onderzoek, namelijk de verklaring van 
Dhondt, volgens welke bij samen met La
cante het initiatief genomen heeft de auto 
te stelen en de bekentenis van deze laatste 
dat de diefstal niet zou gepleegd geworden 
zijn ware hij er niet bij geweest, de ont
houding van Lacante ter zake als een 
positieve daad van bijstand of hulpver
lening diende beschouwd te worden ten 
overstaan van de ermeae gepaard gaande 
Dmstandigheden die baar het kenmerk 
verlenen van een goedkeuring of van een 
stimulante aanmoediging : 

Overwegende dat het arrest de conclu
sie van eiser passend beantwoordt door 
erop te wijzen " dat de omstandigheid 
dat Lacante door zijn houding de diefstal 
heeft goedgekeurd en niets gedaan heeft 
om het misdrijf te beletten niet toelaat 
hem als een dader van het misdrijf te 
aanzien, zoals voorzien in artikel 66 van 
het Strafwetboek ; dat Lacante geen 
enkele daad heeft gesteld waaruit men 
kan afleiden dat bij zich zou meester 
gemaakt hebben van de wagen, hem zou 
gebruikt hebben of biertoe enige bijstand 

zou hebben verleend; dat het !outer 
mederijden niet volstaat om zulks aan 
te nemen "• en " dat geen enkele gedra
ging van de beklaagde toelaat aan te 
nemen dat zijn onthouding als een posi
tieve deelneming aan het misdrijf zou 
kunnen worden aangezien, ook niet de 
omstandigheden waarin deze geschied
de "; 

Overwegende dat deze beoordeling van 
de feiten soeverein is en de vrijspraak 
van tweede verweerder wettelijk recht
vaardigt; 

Dat bet 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, vernietigt het bestre
den arrest in zover het de tegen Dhondt 
ingestelde strafvordering met betrekking 
tot de feiten D en E verjaard verklaart; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van het thans gewezen arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt eerste verweerder 
in de belft van de kosten ; laat de andere 
helft ten laste van de Staat ; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Brussel. 

24 februari 1969. - 28 kamer. -
Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Naulaerts. - Gelijklui
dende conclusie, H. DetociTnay, advocaat
generaal. 

2" KAMER. - 24 februari 1969. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
AFsTAND. - STRAFZAKEN. - VooR
ZIENING VAN DE ADMINISTRATIE VAN 
DOUANEN EN ACCIJNZEN TEGEN EEN 
VRIJSPREKEND ARREST. - 'AFSTAND 
DOOR EEN LASTHEBBER, HOUDER VAN 
EEN BIJZONDERE VOLMACHT. - AF
STAND DIE OVEREENSTEMT MET EEN 
AFSTAND VAN DE RECHTSVORDERING. 
- DECRETERING. 

T¥ anneer de administratie van douanen 
en accijnzen, ve1·volgende pa1·tij, doo1· een 
lasthebber, houde1· van een bijzondere 
volmacht, ajstand doet van de voorziening 
die zij tegen een vrijsprekend arrest 
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heejt ingestelcl, clecTeteeTt het H of cle 
ajstand van cle vom·ziening, claar· cleze 
ajstancl gelijkstaat met een ajstancl van 
cle r·echtsvorcle1'ing ( 1). 

(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
OIEN, T. NEVALAINEN EN KEIJOLA.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 september 1968 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende dat Mr. J. F. Castille, 
advocaat van het Ministerie van :finan
cien, drager van een bijzondere volmacht, 
op 21 oktober 1968 verklaard heeft in 
naam van de administratis van douanen 
en accijnzen afstand te doen van de voor
ziening door . de Staat tegen bedoeld 
arrest ingesteld ; 

Overwegende dat de verweerders door 
gezegd arrest vrijgesproken werden ; dat 
de afstand van de voorziening dient 
gelijkgesteld t.e worden met de afstand 
van de rechtsvordering ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening ; veroordeelt eiser in 
de kosten. 

24 februari 1969. - 2e kamer. 
V oor·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. 
Ver·slaggever·, Ridder de Schaetzeri. 
Gelijkluiclencle conclusie, H. Detournay, 
advocaat-generaal. - Pleiter·, H. Castille 
(van de balie bij het Hof van beroep te 
Gent. 

2e KAMER. - 24 februari 1969. 

GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN. 
- BENADEELDE PERSOON DIE DE 
DADER VAN DE SCHADE REOHTSTREEKS 
DAGVAARDT VOOR EEN STRAFGEREOHT. 
-KosTEN VAN HET EXPLOOT.- Kos
TEN VAN DE BURGERLIJKE REOHTS
VORDERING. 

De kosten van het exploot waaTbij een door· 
een misclr·ijj benacleelcl peTsoon cle 
beweenle dacleT van cle schacle recht-

(1) Cass., 28 maat·t 1966 (Bull. en PAsiC., 
1966, I, 982). 

streeks voor· cle cor·r·ectionele Techtbank 
cloet clagvaar·clen, zijn geen kosten van 
de stmjvor·clering, cloch lcosten van cle 
bur·ge1'lijke r•echtsvoTcler·ing (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « DE MEYER ll 

EN H. DE MEYER, T. DE ERFGENAMEN 
VAN J. KEROKHOFS, J. VERAOHTERT EN 
M. VERAOHTERT.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 juni 1968 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zover de voorziening de beslissing 
bedoelt gewezen over de strafvordering : 

Overwegende dat de eisers, burgerlijke 
partijen, enkel ontvankelijk zijn om zich 
tegen die beslissing te voorzien in zover 
zij in kosten van de strafvordering wer
den veroordeeld ; 

Overwegende dat de eisers in kosten · 
van de strafvordering niet werden ver
oordeeld; 

Dat inderdaad de kosten van de recht
streekse dagvaarding, waardoor de bena
deelde partij de persoon die zij acht de 
oorzaak te zijn van de door haar geleden 
schade voor de correctionele rechtbank 
dagvaardt, kosten waarin de eisers wel 
werden veroordeeld, geen kosten zijn van 
de strafvordering, maar kosten van de 
burgerlijke vordering ; 

Dat de voorziening dienvolgens niet 
ontvankelijk is ; 

II. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing gewezen over 
de burgerlijke vordering en tevens tegen 
de veroordeling in de kosten van de 
rechtstreekse dagvaarding : 

Overwegende dat de eisers geen middel 
doen gelden ; 

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

24 februari 1969. - 2e kamer. -
VoorzitteT, H. van Beirs, voorzitter. -
VerslaggevM', H. de Vreese.- Gelijkl~ti
dencle conclusie, H. Detournay, advocaat
generaal. 

(2) Cass., 15 januari 1968 (A.1·r. cass., 1968, 
blz. 657). 
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2e KAMER. r 24 februari 1969. 

AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN, 
AUTOOARS EN TAXI'S.- BEZOL
DIGD VERVOER VAN PERSONEN. -
BESLUITWET VAN 30 DECEMBER 1946. 
- VERVOER VAN REIZIGERS DIE NIET 
NAAR HUN VERTREKPUNT WERDEN 
TERUGGEBRAOHT. - VRIJSPREKENDE 
BESLISSING GEGROND OP DE ENKELE 
REDEN DAT DE BEKLAAGDE NIET HEEFT 
KUNNEN VERHINDEREN DAT SOMMIGE 
REIZIGERS HUN REIS ONDERBRAKEN, 
DIE DERHALVE DE OVERMAOHT AAN
VAARDT. - BESLISSING DIE NIET VAST
STELT DAT DE BEKLAAGDE ZIOH HEEFT 
GEDRAGEN NAAR DE BEPALINGEN VAN 
ARTIKEL 12, LID 1, VAN RET REGLE
MENT GEVOEGD BIJ RET BESLUIT VAN 
DE REGENT VAN 20 SEPTEMBER 1947. 
- NIET WETTELIJK GEREOHTVAAR

DIGDE BESLISSING. 

Niet wettelijk geTechtvaa?·digd is de beslis
sing die de beklaagde v?'ijspTeekt van 
de telastleggingen, dat hij zonde1· machti
ging van de bevoegde oveTheid, bezoldigd 
ve?'VOeT van pe1·sonen doo?' middel van 
automobielen op de weg heejt Ve?'?'icht 
en pe1·sonen heejt ve?'voe?·d die niet nam· 
hun ve?'t?·ekpunt we1·den te1·uggebmoht, 
op g?'ond alleen dat de beklaagde niet 
heejt kunnen ve1'hinde1·en dat sommige 
?'eizigeTs hun 1·eis onde?"bnken, en die 
de?"halve bij de beklaagde de ove?'maoht 
aanvaardt, te1·wijl zij niet vaststelt dat 
de beklaagde zioh heeft gedmgen naa?' 
de vom·sch?'ijten van a?"tikel 12, lid 1, 
van het ?'eglement gevoegd bij het besluit 
van de Regent van 20 septembe1· 1947 (1). 

(NATIONALE MAATSOHAPPIJ DER BELGI

SOHE SPOORWEGEN, T. BRAEOKMANS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 april 1968 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Recht bank 
te Antwerpen ; 

Overwegende dat eiseres niet als bur
gerlijke partij is opgetreden bij de ver
volgingen wegens feiten die op 13 augus
tus 1966 zouden plaats hebben gehad en 

(1) Raadpl. cass., 6 en 20 juni 1966 (Bttll. 
en PAsrc., 1966, I, 1270 en 1352) en 25 novem
bre 1968, supm, biz. 316. 

vreemd is gebleven aan de betreffende 
deze feiten gewezen beslissing ; 

Dat zij bijgevolg onbevoegd is om een 
cassatieberoep in te dienen tegen deze 
beslissing en dat het eerste middel van 
de memorie, uitsluitend ertegen gericht, 
niet ontvankelijk is ; 

W at de voorziening betreft gericht 
tegen de beslissingen die betrekking heb
ben op de feiten die op 4, 17, 19, 24 en 
30 juli 1966 zouden plaats hebben gehad : 

Overwegende dat het cassatieberoep 
van eiseres, burgerlijke partij, ontvanke
lijk is zowel in zover het gericht is tegen 
de beslissing die, gewezen op de straf
vordering, haar veroordeelt in kosten van 
deze vordering als in zover het gericht is 
tegen de beslissing gewezen over haar 
vordering; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 12 van het besluit 
van de Regent van 20 september 194 7 
houdende algemene voorwaarden betref
fende de openbare autobusdiensten, de 
bijzondere autobusdiensten en de auto
cardiensten, 

doo?"dat het bestreden vonnis de be
klaagde vrijspreekt van de betichtingen 
om de reden dat het kwestieuze vervoer 
voldoet aan de vereisten gesteld aan de 
autocardiensten en om de reden dat 
noch een autocaruitbater noch een chauf
feur dwangmiddelen kumlen uitoefenen 
op reizigers die niet wensen mee terug 
te gaan, hetgeen dus overmacht in 
hoofde van de autocaruitbater en de 
chauffeur veronderstelt, 

ieTwijl in geen geval overmacht kan 
ingeroepen worden tenzij de exploitant 
de gevallen of omstandigheden van over
macht binnen twee dagen, te rekenen van 
het ogenblik waarop zij zich hebben voor
gedaan, schriftelijk en door bewijsstuk
ken gestaafd ter kennis van de bevoegde 
overheid heeft gebracht, en de verwezen
lijking daarvan door het bestreden vomlis 
niet wordt vastgesteld : 

Overwegende dat, zo het vonnis vast
stelt dat noch verweerder noch de 
bestuurder van de autocar hebben kml
nen verhinderen dat sommige reizigers 
de tocht zouden onderbreken en niet met 
de autocar naar het punt van vertrek 
zouden terugkeren en aldus overmacht 
aan de zijde van verweerder aanneemt, 
het nochtans in gebreke blijft vast te 
stellen of verweerder het geval of de 
omstandigheid van overmacht, overeen
komstig artikel 12 van het reglement tot 
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vaststelling van de algemene voorwaar
den betreffende de openbare autobus
diensten, de tijdelijke autobusdiensten, 
de bijzondere autobusdiensten en de 
autocardiensten, gevoegd bij het besluit 
van de Regent van 20 september 1947 
binnen twee dagen, te rekenen van het 
ogenblik waarop het zich heeft voorge
daan, schriftelijk en door bewijsstukken 
gestaafd, ter kennis van de bevoegde 
overheid heeft gebracht ; 

Overwegende dat het vonnis aldus zijn 
beslissing niet wettelijk rechtvaardigt en 
bedoeld artikel 12 schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

. Om. die redenen, verwerpt de voorzie
mng m zover zij de beslissing bestrijdt 
gewezen nopens de feiten van 13 augustus 
1966, en, wat betreft de beslissingen 
gewezen over de feiten van 4, 17, 19, 24 
en 30 juli 1966, vernietigt het bestreden 
vonnis in zover het uitspraak doet over 
d~ burgerlijke vordering en in zover het, 
u.1tspra~k doende over de strafvordering, 
e1seres m de kosten van het hoger beroep 
veroordeelt ; beveelt dat melding van het 
thans gewezen arrest zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing ; veroordeelt verweerder 
in drie vijfde van de kosten ; laat, twee 
vijfde ervan ten laste van eiseres ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correction~le Rechtbank te Mechelen, 
zetelende m hoger beroep. 

24 februari 1969. - 2e learner. -
Vo01·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. de Vreese. - Gelijklui
dencle conclusie, H. Detournay, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 24 februari 1969. 

DIENSTPLICHT. - VRIJLATING VAN 
DIENST OP MORELE GROND. - VER
ZOEK OM VRIJLATING ALS KOSTWINNER 
VAN RET GEZIN. - JNGESOHREVENE 
DIE AANVOERT DAT DE VERJl'IOEDE 
INKOMSTEN VAN ZIJN MOEDER-WEDUWE 
GEDURENDE HET LOPEND JAAR HET BIJ 
DE :WET V ASTGESTELD MAXIMUM NIET 
OVERSOHRIJDEN. - BESLISSING TOT 
VERWERPING GEGROND OP DE INKOM
STEN VAN HET JAAR VOOR DATGENE 
DAT AAN HET LOPEND JAAR VOORAF
GAAT. - BESLISSING DIE VASTSTELT 
DAT DE VERMOEDE INKOMSTEN VAN 
HET LOPEND JAAR NIET LAGER ZULLEN 

ZIJN DAN DIE VAN HET IN AANMERKING 
GENOll'IEN JAAR. - WETTELIJKE BE
SLISSING. 

vVannee1· tot staving van een veTzoek om 
vrijlating van dienst, als kostwinne1· van 
het gezin, de ingescMevene aanvoett dat 
de vetmoede inkomsten van zijn moede1'
weduwe tijdens het lopencl jam· het bij 
cle wet vastgestelde maximum niet z~tllen 
ove1·sch'i'ijden, is wettelijk ge?'echtvaat
cligd de beslissing die het ve~·zoek ve1·
we1·pt op grand van de inlcomsten van 
het jaa1' v66r datgene dat aan het lopend 
jaa1· voo1·ajgaat, na te hebben vastgestelcl 
dat de vermoede inlcomsten van het 
lopencl jam· niet lage1· zullen zijn dan 
die van het in aanmerking genomen 
jaa1' (1). (Dienstplichtwetten, gecoordi
neerd op 30 april 1962, art. 10, § 1, 1°, 
gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 
4 juli 1964, en 12, § 1, 7o.) 

(OSTEUX.) 

ARRES~'. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 13 november 1968 door de 
Hoge Militieraad gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikellO, § l, 1°, lid 6, van de 
gecoordineerde dienstplichtwetten, 

do01·dat de bestreden beslissing de ver
werping van het verzoek tot vrijlating 
van eiser ten onrechte hierdoor motiveert 
dat het niet bewezen is dat de vermoede
lijke inkomsten van de steeds bestaande 
schoenhandel in 1968 lager zijn of zullen 
zijn dan in 1966, 

terwijl, luidens voormelde wetsbepa
ling, de militieraad en de hoge militieraad 
gerechtigd zijn rekening te houden met 
de vermoedelijke inkomsten van het 
lopende jaar wanneer bewezen is dat deze 
lager zijn of zullen zijn dan die van het 
voorgaande jaar; 

terwijl de inkomsten van het lopend 
jaar ten deze die zijn van 1968 en deze 
inkomsten ingevolge het geheel wegvallen 
van de gezinsvergoedingen, lager zijn dan 
die van 1967 dewelke reeds merkelijk 
lager waren dan die van 1966, 

en terwijl de inkomsten van 1968 trou
wens pas einde van dit jaar kunnen 
worden bepaald ; 

(1) Raadpl. cass., 1 april 1968 (A1·r. cass., 
1968, biz. 994). 
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Overwegende dat bij aanvraag van 
2 jannari 1968 eiser, op grand van arti
kel 12, § 1, 7°, van de gecoordineerde 
dienstplichtwetten, om vrijlating van 
dienst als kostwinner verzocht ; 

Over\vegende dat de bestreden beslis
sing, na eraan te hebben herinnerd dat 
de netto-inkomsten van de moeder
wedcrwe voor het jaar 1966, inkomsten 
waarvan niet wordt betwist dat zij het 
door de wet bepaalde bedrag overschrij
den, deze waren die voortkwamen nit de 
exploitatie door haar van een schoen
handel, beslist dat het niet bewezen is 
dat de venn.oedelijke inkomsten nit deze 
steeds bestaande schoenhandel in 1968 
lager zijn of zullen zijn dan in 1966; 

Dat hiernit blijkt dat de Hoge Militie
raad onderzocht heeft of ~r aanleiding 
bestond om toepassing te maken van het 
hem toegekende recht om rekening te 
houden met de vermoedelijke inkomsten 
van het lopende jaar en steunt op de 
feitelijke omstandigheid dat het niet 
bewezen is dat de vermoedelijke inkom
sten van de steeds bestaande schoenhan
del in 1968 lager zijn of zullen zijn dan 
in 1966 OIIl afwijzend te besluiten vern:1its 
de in acht genomen netto-inkomsten van 
het jaar 1966, waarvan hij vaststelt dat 
zij het door de wet bepaalde bedrag over
schrijden, die waren welke van de gemelde 
schoenhandel voortkomen ; 

Overwegende dat de Hoge Militieraad 
eensdeels, de redenen aanstipt waarop 
hij stecmt om de door eiser ingeroepen 
feitelijke omstandigheden af te wijzen, 
anderdeels, zijn beslissing wettelijk recht
vaardigt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

24 febrnari 1969. - 2e kamer. -
Voo1'zitte1', H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1'slaggeve1·, H. de Vreese.- Gelijlclui
dende conclusie, H. Detournay, advocaat
generaal. 

2° KAMER. - 24 februari 1969. 

1° DIENSTPLICHT. - UITSTEL EN 
VRIJLATING VAN DIENST OP lVIORELE 
GROND. - VERZOEK OM BUITENGE
WOON UITSTEL ALS KOSTWINNER VAN 
HET GEZIN. - !NGESOHREVENE DIE 
AANVOERT DAT ZIJN VADER VOOR HET 
GEZIN VERLOREN IS. - BESLISSING 

TOT VERWERPING GEGROND HIEROP 
DAT DE ZIEKTE VAN DE VADER GEEN 
VOORTDURENDE BEDLEGERIGHEID OF 
BIJSTAND VAN EEN DERDE PERSOON 
VERGT.- WETTELIJKE BESLISSING. 

2° HOGER BEROEP.- DIENSTPLIOHT. 
- BEVESTIC+ING DOOR DE REOHTER IN 
HOGER BEROEP VAN EEN BESLISSING 
VAN DE EERSTE REOHTER. - DRAAG
WIJDTE. 

1° De ve1'We1'ping van een ve1·zoelc om 
buitengewoon uitstel als lcostwinne1· van 
het gezin, is wettelijlc geTechtvam·digd 
doo1' de vaststelling dat de zielcte van de 
vade1' van de ingesclwevene, wellce tot 
staving van het ve1·zoelc we1'd aangevoe1·d, 
geen vooTtcl~wencle bedlege1·igheid of 
bestenclige bijstancl van een de1·de pM'
soon ve1'gt (1). (Dienstplichtwetten, 
gecoordineerd op 30 april 1962, art. 10, 
§ 1, 11, § 1 en 17, § 2.) 

2° De Techte1' in hoge1' be1·oep die de eigen 
1·eclenen opgeeft waa1·op hij steunt om de 
beslissing van de ee1·ste 1·echte1· te beves
tigen, neemt het beschilclcend gedeelte, 
doch niet de 1·edenen e1·van ove1· (2). 

(V ANLANGENAEKER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 16 okt0ber 1968 door de 
Hoge Militieraad gewezen ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 11 en 17, § 2, van 
de dienstplichtwetten, gecoordineerd op 
30 april 1962, 

doo1·dat de bestreden beslissing de aan
vraag om buitengewoon uitstel afgewe
zen heeft, die eiser ingediend had op 
grond van artikel11 van bedoelde wetten, 

tenvijl, ee1'ste oncle1·cleel, de Hoge Militie
raad, die erkent dat de vader van eiser 
voor meer dan 66 t. h. werkonbekwaam 
is en zijn toestand verergerd is sinds 
januari 1967 en nog steeds verergert, een 
verkeerde toepassing doet van de arti
kelen 11 en 17, § 2; 

(1) Raadpl. cass., 11 december 1967 (A1·r. 
cass., 1968, blz. 516) en de arresten in noot 
vermeld. 

(2) Cass., 9 mei 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 1143); verg. cass., 12 december 1966 
(A1'1', cass., 1967, blz. 470). 
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tweede onde1·deel, er nooit beslist werd 
over de aanvraag van eiser gesteund op 
artikel 11, vermits de militieraad van de 
provincie Limburg de aanvraag op grond 
van artikel10, § 1, 1°, afwijst en de Hoge 
militieraad die beslissing bevestigt 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat de beslissing erop 
wijst dat uit het door de Hoge Militieraad 
bevolen geneeskundig onderzoek gebleken 
is dat de zware ziekte waaraan de vader 
van eiser lijdt geen voortdurende bed
legerigheid of bijstand van een derde 
persoon vergt ; 

Dat de Hoge Militieraad aldus vast
stelt dat er aan de vereisten van arti
kel 17, § 2, van de dienstplichtwetten niet 
is voldaan en zijn beslissing wettelijk 
rechtvaardigt ; 

Over het tweede onderdeel 

Overwegende dat uit de beslissing 
blijkt dat de Hoge Militieraad, op grond 
van eigen beweegredenen, uitspraak doet 
over de aanvraag om buitengewoon uit
stel gesteund op artikel 11 van de dienst
plichtwetten ; 

Dat, door de beroepen beslissing te 
bevestigen, hij zich ertoe beperkt het 
beschikkend gedeelte ervan, ten deze, de 
afwijzing van de aanvraag, over te 
nemen; 

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

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

24 februari 1969. - 2e kamer. 
V oo1·zitte1·, H. van Be irs, voorzitter. 
Ve1'slaggeve1·, Ridder de Schaetzen: 
Gelijkluiclende conclusie, H. Detournay; 
advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 24 februari 1969. 

1° ARBEIDSONGEV AL. - WERKMAN 
DIE ZICH, ALS AFGEVAARDIGDE VAN EEN 
VAKBOND, TIJDENS DE WERKUREN, MET 
DE TOESTEMMING VAN ZIJN WERKGE· 
VER, NAAR DE BEGRAFENIS VAN EEN 
WERKMAKKER HEEFT BEG EVEN. 
WERKMAN DIE VOOR DE TERUGREIS 
NAAR DE PLAATS VAN RET WERK UIT 
VRIJE WIL EN BUITEN ELKE OPDRACHT 
VAN ZIJN WERKGEVER PLAATS GENO· 

MEN HEEFT IN RET VOERTUIG VAN EEN 
WERKMAKKER AAN' WIE DE WERKGE· 
VER BEVOLEN HAD DE BEGRAFENIS BIJ 
TE WON'EN.- WERKMAN TIJDENS DIT 
TRAJECT GETROFFEN DOOR EEN VER· 
KEERSONGEVAL. - BESLISSING DAT 
RET VERKEERSONGEVAL VOOR DEZE 
WERKMAN GEEN ARBEIDSONGEVAL IS. 
- WETTELIJKHEID. 

2° ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL 
OVERKOMEN OP DE WEG NAAR OF VAN 
RET WERK. - ARTIKEL 19, LID 3, VAN 
DE GECOORDINEERDE WETTEN BETREF· 
FENDE DE VERGOEDING VAN DE SCHADE 
VOORTSPRUITENDE UIT ARBEIDSONGE· 
VALLEN, GEWIJZIGD BIJ DE WET VAN 
11 JUNI 1964.- DRAAGWIJDTE. 

3° VERZUIMSINTERESTEN. 
EIGENLIJK OF ONEIGENLIJK MISDRIJF. 
- DOOR DE RECHTER TOEGEKENDE 
SCHADEVERGOEDING. - VERZUIMSIN· 
TERESTEN DIE NIET KUNNEN LOPEN 
VOOR DE BESLISSING DIE DE SCHADE· 
VERGOEDING TOEKENT. 

1° H et at1'est clat vaststelt clat een we1'kman, 
die zich als afgevaa1·digde van een vale
bond, tijclens de we1'ku1·en en met de toe
stemming van zijn we1·knemer, naar de 
beg1'afenis van een ~verkmakke1' heeft 
begeven en die voo1· de te1·~tgreis naar de 
plaats van het we1·k buiten elke opdmcht 
van zijn we1·kgeve1· plaats genomen heeft 
in het voe1·tuig van een we1·kmakke1' 
aan wie cle we1·kgevM' bevolen had de 
begmfenis bij te wonen, tijdens dit 
t1'aject doo1' een ve1'kee1·songeval is 
get1'o ffen, beslist wettelijk dat het VM'· 

lceersongeval voor deze wm·lcman geen 
arbeidsongeval is (1). 

2° A1·tilcel 19, lid 3, van cle gecoonlineerde 
wetten bet1'effende de ve~·goeding van de 
schade voortspruitende uit m·beidsonge
vallen, gewijzigd bij de wet van 11 juni 
1964, belet de getroffene of zijn 1'echt
hebbenden niet van de aanspralcelijlce 
dader de vergoeding te eisen van cle 
ve1·om·zaalcte schade ove~·eenlcomstig de 
1·egelen van het gemee1'b 1·echt, ongeacht 
of dit ongeval al dan niet op de weg 
nam· of van het we1·lc heeft plaatsgevon
den (2). 

(1) Raadpl. cass., 3 februari 1950 (Bull. en 
PAsro., 1950, I, 378), 30 januari 1958 (ibid., 
1958, I, 580) en 9 januari 1964 (ibid., 1964, I, 
480). 

(2) Raadpl. cass., 20 november 1967 (A1·r. 
cass., 1967, blz. 808). 
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3° Inzake aanspTakelijlcheid buiten ove7'· 
eenlcomst lean de 1'echt61' de V61'Zuims
inte7'esten op het bedmg van een schuld
vm·dering van schadeve1·goeding niet doen 
lopen v661' de beslissing die deze ve7'· 
goecling toelcent ( 1), 

(ELBERS, 
T. VAN HERO:K EN VAN OAUTEREN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 juni 1968 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1 en 19, meer 
bijzonder artikel 19, lid 3, van de wetten 
op de vergoeding van de schade ontstaan 
ten gevolge van arbeidsongevallen, ge
coordineerd bij koninklijk besluit van 
28 september 1931, zoals ze gewijzigd 
werden, artikel 1, door de besluitwet van 
9 juni 1945 en artikel 19 door de wetten 
van 10 juli 1951, 16 maart 1954 en 11 juni 
1964, 1 van de wet van 13 december 
1945 betreffende de vergoeding van de 
schade ontstaan ten gevolge van ongeval
len op de weg van of naar het werk, 97 
van de Grondwet, en zo nodig, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 

doonlat het bestreden arrest eiser ver
oordeelt om aan de verweerders zekere 
vergoedingen te betalen, als schadeloos
stellixtg voor het overlijden van hun res
pectieve echtgenoot en zoon, door de 
schuld van de eiser (artikel 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek), op grond 
dat eiser en wijlen Van Cauteren « beide 
werlmemers in dienst van dezelfde werk
gever op het ogenblik van het ongeval, 
op weg waren naar het werk, nadat zij 
samen de begrafenis hadden bijgewoond 
van een overleden werkmakker ; dat 

(1) Cass., 29 april 1968 (Arr. cass., 1968, 
biz. 1082). 

eiser door zijn werkgever was gelast deze 
begrafenis als afgevaardigde bij te wonen ; 
dat door het hof van beroep moet worden 
vastgesteld dat, wat het slachtoffer be
treft, dit met de volle toestemming van 
de werkgever naar de begrafenis is gegaan 
en van daar zijn werk moest vervoegen 
en dat het ongeval gebeurde tijdens dit 
vervoegen ; dat op dat ogenblik het 
slachtoffer plaats had genomen in het 
voertuig bestuurd door zijn werkmakker, 
wat niet door de werkgever was opgelegd ; 
dat het slachtoffer dit voertuig te allen 
tijde in de loop van de reis kon verlaten 
om met eigen middelen de werkplaats te 
vervoegen; dat tijdens deze reis, het 
geenszins onder het toezicht, zij het vir
tueel, van de werkgever stond ; dat de 
eerste rechter terecht en overeenkomstig 
de gecoordineerde wetten op de arbeids
ongevallen de eisen van de burgerlijke 
partijen ontvankelijk heeft verklaard en 
dat eiser in cassatie in ieder geval gehou
den is de rechthebbenden van het slacht
offer, passagier van zijn wagen, te 
vergoeden, 

teTwijl door de omstandigheid, in het 
arrest aangenomen, dat wijlen Van Cau
teren en eiser beiden werknemers waren 
van dezelfde werkgever op het ogenblik 
van het ongeval, de vordering tot schade
vergoeding wegens het overlijden van 
eerstgenoemde door zijn rechtverkrijgen
den tegen laatstgenoemde ingesteld over
eenkomstig de regels van het gemeen 
recht niet ontvankelijk wordt, tenzij dit 
overlijden plaatsgegrepen heeft op de 
weg naar of van het werk ; dat de vast
stelling van het arrest dat Van Cauteren 
op het ogenblik van het ongeval op weg 
was naar zijn werk nadat hij met voile 
toestemming van de werkgever de begra
fenis van een werkmakker had bijge' 
woond, zonder dat de verklaring van 
eiser luidens welke het ongeval tijdens 
de werkuren gebeurde en de werkgever 
het loon van die dag betaald heeft, on
juist werd verklaard, noodzakelijk impli
ceert dat, voor het slachtoffer, het ongeval 
plaats had tijdens en ingevolge de uit
voering van de arbeidsovereenkomst en 
geenszins op het normale traject van zijn 
woonplaats of plaats waar hij eet naar 
de plaats van uitvoering van het werk 
of omgekeerd, noch op het normale tra
ject naar of van de plaats waar de lonen 
worden uitbetaald; dat het arrest dus 
niet, zonder tegenspraak, kon besluiten 
dat het slachtoffer op het ogenblik van 
het ongeval geenszins onder het toezicht, 
zij het virtueel, van de werkgever was 
(schending van artikel 97 van de Grond-
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wet) noch dat het ongeval op de weg van 
of naar het werk plaatsgevonden had 
(schending van artikel 1 van de wetten 
op de arbeidsongevallen en van artikel 1 
van de wet op de ongevallen op de weg 
naar of van het werk) ; dat het bijgevolg 
ook de burgerlijke vorderingen tegen 
eiser door de verweerders ingesteld om 
schadeloosstelling te bekomen overeen
komstig de regels van het gemeen recht 
niet ontvankelijk kon verklaren (schen
ding van artikel 19 van de wet op de 
arbeidsongevallen, en zo nodig van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Bmgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
zonder dienaangaande bekritiseerd te 
worden, vaststelt : 1° dat het slachtoffer 
van het verkeersongeval en eiser, aan
sprakelijke dader van dit ongeval, beiden 
als arbeiders in dienst waren van dezelfde 
onderneming, 2° dat zo eiser, in opdracht 
van zijn werkgever en als afgevaardigde 
van de onderneming, de begrafenis van 
een werkmakker heeft bijgewoond, het 
slachtoffer daarentegen als afgevaardigde 
van een vakbond, en met de enkele 
toestemming van het ondernemingshoofd 
aan deze plechtigheid heeft deelgenomen, 
3° dat het ongeval heeft plaatsgehad na 
afloop van die plechtigheid, toen het 
slachtoffer in het voertuig van eiser naar 
zijn werk terugkeerde, 4° dat het slacht
offer vrijwillig en buiten elke opdracht 
van zijn werkgever in het voertuig van 
eiser had plaats genomen en dit voertuig 
te allen tijde kon verlaten om met eigen 
middelen zijn werkplaats te bereiken; 

Dat hieruit volgt. dat het slachtoffer 
niet contractueel verplicht was de begra
fenis van zijn werkmakker bij te wonen, 
dat het zulks heeft gedaan, met het 
gedogen van zijn werkgever, hetzij in 
een hoedanigheid die vreemd is aan het 
arbeidscontract, hetzij om aan een 
louter morele verplichting te voldoen, 
en dat, tijdens zijn terugkeer naar het 
werk, het zich noch onder het gezag, 
noch onder het beleid, noch onder het 
toezicht van het ondernemingshoofd 
bevond; 

Dat het arrest nit voormelde omstan
digheden wettelijk heeft afgeleid dat 
het verkeersongeval niet als een arbeids
ongeval kan bestempeld worden ; 

Overwegende dat het arrest verder ver
klaart dat het onverschillig is of het 
slachtoffer rechtstreeks van huis naar 
de begrafenis is gegaan of vanuit de werk
plaats met een vervoermiddel dat hem 
door zijn werkgever ter beschikking werd 

gesteld, naar de begrafenis is gereden ; 
dat het aanneemt dat de omstandigheid 
alleen dat het slachtoffer met de toelating 
van zijn werkgever naar de begrafenis is 
gegaan, en vandaar naar zijn werk moest 
terugkeren volstaat om te beslissen dat 
het ongeval heeft plaatsgehad op de weg 
naar het werk ; 

Doch overwegende dat, zelfs indien het 
arrest zodoende de wettelijke omschrij
vi:ng van het begrip « ongeval op de weg 
naar of van het werk " kan gescho~1den 
hebben, de beslissing nochtans wettelijk 
gerechtvaardigd blijft, nu de bepaling 
van voormeld artikel 19, lid 3, niet belet 
dat een ongeval, dat noch als een arbeids
ongeval noch als een ongeval dat plaats 
heeft gehad op de weg naar of van het 
werk kan beschouwd worden, aan de 
getroffene of aan zijn rechthebbenden 
het recht verleent om van de aansprake
lijke dader vergoeding van de veroor
zaakte schade te eisen overeenkomstig de 
regels van het gemeen recht ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1146, 1147, 
1153, 1382, 1383 van het Bmgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, 

cloo1·dat, bij bevestiging van het beroe
pen vonnis, het arrest eiser veroordeelt 
tot de vergoedende interesten vanaf 
15 maart 1967 en de gerechtelijke i:nteres
ten vanaf de aanstelling als burgerlijke 
partij op de som als schadevergoeding 
toegekend aan de verweerders, 

te1·wijl de als gerechtelijk bepaalde 
interesten, aldus in het beschikkend 
gedeelte van de beslissing aan de vergoe
dende interesten tegengesteld, noodzake
lijk moratoire interesten uitmaken ; dat 
"de rechter in geval van aquiliaanse aan
sprakelijkheid de moratoi:re interesten 
op het bedrag van de schadevergoeding 
niet kan doen lopen vooraleer een beslis
sing deze vergoeding heeft toegekend, 
zodat het arrest deze interesten niet kon 
doen lopen vanaf het ogenblik waarop de 
verweerders zich bmgerlijke partij heb
ben gesteld, 

en tenvijl het arrest in iedere onder
stalling het Hof niet in de mogelijkheid 
stelt na te gaan of de toegekende gerech
telijke interesten vergoedend of moratoi:r 
zijn, waardoor het Hof de wettelijkheid 
van het arrest niet kan nagaan, voor 
zover het aan de bmgerlijke partijen 
gerechtelijke interesten toekent vanaf 
het ogenblik waarop de verweerders zich 
in deze hoedanigheid aangesteld hebben : 
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Overwegende dat de verweerders de 
veroordeling van eiser gevorderd hebben 
tot betaling van diverse vergoedingen 
met de vergoedende interesten vanaf 
15 maart 1967, datum van het ongeval, 
de gerechtelijke interesten en de kosten; 

Overwegende dat het arrest het beroe
pen vonnis bevestigt hetwelk eiser ver
oordeelt tot diverse vergoedingen « met 
de vergoedende interesten vanaf 15 m.aart 
1967, de gerechtelijke interesten vanaf 
de datum van aanstelling en de kosten » ; 

Overwegende dat de term « gerechte
lijke interesten » zowel de vergoedende 
als de verzuimsinteresten betekent, maar 
dat, wat misdrijven en oneigenlijke mis
drijven betreft, de verzuimsinteresten op 
het bedrag van een schadevergoeding 
niet kunnen lopen v66r de beslissing 
welke die vergoeding toekent ; 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
en meteen het anest in het onzekere laten 
of zij de gerechtelijke interesten, welke 
ze toekennen, als vergoedende dan wel 
als verzuimsinteresten beschouwen·; 

Overwegende dat het Hof derhalve de 
wettelijkheid van de beslissing niet kan 
nagaan, vermits het niet uit te maken is 
of in de door de rechter als gerechtelijke 
gekwalificeerde interesten geen verzuims
interesten begrepen zijn voor een periode 
welke aan de beslissing voorafgaat ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch enkel in zover het over 
de gerechtelijke interesten en de kosten 
met ]Jetrekking tot de burgerlijke rechts
vorderingen van de verweerders uitspraak 
doet ; verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt de verweerders in een vijfde 
van de kosten ; laat de overige vier vijfde 
ten laste van eiser ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Gent. 

24 februari 1969. - 2e kam.er. -
Voorzitte?', H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggevm·, 
H. Naulaerts.- Gelijkhtidende conclusie, 
H. Charles, advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Dassesse. 

2e KAMER. - 25 februari 1969. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP. -

0ASBAT1E, 1969. - 20 

GRENZEN VAN HET AAN DIT HOF OVER· 
GELEGDE GESCHIL. 

Het hof van be?'oep, waa1·bij aanhangig 
is het beroep van de belastingschuldige 
tegen de beslissing van de di1·ecteu1' der 
belastingen, kan, buiten de gevallen van 
ve1·val, ovm·macht of ?'echterlijlc gewijsde, 
geen kennis nemen van een betwisting 
bet?'effende het aanslagjaa?', wannee1· die 
betwisting aan de di?'ectetw der b~lastin
gen niet we1·d overgelegd en deze laatste 
dit geschilpunt niet van ambtswege heejt 
beslecht (1). 

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

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 december 1967 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 66 van de bij het 
besluit van de Regent van 15 januari 
1948 gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, 

doordat het bestreden arrest de aanvul
lende aanslagen in de bedrijfsbelasting 
en in de aanvullende personele belasting, 
ten laste van verweerder gevestigd onder 
artikel 348.696 van hot kohier over het 
dienstjaar 1963, navordering van rechten 
over het dienstjaar 1961, vernietigt op 
grond van de beschouwing dat « ingeval 
een taxatie gerechtvaardigd is, ze in alle 
geval zou moeten in verband staan met 
het dienstjaar 1962, maar niet met het 
dienstjaar 1961, aileen voorzien in h:uidig 
geding )), 

te1·wijl het hof van beroep, waarbij 
generlei betwisting met betrekking tot 
het dienstjaar waaraan de betwiste aan
slagen moesten gehecht zijn aanhangig 
was, niet bevoegd was om zich nopens 
dit punt nit te spreken : 

Overwegende dat uit de regelmatig 
aan het Hof overgelegde stukken blijkt 
dat verweerder voor de directeuT van de 
directe belastingen geen enkele betwisting 
had aangevoerd betreffende het jaar 
gedurende hetwelk de kwestieuze inkon"l
sten, voortspruitende uit de cessie van 

(1) Raadpl. cass., 6 januari 1968 (.A1·r. cass., 
1968, blz. 618); 3 september 1968 (s11p1'a, 
blz. 4) en de conclusie van de Eerste aclYocaat
generaal P. Mahaux. 
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een handelsfonds, worden verwezenlijkt 
of betreffende het dienstjaar waaraan de 
daarop slaande taxatie diende te worden 
gehecht; 

Dat de directecrr zulke betwisting even
min ambtshalve heeft beslecht ; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
kennis nemend van het beroep van de 
belastingplichtige tegen de beslissing van 
de directeur der directe belastingen, bui
ten de gevallen van forclusie of over
macht, slechts de betwistingen mag 
onderzoeken die aan de directeur werden 
onderworpen en de vraagpunten waar
over hij ambtshalve uitspraak heeft 
gedaan; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

25 februari 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. Wauters, raadshcer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. de Vreese. - Gelijlclttidende conclusie, 
H. Detournay, advocaat-generaal. 
Pleite1·, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 25 februari 1969. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - DIRECTE GEMEENTELIJKE 
BELASTINGEN. - BETEKENING VAN DE 
VERKLARING TOT VOORZIENING. 
BEWIJS VAN DEZE BETEKENING NIET 
OVERGELEGD.- NIET ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING. 

Niet ontvanlcelijlc is de cassatievoo?"ziening 
tegen een besl1tit van de , bestendige 
deputatie van een p1·ovinciemacl die 
beslist ove1· een ?'eclamatie tegen een 
aanslag in een di1·ecte gemeentelijke 
belasting, wannee?' uit de ?"egelmatig 
aan het Hoj overgelegde st1tlclcen niet 
blijlct dat de ve1•lcla?'ing tot vom·ziening 
binnen de bij a1·tilcel 4 van cle wet van 
22 jan1ta'l'i i 84.9 gestelcle temnijn bete
lcencl we1·cl aan de pa1•tij tegen wie de 
voo?·ziening ge1·icht is (1). (Wet van 
22 juni 1865, art. 2, en wet van 22 
juni 1877, art. 16.) 

(1) Cass., 29 oktober 1968, supra, blz. 235. 

(BOONE, T. GEMEENTE OUD·TURNROUT.) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

25 februari 1969. - 2e kamer. -
Vom·zitte,·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1·, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijlcl1ticlencle 
concl1tsie, H. Detournay, advocaat-gene
raal. 

Op dezelfde dag werd een gelijkaardig 
arrest gewezen, op voorziening tegen een 
op 8 februari 1968 door de Bestendige 
Deputatie van de Provincieraad van 
West-Vlaanderen gewezen besluit. 

1e KAMER. - 27 februari 1969. 

1° VERZEKERINGEN.- VERPLICRTE 
AANSPRAKELI.JKREIDSVERZEKERING IN· 
ZAKE l\'I:OTORRI.JTUIGEN. - WET VAN 
1 .JULI 1956, ARTIKEL 2, § 1, LID l. -
DRAAGWI.JDTE. 

2° CASSATIE.- 0MVANG.- BURGER· 
LI.JKE ZAKEN. - RECRTSVORDERING 
TOT VRI.JWARING TEGEN TWEE VER· 
vVEERDERS.- VEROORDELING VAN DE 
EERSTE DIE NOODZAKELI.JK GELEID 
REEFT TOT RET BUITEN DE ZAAK STEL· 
LEN VAN DE TWEEDE.- VOORZIENING 
VAN DE EERSTE VERWEERDER TEGEN 
DE ElSER TOT VRI.JWARING EN TEGEN 
DE TWEEDE VERWEERDER.- VERNIE· 
TIGING VAN DE BESLISSING TEN LASTE 
VAN DE EERSTE VERvVEERDER.- VER· 
NIETIGING VAN DEZE BESLISSING LEIDT 
TOT DE VERNIETIGING VAN DE BESLIS· 
SING DIE DE TvVEEDE VERWEERDER 
BUITEN DE ZAAK STELT. 

3° GERECHTSKOSTEN. - BURGER· 
LI.JKE ZAKEN. - KosTEN VAN RET 
GEDING IN CAS~ATIE.- VERNIETIGING 
BEPERKT TOT RET BESCRIKKEND GE· 
DEELTE BETREFFENDE EEN VORDERING 
TOT VRI.JWARING.- VERWERPING VAN 
DE EIS TOT TUSSENKOMST TEGEN AAN DE 
VORDERING TOT VRI.J'IVARING VREEMDE 
P ARTI.JEN. - BESLISSING VAN RET HoF. 

1° De schacle geclelct door de verplichte aan
spmlcelijlcheiclsvm·zelcM'ing inzalce moto1"-
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1·ijtuigen is niet bepe1·kt tot de schade die 
wonlt ve1·oorzaakt door een ve?·kee?·songe
val in de zin van het algerneen reglernent 
op de politie van het wegve?·kee1·, dam· 
a?·tikel 2, § 1, lid 1, van de wet van 
1 juli 1956 de verzeke1·ingsve1·plichting 
uitbreidt tot andere voe1·tuigen clan die 
welke van de openba1·e weg geb1·uik 
rnaken. 

2° H'annee?~ in bu1·ge1·lijke zalcen een vm·
dering tot m·ijwa1·ing tegen twee venveer
ders het voonvm·p is geweest van een 
gerneenschappelijlc debat tussen de par
tijen en de ve1·oonleling van de eerste 
venvee1·de1· nooclzalcelijk geleicl heeft tot 
het buiten de zaalc stellen van de tweede, 
1noet cle ve1·nietiging van de vemo?·de
lende beslissing op de voo1·ziening van 
de ee1·ste venveenler tegen eiser tot m·ij
wm·ing en de tweede verweerder, zich 
uitst1·elclcen tot de beslissing die de tweede 
verwee1·der b1titen de zaalc stelt, daar e1· 
tegen deze beslissing geen ontvanlcelijlce 
voorziening leon wonlen ingestelcl, noch 
door de tweecle ve1·wee1·dm·, tegen wie de 
beslissing geen grief aanvoe1·t, noch clam· 
de eise1· tot vrijwm·ing, voor wie ze 
slechts een grief lean oplevere1o inclien 
het best1·eden beschilclcend gedeelte doo1· 
de voo1·ziening vemietigd worclt (1). 

3° Wanneer in burgedijlce zalcen, het Hof 
de ve1·nietiging uitspreelct van de beslis
sing, in zove1· zij 1titspmalc doet op een 
eis tot m·ijwa1·ing, en de eis tot tussen
kornst van de eiser tot cassatie tegen aan 
deze eis tot m·ijwaring m·eemde partijen 
verwerpt, cloet het Hof 1titspmalc over de 
lcosten van het in cle zaalc betrelclcen van 
de tot tussenkomst opge1·oepen partijen en 
houclt in beginsel het ove1·ige van de 
lcosten van het cassatiegecling aan om 
hiemver te laten beslissen clam· de feiten-
1'echter. (GerechteL Wetb., art. lll1, 
lid 3 en 4.) 

(NAAJliiLOZE VENNOOTSOHAP « DE VERENIG
DE PROVINOIEN >>, T. PERSONENVEN
NOOTSOHAP MET BEPERKTE AANSPRA
KELIJKHEID « TRAJliiA », NAAMLOZE VEN
NOOTSOHAP « DE VA D E R LAND S E », 

(I) Raadpl. cass., 22 april 1960 (Bttll, en 
PAsrc., 1960, I, 975); 7 apri11961 (ibid., 1961, 
I, 842); 21 december 1961 (ibid., 1962, I, 494); 
5 september 1963 (ibid., 1964, I, 9); 25 juni 
1965 (ibid., 1965, I, 1170) en 14 maart 1968 
(A1'1'. wss., 1968, blz. 932). 

EEOKHOUDT EN VENNOOTSOHAP VAN 
FRANS RECHT «UNION DE PARIS».) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 jw1i 1967 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het bweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1135 
van het Burgerlijk W etboek, l van de 
wet van 11 jtmi 187 4 op de verzekeringen, 
2, inzonderheid § l, lid 1, van de wet van 
1 juli 1956 betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake motor
rijtuigen, 1, inzonderheid lid 1, van het 
verkeersreglement van 10 december 1958 
en 97 van de Grondwet, 

cloonlat, nu eiseres in haar conclusie 
heeft doen gelden onder verwijzing, 
bovendien, naar artikel 2, § 1, lid 1, van 
de wet van 1 juli 1956 dat de met ver
weerster Trama afges1oten verzekerings
overeenkomst de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid van deze laatste dekte 
voor aan derden veroorzaa.kte bedrijfs
ongevallen en namelijk voor " ongevallen 
veroorzaakt door voertuigen en hun 
lading, kranen, kabels, liften, goederen
liften en soortgelijke toestellen van welke 
aard ook, n1et uitzondering van de schade 
die verplicht moet worden gedekt door 
de wettelijke verzekering op de motor
voertuigen van 1 juli 1956 », het bestre
den arrest, om te beslissen dat eiseres 
waarborg verschuldigd is, verklaart dat 
de eerste rechter " zeer logisch . .. heeft 
geweigerd aan te nemen dat het, ten 
deze, ging 01n een verkeersongeval in de 
zin van het algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, op grond 
namelijk dat de tractor in feite niet buiten 
het werk~errein reed, maar op dat ogen
blik werd gebruikt als een werkplaats
toestel », 

terwijl, volgens artikel 2 van de wet 
van 1 juli 1956, tot het verkeer op de 
openbare weg en op terreinen die toe
gankelijk zijn voor een zeker aantal per
sonen, die het recht hebben om er te 
komen, slechts motorrijtuigen worden 
toegelaten, indien de burgerrechtelij.ke 
aansprakelijkheid, waartoe zij aanleiding 
kunnen geven, gedekt is door een verzeke
ring welke aan de bepalingen van de wet 
beantwoordt, en het verkeersreglement 
van 10 december 1958, volgens artikel 1, 
geldt voor het verkeer op de openbare 
weg ; het verkeer becloeld in de wet van 
1 juli 1956 dus niet hetzelfde is als het 
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verkeer waarvan de reglementering, door 
het verkeersreglement, wordt beperkt tot 
het gebruik van de open bare weg, waaruit 
volgt dat het bestreden arrest berust op 
een verkeersbegrip dat ten doze niet 
toepasselijk is of, :in alle geval, op een 
in rechte verkeerde opvatting van het 
verkeer in de z:in van de wet van 1 juli 
1956 (schending van de artikelen 2, inzon
derheid § 1, lid 1, van de wet van 1 juli 
1956, en l, :inzonderheid lid 1, van het 
verkeersreglement van 10 december 
1958}, aan de tussen eiseres en verweer
ster Trama afgesloten verzekeringsover
eenkomst niet de gevolgen toekent die 
ze medebreng·b (schending van de artike
len 1134, 1135 van het Burgerlijk Wet
bock, 1 van de wet van ll juni 1874) 
en, in elk geval, noch regelm.atig noch 
zonder dubbelzinnigheid antwoordt op 
het in de conclusie van eiseres voorgedra
gen voormeld verweer (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat eiseres bij conclusie 
aanvoerde dat het litigieuze ongeval bui
ten haar waarborg viol door in te roepen 
dat de door de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Trama 
afgesloten polis de " schade die verplicht 
moot worden gedekt door de wettelijke 
verzekering op de motorrijtuigen van 
l juli 1956 » uitsloot en dat zulks het 
geval was voor het ongeval ; 

Overwegende dat het arrest zijn beslis
si:ng rechtvaardigt op grond dat " het, 
ten doze, niet g:ing om een verkeersonge: 
val :in de z:in van het algen:1een reglement 
op de politic van het wegverkeer, omdat 
namelijk de tractor in feite niet buiten 
het werkterrein reed, maar op dat ogen
blik word gebruikt als werkplaatstoestel, 
daar de opstelling ervan om het te ver
voeren hout op te nomen rechtstreeks en 
onmiddellijk voorafging aan het laden en 
hieraan onafscheidbaar verbonden was >> ; 

Overwegende dat de door de wettelijke 
verzekering gedekte schade niet beperkt 
is tot de schade die wordt veroorzaakt 
door een " verkeersongeval in de z:in van 

(1) Het ongeval was veroorzaakt door een 
gebrek van de remim·ichting van de tractor
elevator clio toebehoorde aan de personen
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
« Trarna n ; de bestuurder van het tuig, 
Eeckhoudt, was derhalve niet aansp1•akelijk 
verklaard voor de aan de getroffene veroor
zaakte schade. De naalllloze vennootschap 
« De V aderlandse n was de verzekeraararbeids
ongevallen van de werkgever van de get1•offene. 

het algemeen reglement op de politic van 
het wegverkeer >>, daar de wet van 1 juli 
1956 de verzeker:ingsverplichting uit
breidt tot andere voertuigen dan die 
welke van de openbare weg gebruik 
maken; 

Dat aan de hand van de redenen van 
het arrest niet kan worden uitgemaakt 
of het zijn beslissing hierop ste1.mt 
dat het niet ging om eon ongeval in de 
zin van voormeld reglen1.ent, daar het 
voertuig niet op de opcnbare weg reed, 
dan wel of het heeft geoordeeld dat 
de opstelling ervan voor het laden van 
hout, doordat ze onafscheidbaar verbon
den was aan doze vorricht:ing, volstond 
om het ongeval te doen beschouwen als 
een bedrijfsongeval dat vreemd is aan 
de risico's die door de bij de wet van 
1 juli 1956 voorziene verplichte verzeke
ring gedekt worden ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat de cassatie zich moot 

uitstrekkcn tot de besliss:ing die uitspraak 
doet over de rechtsvordering die Trama 
tegen " Union de Paris >> heeft ingesteld, 
daar deze beslissing, wegcns het ontbre
ken van belang, niet kon worden bestre
den noch door verweerstcr " Union de 
Paris >>, tegen wie ze geen grief opleverb, 
noch door verweerster Trama voor wie ze 
slechts een grief kan opleveren inclien het 
bestreden beschikkende gedeelte wordt 
vernietigd ; 

Overwegende dat de eis tot bindend
verklaring van het arrest niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang (1); 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het eerste en op het derde middel 
die geen ruimere vernietiging zouden 
kunnen meebrengen, vernietigt het be
streden arrest, doch enkel in zover het 
de vordering tot tussenkomst en tot 
vrijwaring van de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Trama 
tegen de naan1.loze vennootschap " De 
Verenigde Provincies >> gegrond verldaart 
en ongegrond tegen de naamloze ven
nootschap "L'Union de Paris>> en over 
de kosten uitspraak doet ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 

Het arrest was niet bestreden in zoverro 
het alleen de vcnnootschap « Trama » verant
woordelijk verklaarde. Die vennootschap had 
twee polissen afgesloten, de eerste om haar 
bedrijfsrisico's te dekken (Verenigde Provin
cien}, de tweede om haar burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid inzake rnotorrijtuigen te 
dekken (Union de Pal'is, verplichte aansprake
lijkheidsverzekering). 
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gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; houdt de kosten 
aan, waarover de feitenrechter zal beslis- . 
sen, met uitzondering van deze betref
fende het in de zaak betrekken van 
de naamloze vennootschap « De Vader
landse " en van Eeckhoudt, welke ten 
laste zullen blijven van eiseres; verwijst, 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

27 februari 1969. - 18 kamer. -
Voorzitte1·, H. De Bersaques, raadsheer 
waarnen>end voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. Valentin. - Gclijklttidendc conclusie, 
H. Oolard, advocaat-generaal. 

1e KAlVIER. - 28 februari 1969. 

TELEGRAAF EN TELEFOON. 
WET VAN 3 JANUARI 1934.- WERKEN 

DIE EEN TELEGRAAF- OF TELEFOONLIJN 
KUNNEN BESOHADIGEN. - VERZUil\'1: 

DE l\HLITAIRE OVERHEID TE VERWITTI

GEN. - 0NDERGRONDSE LIJN WAAR
VAN HET BESTAAN DOOR GEEN ENKEL 

KENTEKEN WORDT GESIGNALEERD EN 
NIET KAN VERMOED WORDEN. - 0lVI

STANDIGHEID DIE DE AANSPRAKELIJK

HEID VAN DEGENE DIE DE WERKEN 

UITVOERT UITSLUIT. 

fVanneer een rnilitai1·e ondc1'g1·ondse tele
gmaf- of telcfoonlijn door geen kentelcen 
wonlt gesignalee1·d en het bestaan ervan 
niet lean wonlen ve1'11toecl, Jean het VC1'
zuim de militctire ove1'7wicl te venvittigen 
van de 1titvoedng van we1·lcen, cl1:e de 
lijn lcunnen beschadigen of de werlcing 
ervan in gevaar b1·engen, de aanspralce
lijlcheid niet rnedeb1·engen van degene die 
deze werlcen uitvoe1't (1). 

(BELGISOHE STAAT, MINISTER 

VAN LANDSVERDEDIGING, T. STEVENS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Ge1et op het bestreden 
vonnis in laatste aanleg gewezen op 
24 april 1967 door de Rechtbank van 
eerste aan1eg te Tongeren, zetelende in 
koophande1szaken ; 

(1) Raadpl. cass., 30 september 1940 (Bull. 
en PAsrc., 1940, I, 238); 16 november 1943 
Bull. en PAsrc., 1944, I, 50); 6 november 
1(967 (A1'1·. cass., 1968, blz. 339). 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grondwet 
en 14 van de wet van 3 januari 1934 
betreffende het aanleggen van onder
grondse en bovengrondse telefonische en 
telegrafische verbindingen voor de nood
wendigheden van de organisatie van de 
verdediging van het land, 

dooTdat het bestreden vonnis de verde
ring van eiser, we1ke er toe strekte ver
goeding te bekomen voor de schade door 
verweerder aan een ondergrondse mili
taire telefoonkabel aangebracht, onge
grond heeft verk1aard, dit om reden 
dat het ging om een geheime kabel waar
van het bestaan of de ligging noch door 
verweerder noch door de gemeente 
gekend was, dat het bestaan van deze 
kabel door geen enkel zichtbaar kenteken 
kon vermoed worden, dat geen fout ten 
Jaste van verweerder weerhouden kon 
worden, daar niet bewezen was dat ver
weerder kem>is kon ·hebben van het 
bestaan of van de Jigging van de kabel, 
en dat verweerder zich terecht beriep op 
overn>acht, 

terwijl eiser zowel in zijn inleidende 
dagvaarding van 31 maart 1965, als in 
zijn conclusie v66r de rechtbank van 
eerste aanleg, had laten gelden dat ver
weerder moest weten dat, in de nabijheid 
van de belangrijke militaire basis ge1egen 
op het grondgebied van Kanne, graaf
werken van aard waren eventueel geheime 
militaire kabels te treffen, dat artikel 14 
van voormelde wet van 3 januari 1934 
aan eenieder, die graafwerken zal uit
voeren van aard militaire kabe1s te 
beschadigen, de verplichting oplegt zulks 
minstens acht da.gen op voorhand aan te 
geven aan de Minister van landsverdedi
ging of zijn afgevaardigde, en dat ver
weerder nagelaten had dergelijke aan
gifte te doen, 

teTwijl het feit dat noch verweerder 
noch de gemeente het bestaan en de 
Jigging van de kabel kenden, en dat het 
bestaan van deze kabel door geen enkel 
zichtbaar kenteken kon vermoed worden, 
niet van aard was verweerder te ontslaan 
van de in voormeld artikel 14 opgelegde 
verplichting, indien verweerder het be
staan van de kabel kon vermoeden op 
grand van de nabijheid van een belang 
rijke militaire basis, 

en te1·wijl door na te laten zich uit te 
spreken over de vraag of, spijts de afwe
zigheid van zichtbare kentekens, ver
weerder het bestaan van de kabel kon 
vermoeden op grand van de nabijheid 
van een belangrijke militaire basis, het 
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bestreden vonnis nagelaten heeft voor
meld middel, door eiser in zijn inleidende 
dagvaarding en in zijn conclusie ontwik
keld, passend te beantwoorden, zoals 
vereist wordt door artikel 97 van de 
Grondwet: 

Overwegende dat eiser staande gehou
den had dat verweerder « moest weten 
dat er in de nabijheid van deze belang
rijke militaire basis telefoonkabels aan
wezig waren " en « dat het niet ernstig 
kon betwist worden dat graafwerken in 
deze streek van aard waren militaire 
kabels te treffen " ; dat het bestreden von
nis deze stelling passend beantwoordt 
door erop te wijzen dat verweerder bij het 
uitvoeren van wegeniswerken te Kanne 
onverwachts met zijn bulldozer een kabel 
uitrukte en vernielde die bleek een gehei
me telefoonkabel te zijn, waarvan het 
bestaan noch door verweerder, noch door 
de gemeente gekend was, « door geen 
enlwl zichtbaar kenteken kon vern::toed 
worden " en « dat het niet bewezen is 
dat verweerder kennis kon hebben van 
het bestaan of van de ligging van deze 
kabel"; 

Overwegende dat de rechter uit deze 
soevereine vaststellingen heeft kunnen 
afieiden dat de verwittiging voorgesclu'e
ven door artikel 14 van de wet van 
3 januari 1934 niet kon worden gedaan en 
dat de vernieling niet veroorzaakt werd 
door de fout van verweerder ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

28 februari 1969. - 1e kamer. -
Voo1'Zitter, H. Bayot, eerste voorzitter.
Verslaggeve1·, H. Delahaye. - Gelijlclui
dende conclttsie, H. Detournay, advocaat
generaal. Pleite1'B, HR. Bayart en 
Dassesse. 

ze KAMER. - 3 maart 1969. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN TEGEN WIE EEN OASSATIE
BERCEP KAN \VORDEN INGESTELD. -

STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAX EEN 
BUR.GERLIJKE PARTI.T TEGEc< EEN ANDE

RE BURGERLIJKE PARTIJ. - GEEN 
GEDING AANGEGAAN TUSSEN DEZE 
BURGERLIJKE PARTIJEN, NOOH VER

OORDELING VAN DE EERSTE TEN VOOR
DELE VAN DE TWEEDE. NrET 

ONTVANKELIJKE VOORZIENING. 

2° ARBEIDSONGEVAL. - LIJFRENTE' 
VERSOHULDIGD AAN DE WEDUWE VAN 

DE GETROFFENE VAN EEN DODELIJK 
ARBEIDSONGEVAL. - SOHADEVERGOE

DING AAN DEZE WEDUWE DOOR DE 

AANSPRAKELIJKE DERDE VERSOHUL
DIGD \VEGENS HET VERLIES VAN HET 

VOORDEEL DAT ZIJ ZOU GETROKKEN 
HEBBEN UIT EXTRA-PROFESSIONELE 

AOTIVITEITEN OF UIT AOTIVITEITEN 

DIE DE GETROFFENE NOG HAD KUNNEN 
UITOEFENEN NA HET BEREIKEN VAN 

DE PENSIOENLEEFTIJD.- VERGOEDING 

VAN ONDERSOHEIDEN ~IA'l'ERLELE NA· 

DELEN. 

1° N iet ontvcmkelijk is de vom·ziening 
door een btwge1·lijke pa1·tij ingestelcl 
tegen een andere bwrgM·lijlce partij 
tvam·mecle zij voo1· de jeitenrechte1· geen 
geding aangegaan hacl en ten wie1• 
voonlele cle bestreclen beslissing geen 
ve1·oordelinfj ten laste van cle eisende 
pm·tij uitspreekt ( l). 

2° Ve1·goeclingen voor onde1·scheiden mate
riele nadelen, waa1·op cltts niet van 
toepctssing is het mm~ttlatieve1·bocl opge
legd door artikel 19, lid 4, van de 
gecoonlineerde wetten bet1·e_fjencle cle 
vm·goecling der schacle voortsp1·uitende 
uit cwbeidsongevallen, zijn, enm·zijds, 
de lijj1·ente, die kmchtens deze gecoo1'
dineenle wetten verschuldigd is aan cle 
weclttwe van de getro f}ene van een 
cloclelijk a1·beiclsongeval en, anclerzijcls, 
cle schacleve1·goecling die aan cleze 
weclttwe, k1·achtens het gemene recht, 
door cle voo1· het ongeval aansp1·akelijlce 
clercle verschtdcligcl is wegens het verlies 
van het voordeel clat zij zou get1·okken 
hebben ttit ext1·a-p1·ojessionele activi
teiten of uit activiteiten clie cle getro f}ene 
nag hacl hmnen uitoejenen na het 
be1·eiken van cle pensioenleejtijcl (2). 

(NAA~ILOZE VENNOOTSOHAP « VERENIGING 

DER BELGISOHE EIGE:<!AARS >l, T. 

GRUSLET, GUSBIN, WEDU\VE STRUMAN· 
NE EN EOHTGENOTEN STRUn{ANNE.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 januari 1968 do0r het Hof 
yan beroep te Luik gewezen; 

(1) Cass., 3 april 1967 (A1·r. cass., 1967, 
blz. 930). 

(2) Cass., 3 januari 1969, su.pm, blz. 414. 
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Overwegende dat de voorziening aileen 
gericht is tegen de burgerlijke beschik
kingen van het arrest ; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing op de burgerlijke rechts
vorderingen van de derde en de vierde 
verweerder tegen de eerste verweerder, 
beklaagde : 

Overwegende dat voor de feitenrechter 
geen geding werd gevoerd tussen eiseres 
en de derde en de vierde verweerders, 
burgerlijke partijen tegen de eerste 
verweerder, en dat het bestreden arrest 
tegen eiseres geen veroordeling uitspreekt 
ten voordele van de derde en de vierde 
verweerders ; 

Dat de voorziening dus, in dit opzicht, 
niet ontvankelijk is ; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de eerste twee verweerders : 

Over het 1T1iddel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 22 van titel X van boek I van het 
Wetboek van koophandel (wet van 
ll juni 1874 betreffende de verzekeringen 
in het algen.1een), van lid 1 en 3 van 
artikel 1, gewijzigd bij de besluitwet van 
9 juni 1945, van de op 28 september 1931 
gecoordineerde wetten op de vergoeding 
van de arbeidsongevailen, van de arti
kelen 4, lid 1 en 3 opschrift 2° A, 
en 19, zoals gewijzigd bij artikel 10 van 
de wet van 10 juli 1951, van dezelfde 
gecoordineerde wetten, alsook van de 
artikelen 1382 tot 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doonlat, om. aan de eisende vennoot
schap het recht te weigeren de inde
plaatsstelling, die aan de verzekeraar was 
toegekend wegens uitbetalingen waartoe 
hij verplicht was, uit te oefenen op de 
vergoedingen die aan de weduwe van de 
getroffene verschuldigd waren door de 
derde die het aan de bepalingen van de 
bedoelde wetten onderworpen dodelijk 
ongeval had veroorzaakt, en 1net name 
het kapitaal dat ten voordele van de 
weduwe gevestigd was ten gevolge van 
het overlijden, het bestreden arrest, da.t 
ermee rekening houdt dat de getroffene 
J. Strumanne, geneesheer in dienst bij 
het Rijksinstituut voor ziekte- en invali
diteitsverzekering (R. V. Z. I.), die op het 
ogenblik van het overlijden 64 jaar oud 
was, indien hij was blijven leven op 
65 jaar op pensioen zou gesteld zijn en 
dat het bedrag van de honoraria die hij 
zou ontvangen wegens de daaropvolgende 
uitoefening voor zichzelf van de genees
lnmde steilig als oorzaak en grondslag 

moest dienen van een gekapitaliseerd 
pensioen van 150.000 frank ten voordele 
van de weduwe, evenwel beslist dat de 
indeplaatsstelling van de verzekeraar niet 
kon slaan op genoemd bedrag op grond 
1° dat, volgens wat de eerste rechter had 
aangenm.nen, de aan de weduwe Stru
manne betaalde forfaitaire vergoedingen 
geen andere oorzaak hadden dan de 
beroepsactiviteit van de getroffene als 
controlerend geneesheer van R. V. Z. I.; 
2° dat de "Vereniging der Belgische 
Eigenaars " niet gerechtigd is voor te hou
den dat de verhoopte bedrijfsinkom.sten 
na de leeftijd van 65 jaar in aanmerking 
zouden 1noeten genomen worden, ver
mits de uit dien hoofde gevraagde 
vergoeding vreemd is aan het 11.1.ateriele 
nadeel dat door de weduwe is gevorderd 
daar dit nadeel geen betrekking heeft op 
gelijksoortige inkomsten, 

tenvijl, em·ste onclenleel (schending van 
aile in het middel aangevoerde wettelijke 
bepalingen), de verzekeraar die op basis 
van het wettelijk vast bedrag :wrgt voor 
de betaling van de gehele vergoeding 
die overeenstemt met de voiledige duur 
van het 'Naarschijnlijk leven van de 
getroffene, er recht op heeft te worden 
terugbetaald op basis van de gehele 
schadeloosstelling die de dader van het 
ongeval moet betalen, onder meer uit 
hoofde van de voortgezette activiteit 
die nog kon worden uitgeoefend en 
waarvan de schadeloosstelling verschul
digd is door de derde die niet aan het 
vast bedrag is onderworpen ; 

tweede ondenleel (schending van dezelfde 
wettelijke bepalingen), de grondslag van 
het wettelijk pensioen van de weduwe 
bestaat in het verlies van de voiledige 
beroepsbekwa~mheid van de getroffene, 
beschouwd, met naar de vorm die zijn 
activiteit heeft, maar naar zijn aard ; 

cle1·de onde1·deel (schending van dezelfde 
bepalingen), om in zijn berekening ten 
opzichte van de verzekeraar geen reke
ning te houden met de bedragen die voor 

·de voortgezette activiteit van de genees-
heer verschuldigd waren, het bestreden 
arrest zelfs niet heeft gewezen op de 
enige omstandigheid die het eventueel 
in staat had gesteld om ze niet in aan
merking te nemen, namelijk het onregel
matig en abnormaal karakter van ge
noemde activiteit : 

Overwegende dat, volgens de niet 
bekritiseerde vaststellingen van het 
arrest, dokter Strumanne, 64 jaar oud, 
geneesheer in dienst bij het Rijksinstituut 
voor ziekte- en invaliditeitsverzekering 
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(R. V. Z. I.), door een arbeidsongeval 
werd getroffen ten gevolge waarvan hij is 
gestorven ; dat, volgens het gemeen 
recht, de materiele 13chade van zijn 
weduwe, verweerster Marthe Gusbin, op 
223.320 frank en 150.000 frank werd 
geraamd; 

Dat, volgens de wetgeving op de 
arbeidsongevallen, eiseres, ter uitvoering 
van een verzekeringspolis " arbeidsonge
vallen " en van een aanvullende polis 
voor de verzekering-arbeidsongevallen 
welke het R. V. Z. I. had afgesloten, 
396.784 frank heeft uitbetaald, zijnde, 
in kapitaal, het derde van de waarde 
van de aan de echtgenoot verschuldigde 
lijfrente, alsook 822.346 frank, zijrtde 
het kapitaal dat voor de uitkering van 
genoemde rente werd gevestigd ; 

Overwegende dat het arrest, onder 
bevestiging van het bestreden vonnis, 
het verhaal krachtens indeplaatsstelling 
van eiseres tot beloop van 223.320 frank 
inwilligt, terwijl het dit voor het overige 
verwerpt; 

Overwegende dat de cumulatie van de 
gemeenrechtelijke vergoedingen met for
faitaire vergoedingen verboden is wanneer 
ze beide worden toegekend voor een 
zelfde nadeel of eeu zelfde gedeelte van 
het nadeel; 

Overwegende dat, in geval van een 
dodelijk ongeval, de rente die aan de 
echtgenoot wordt gestort ter uitvoering 
van de gecoordineerde wetten op de 
vergoeding der schade voortspruitende 
nit de arbeidsongevallen, op forfaitaire 
wijze het verlies vergoedt van het voor
deel dat hij persoonlij4: ·trok nit de 
inkomsten die aan de getroffene werden 
verschaft door de arbeidsovereenkomst 
tijdens de uitvoering waarvan het ongeval 
heeft plaatsgehad, maar niet het verlies 
dekt van de winston die de getroffene 
zou behaald hebben, door een bijkomende 
activiteit, bui·ten de arbeidsovereenkomst 
of na het bereiken van de pensioen
gerechtigde leeftijd; 

Overwegende dat uit de overwegingen 
van het arrest blijkt dat het bedrag 
van 150.000 frank dat het aan verweer
ster, Marthe Gus bin, toekent, het voordeel 
vertegenwoordigt dat zij zou getrokken 
hebben nit de beroepsactiviteit die haar 
1nan zou uitgeoefend hebben na zijn 
pensionering bij het R. V. Z. I. en die 
bestaanbaar was ITJ.et de inning van het 
pensioen waarop hij recht zou hebben 
gehad; dat het arrest imm.ers erkent dat 
dokter Strmnanne, als op rust zijnde en 
gepensioneerde, gedurende enkele jaren 
en bij gelegenheid op onafhankelijke 

wijze de geneeskunde zou hebben kl.mnen 
uitoefenen, welke activiteit verschilt van 
die waarop zijn arbeidsovereenkomst met 
het R. V. Z. I. betrekking had en welke 
aileen aanleiding heeft gegeven tot for
faitaire vergoeding door eiseres ; 

Overwegencle dat het arrest, derhalve, 
wettelijk beslist dat genoemd bedrag van 
150.000 frank niet tot doel heeft een 
reeds door de forfaitaire vergoedingen 
gedekte schade te vergoeden en dat 
eiseres, clientengevolge, niet kan vorderen 
haar verhaal krachtens incleplaatsstelling 
op dit bedrag nit te oefenen ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

3 maart 1969. 2e kamer. 
Voo1·zitte1·, H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. Busin. - Gelijkl·uiclencle conclttsie, 
H .. Delange, advocaat-generaal. - Plei
te1', H. Demeur. 

2e KAMER. - 3 maart 1969. 

1° T A A L (GEBRU!K VAN DE 
DUITSE). - REOHTSPLEGING VOOR 
HET HoF VAN OASSATIE.- BESTREDEN 
BESLISSING EN VOORZIENING IN HET 
DUITS.- BESOHIKKING VAN DE EER
STE VOORZITTER DIE DE TAAL VAN DE 
REOHTSPLEGING BEPAALT. 

2° VOORZIENING IN OASSATIE. -
VoRM. - STRAFZAKEN. - VERZOEK
soHRIFT TOT STAVING VAN DE VOOR
ZIENING. - VERZOEKSOHRIFT NEER
GELEGD TER GRIFFIE VAN HET REORTS
OOLLEGE DAT DE BESTREDEN BESLIS
SING HE EFT GEWEZEN. - N EERLEGGING 
NA RET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN 
GESTELD BIJ ARTIKEL 422 VAN RET 
WETBOEK VAN STRAFVORDERING. -
NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN HET 
VERZOEKSOHRIFT. 

3° OASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- STRAFVORDERING.- VoOR
ZIENING YAN HET OPENBAAR MINISTE
RIE. - MIDDEL GEGROND OP DE 
VERJARING VAN DE STRAFVORDERING. 
- VRIJSPRAAK. NrET-ONTVANKE
LIJK l\HDDEL. 

4° VERJARING. - STRAFZAKEN. -
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. -
STRAFVORDERING VERJAARD EN VER-
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NIETIGING VAN DE BESLISSlNG OP DEZE 
VORDERING. - VERNIETIGING ZONDER 
GEVOLG OP DE BURGERLIJKE REOHTS
VORDERING INGESTELD VOOR DE VER
JARING VAN DE STRAFVORDERING. 

5° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRM. STRAFZAKEN. - VooR
ZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. 
- JitlEMORIE NEERGELEGD TER GRIFFIE 
VAN RET HoF VAN OASSATIE. 
N OODZAKELIJKE TUSSENKOMST VAN 
EEN ADVOOAAT BIJ RET HoF VAN 

OASSATIE. 

6o VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN.- VERNIETIGING Oll'lDAT 
DE STRAFVORDERING VERVALLEN IS.
KoSTEN VAN DEZE REOHTSVORDERING 
MOETEN TEN LASTE VAN DE STAAT 
BLIJVEN. - VERNIETIGING ZONDER 

VERWIJZING. 

1 o T'Vannee1· de voo1·ziening tegen een in 
het Duits gewezen besUssing in straj
zalcen in dezelfde taal gesteld we1·d, 
bepaalt de EeT~te V001'Zitte1' van het 
Hof van cassat~e bij beschikking de 
taal waaTin de 1'echtspleging voo1· het 
Hoj vanaf de teTechtzitting zal wo1·den 
vooTtgezet (1). (Wetten van 15 juni 1935, 
art. 27bis, § 2, en 20 j1.mi 1953, art. 9.) 

2o Niet-ontvankelijlc is het veTzoeksch?-ijt 
dat, tot staving van een voo1·ziening in 
stmjzaken, te1' griffie van het 1'echts
college, dat de best1·eden beslissing heejt 
geivezen, weTd nee1·gelegd na het ve1·
st1·ijken van cle te1"Jnijn gesteld bij 
a1·tikel 422 van het W etboek van sttaf
vonle1·ing ( 2). 

3° Niet-ontvankelijk, wegens gemis aan 
belang, is het middel waaTbij · het 
openbaa1· ministe1'ie tegen de beslissing 
als g1·iej aanvoeTt dat z·ij de beklaagde 
v1·ijgesp1·oken hee;ft omclat het misclJ-ijj 
niet bewezen was, alhoewel cle st1'ajvo1'
dering verjaanl was (3). 

4° Het ve1·val van de st1·ajvo1'cle1'ing doo1· 
ve1'ja1'ing en de veTnietiging, wellce het 
meebTengt, zijn zoncler gevolg ten op
zichte van de v661· de ve1'J'aring van de 
stmjvo1·de1'ing ingestelde bu1·ge1·lijke 

(1) Cass., 24 mei 1967 (Arr. cass., 1967, 
biz. 1165); 25 maart 1968, motieven (ibid; 
1968, biz. 970). 

(2) Cass., 22 mei 1967 (A1'1', cass., 1967, 
blz. 1132). 

(3) Cass., 1 april en 27 mei 1968 (Arr. 
cass., 1968, blz. 994 en 1179). 

1'echtsvo1'de?·in g ( 4). (Wet van 1 7 april 
1878, art. 26 en 27 vervangen door 
artikel 1 van de wet van 30 mei 1961.) 

5° Niet-ontvanlcelijk is de rnemorie van 
de bu1'ge1·lijke pa1·tij, eise1·es in cassatie, 
die te1· griffie van het Hof vcm cassatie 
neergelegd wenl zoncle1· cle tussenlcomst 
van een aclvocctat bij clit Hoj (5). 
CVVetb. van strafv., art. 425; wet van 
20 jmti 1953, art. 6, § 2). 

6o H' annee1· de beslissing op cle st?·ajvorcle-
1'ing 1)e1·nietigd wordt omdat die vo1·de1·ing 
ve1·vctllen is en wanneer de lcosten van 
clie vonle1·ing ten laste van de Staat 
rnoeten blijven, geschiedt cle ve1·nietiging 
zonde1· venvijzing (6). 

(PROOUREUR DES KONINGS TE VERVIERS 
EN EOHTGENOTEN LINDEN, T. SCHOLL EN 
CASTEN; SCHOLL EN CASTEN, T. EOHT

GENOTEN LINDEN.) 

ARREST (Ve1'tctling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 juni 1968 in het Duits 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te V erviers, rechtdoende in hager 
beroep, en op de voorzieningen die ook 
in deze taal werden ingesteld ; 

Gelet op de beschikking van de heer 
Eerste voorzitter van 11 februari 1969 
waarbij wordt gezegd dat de rechts
pleging vanaf de terechtzitting voor het 
Hof in het Frans zal worden voortgezet ; 

I. Op de voorziening door de procureur 
des Konings ingesteld en gericht tegen 
de verweerders Scholl en Casten, beklaag
den: 

1° Wat het verzoekschrift betreft 
houdende een cassatiemiddel dat op 
28 juni 1968 werd ingediendop de griffie 
van de rechtbank die het bestreden 
vonnis heeft gewezen : 

Overwegende dat de verklaring van 
beroep in cassatie op 13 j1.mi 1968 werd 
gedaan; dat, derhalve, genoemd ver
zoekschrift werd ingediend na het ver-

(4) Cass., 21 februari 1967 (A1·r. cass., 
1967, blz. 787); raadpl. cass., 6 januari 1969 
(sup1·a, biz. 419). 

(5) Cass., 29 januari en 6 mei 1968 (A1'1', 
cass., 1968, blz. 715 en 1109). 

(6) Cass., 16 december 1968 (supra, 
biz. 382). 
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strijken van de termijn bepaald bij 
artikel 422 van het Wetboek van straf
vordering en dat het Hof ermee geen 
rekening kan houden ; 

2° Over het middel voorgedragen in 
de op de griffie van het Hof ontvangen 
memorie van eiser en afgeleid uit de 
schending van de artikelen 21, 22, 23 
en 25 van de wet van 17 april 1878, 
vervangen bij artikel 1 van de wet van 
30 mei 1961, en 7 van de wet van 1 augus
tus 1899, 

doordat het bestreden vonnis de ver
weerders heeft veroordeeld wegens onop
zettelijke verwondingen en overtredingen 
van het verkeersreglement die op 4 sep
tember 1966 worden gepleegd, 

teTwijl, bij de uitspraak, meer dan een 
jaar verstreken was sinds de laatste 
daad van stuiting van de verjaring, 
zijnde het vonnis van 14 april 1967, en, 
derhalve, de strafvordering door verjaring 
vervallen was : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de verweerders veroordeelt wegens gecon
traventionaliseerde wanbedrijven van 
onopzettelijke slagen of verwondingen 
en wegens overtredingen van het weg
verkeersreglement en vaststelt dat de 
feiten op 4 september 1966 worden 
gepleegd; 

Overwegende dat nit de regelmatig aan 
het Hof voorgelegde stukken blijkt dat 
de laatste daad van stuiting van de 
verjaring binnen de termijn van een 
jaar, te rekenen vanaf de datum van de 
feiten, het vonnis van 14 april 1967 is 
waarbij de Politierechtbank te Eupen 
een deslnmdige heeft aangesteld ter 
vervanging van een van diegenen die 
hij met een opdracht had belast alvorens 
over de strafvordering uitspraak te 
doen; 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
een oorzaak van schorsing van de ver
jaring, de nieuwe termijn van een jaar, 
te rekenen vanaf 14 april 1967, verstreken 
was en dat er, bijgevolg, verjaring was 
bij de 1.utspraak van het bestreden 
vonnis; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat, voor het overige, 

het vonnis de verweerster Casten vrij
spreekt van de tenlastelegging op 4 sep
tember 1966 artikel 10, lid 3, van het 
wegverkeersreglem.ent te hebben over
treden ; dat de uit dien hoofde ingestelde 
strafvordering, om de hierboven vel'Inelde 
redenen, ook door verjaring vervallen 
was op de datmn van het vonnis n>aar 

dat doze onwettelijkheid geen enkele 
betrokken partij kan benadelen ; 

Overwegende dat de kosten van de 
tegen de verweerders ingestelde straf
vorderingen, ten deze, ten laste van de 
Staat moeten blijven ; 

Overwegende dat het verval van de 
strafvorderingen door verjaring en de 
cassatie die het meebrengt zonder gevolg 
zijn ten opzichte van de verschillende 
burgerlijke rechtsvorderingen die, ten 
doze, tijdig werden ingesteld; 

II. Op de voorzieningen door de eisers 
Scholl en Casten, als beklaagden, inge
steld en elk gericht tegen de beslissing 
op de tegen ieder van hen ingestelde 
strafvordering : 

Overwegende dat de voorziening van 
eiseres Casten niet ontvankelijk is in zover 
ze gericht is tegen de beslissing waarbij ze 
wordt vrijgesproken van de overtreding 
van artikel10, lid 3, van het wegverkeers
reglement; 

Overwegende dat, voor het overige, 
ten gevolge van het aannemen van de 
voorziening van de procureur des Konings, 
de voorzieningen van de eisers niet meer 
dienen onderzocht te worden ; 

III. Op de voorzieningen door de eisers 
Scholl en Casten, als beklaagden, inge
steld en gericht tegen de beslissing op de 
rechtsvordering van de echtgenoten Min
noye-Linden, burgerlijke partijen, en op 
de voorziening van deze laatsten tegen 
genoemde Scholl en Casten : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
zich ertoe beperkt ieder van de beklaag
den Scholl en Casten te veroordelen om 
aan de echtgenoten Minnoye-Linden een 
provisionele vcrgoeding te betalen en het 
beroepen vonnis te bevestigen waarbij 
een deskundigenonderzoek werd bevolen, 
met aanstelling evenwel van een deskun
dige ter vervangi:ng van degene die 
tevoren was aangesteld, en de zaak tot 
verdere behandeling naar de eerste 
rechter te vorwijzen; 

Overwegende dat doze boslissing geen 
eindbeslissing is in de zin van artikel 416 
van het Wetboek van strafvordering en 
geen uitspraak doet over een bevoegd
heidsgeschil ; 

Dat de voorzieningen derhalve voor
barig en niet ontvankelijk zijn; 

IV. Op de voorziening door de eiser 
Scholl ingesteld en gericht tegen de 
beslissingen op de burgerlijke rechts
vorderingen die door de verweerster 
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Casten tegen hem en door hem tegen 
genoemde verweerster werden ingesteld : 

Overwegende dat eiser geen middel 
doet gelden ; 

V. Op de voorziening door de eiseres 
Casten ingesteld en gericht : 

1° tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die zij tegen de ver
weerder Scholl, beklaagde, heeft inge
steld : 

Overwegende dat de memorie die op 
17 augustus 1968 ter griffie van het Hof 
werd ontvangen zonder de am.btelijke 
tussenkomst van een advokaat van het 
Hof van cassatie niet ontvankelijk is 
in zover ze op deze beslissin.g betrekking 
heeft; 

Dat eiseres geen middel doet gelden 
waarop het Hof vermag acht te slaan ; 

2° tegen de beslissing op de rechts
vorderingen die tegen eiseres werden 
ingesteld door de verweerders Scholl en 
Lands bond van Kristelijke Mutualiteiten, 
burgerlijke partijen 

Om die redenen, rechtdoende op de 
voorziening van de procureur des Ko
nings, vernietigt het bestreden vonnis, 
doch alleen in zover het Scholl en Casten 
ieder tot een geldboete en in kosten van 
de strafvorderingen veroordeelt; ver
werpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gen:taakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; laat 
de kosten ten laste van de Staat ; zegt 
dat er geen grand is tot verwijzing ; 
rechtdoende op de andere voorzieningen, 
verwerpt ze en veroordeelt ieder eiser in 
de kosten van zijn voorziening. 

3 · maart 1969. 2e kamer. 
Voo1·zitte1·, H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1'slaggeve?', 
H. de Waersegger. ----,-- Gelijklnidende 
conclnsie, H. Delange, advocaat-generaal. 

ze KAMER, - 3 maart 1969. 

STEDEBOUW.- WET VAN 29 MAART 
1962 HOUDENDE ORGANISATIE VAN DE 
RUIJ\'ITELIJKE ORDENING EN VAN DE 
STEDEBOUW, ARTIKEL 44. - BoUWEN. 
- BEGRIP. 

Onde1· het wo01·d " bmtwen " in de zin van 

a1·tikel 44. van de wet van 29 maa1·t 1962 
houdende o1·ganisatie van cle 1'ttimtelijke 
01'clening en van de steclebouw wonlt 
becloeld de handeling die e1'in bestaat 
een bouwwe1·k op te 1·ichten bestemd om 
te1' plaatse te blijven en waa1·van de 
stetm op de g1'0ncl zo1·gt voo1· cle stabili
teit, ajgezien van elk pe1·manent ka1·akte1· 
en van cle theo1'etische mogelijlcheicl het 
te vm·plaatsen ( 1). 

(LEURQUIN EN GHESQUrBJRE.) 

ARREST (ve1'taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 oktober 1968 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het middcl afgeleid uit de schen
ding van artikel 44 van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening en van de stede
bouw, en uit de miskenning van de 
bewijskracht van de akten, 

doo1·clat het bestreden arrest de eisers 
veroordeelt om artikel 44 van voornoem
de wet te hebben overtreden door zonder 
vergunni:ng op een hun toebehorende 
grand een paviljoen te bouwen, op grand 
dat genoemde chalet het karakter draagt 
van een bouwwerl~ dat bestemd is om 
ter plaatse te blijven en waarvan de 
steun op de grand voor de stabiliteit 
zorgt, dat wil zeggen van « een construe
tie " in de zin van genoemd artikel 44 
(van vorenbedoelde wet), en dat de ver
eiste vergunning voor de verplaatsing 
ervan, overeenkomstig artikel 72-6 van 
het verkeersreglement, slechts moeilijk 
zou kunnen bek01nen worden, 

te1'wijl uit het vooronderzoek blijkt 
dat de rijkswachters hebben vastgesteld 
dat het paviljoen helemaal rust op een 
chassis van hoekijzers, waaraan vier met 
rubber beldede wielen zijn bevestigd, dat 
de wielen beweegbaar zijn en voorzien 
van een trekhaak, dat het geen fictieve 
wielen betreft en dat het geheel gemakke
lijk verplaatst kan worden : 

Overwegende dat het arrest erop wijst, 
enerzijds, dat « de verbalisanten inder
daad hebben vastgesteld dat het houten 

(1) Raadpl. cass., 17 maart 1958 (Hull. en 
PASIC., 1958, I, 778); 15 december 1958 
en 15 juni 1959 (ibid., 1959, I, 389 en 1053); 
14 januari 1963 (ibid., 1963, I, 557) en 24 janu
ari 1966 (ibid., 1966, I, 662). 
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paviljoen dat aan de beklaagden, thans 
eisers, toebehoort op een chassis van 
hoekij:wrs rust, waaraan vier met rubber 
beklede wielen zijn bevestigd waarvan 
de voorste beweegbaar zijn en voorzien 
van eon trekhaak, dat dit paviljoen 
4 meter lang en 5 meter diep is, dat 
bovendien een septische put met het 
W. C. van het houten paviljoen verbon
den is en dat op een metselwerk van 
0,99 meter bij 1,50 meter ongeveer, 
hetwelk als bergplaats dienst doet, een 
regenwaterbak van 1.000 liter staat " ; 

Overwegende dat deze vaststellingen 
op juiste wijze de vaststell:ingen over
nmT:ten die het proces-verbaal van de 
verbalisanten vermeldt ; dat, met ter
zijdestelling van de beoordeling van deze 
laatsten, zonder miskenning van de 
bewijskracht van hun proces-verbaal dat 
het hof van beroep op dat stuk niet bond, 
het arrest bovendien vaststelt « dat clit 
paviljoen, in strijd met de verklaringen 
van de beklaagden, niet gemakkelijk 
verplaatst kan worden "• gelet op de 
afmetingen ervan en op de voorschriften 
van artikel 72 van het koninklijk besluit 
van 8 april 1954, en dat « het oogmerk 
van de beklaagden, door het aanbrengen 
van de wielen, erin bestond de wettelijke 
voorschriften te ornzeilen " ; 

Overwegende dat, in de staat van deze 
feitelijke en derhalve soevereine vast
stellingen en beoordelingen, de feiten
rechter wettelijk heeft kum:ten beslissen 
dat het litigieuze paviljoen een bouwwerk 
uitmaakt dat bestemd is om ter plaatse te 
blijven en waarvan de steun op de grond 
zorgt voor de stabiliteit, afgezien van 
elk permanent karakter en van de 
theoretische mogelijkheid het te ver
plaatsen, en, bijgevolg, dat het gaat om 
een « constructie " in de zin van art:ikel 44 
van de wet van 29 maart 1962; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

01n die redenen, verwerpt de voor
zieningen ; veroordeelt de eisers in de 
kosten. 

3 maart 1969. 2e kamer. 
Voorzitte1·, H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. de W aersegger. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, H. Collon (van de balie bij 
het Hof van beroep te Brussel). 

2e KAMER. - 3 maart 1969. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. STRAFZAKEN. 

ARREST DAT DE DOOR DE EERSTE 
REOHTER UITGESPROKEN STRAF BEVES
TIGT, NA TE HEBBEN VASTGESTELD 

DAT HIJ DE STRAFWET OP DE BE
RLAAGDE JUIST EN BILLIJK HEEFT 
TOEGEPAST, DOOR RET UITSTEI• DAT 
HIJ HEM HAD TOEGEKEND, NIET HEEFT 
GEHANDHAAFD. - GEEN TEGENSTRIJ

DIGHEID. 

H et hof van be1·oep dat de do01· de eerste 
rechte1· uitgesproken straf bevestigt, na 
te hebben vastgesteld clat hij de strajwet 
op de beldaagde jttist en billijk heejt 
toegepast, heeft oak de stTajmaat op het 
oog en sp1·eekt zich niet tegen doo1· 
ve1·volgens het ttitstel, dat door de 
ee1·ste ?'eahte?' was toegelcend en dat een 
wijze van tenuitvoerlegging van deze 
straf was, niet te handhaven (I). 

(DEVLAMINOKX, T. l'IIEROKX.) 

ARREST (ve1•taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 oktober 1968 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

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

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

doonlat het bestreden arrest de straf 
verhoogt waartoe eiser was veroordeeld, 
door hem de gunst van bet uitstel te 
ontnemen, dat in eerste aanleg was 
toegekend, 

te1·wijl het hof van beroep in de moti
vering van zijn arrest vaststelt dat de 
eerste rechter de strafwet juist en billijk 
heeft toegepast ten opzichte van eiser, 
wat met een tegenstrijdigheid tussen de 
motivering en het beschikkende gedeelte 
gelijkstaat, dat het tegenstrijdig is vast 
te stollen dat de strafwet juist en billijk 
werd toegepast en niettmnin te beslissen 
dat het door de eerste rechter toegekende 
voorrecht van het uitstel aan eiser moet 
worden ontnomen, en terwijl er althans 
dubbelzinnigheid is en de dubbelzinnig-

(1) Raadpl. cass., 25 september 1967 (A1·r. 
cass., 1968, biz. 128). 
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heid in de motivering eveneens met bet 
ontbreken van de bij artikel 97 van de 
Grondwet vereiste redenen gelijkstaat : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
« dat de strafwet juist en billijk werd 
toegepast op de beklaagde Deschuyte
naere en Devlaminckx; dat evenwel het 
voorrecht van het uitstel alleen aari de 
beklaagde Deschuytenaere client te wor
den toegekend " ; 

Dat deze motivering niet de tegen
strijdigheid of dubbelzinnigheid vertoont 
die eiser eraan toeschrijft ; 

Dat i1nmers het hof van beroep, door 
de eerste van deze redenm'l, de omvang 
van de door de eerste recht.er uitge
sproken straffen op het oog heeft gehad 
en niet de wijze van tenuitvoerlegging 
ervan, wat het uitstel is ; 

Dat het hof zich, derhalve, niet heeft 
tegengesproken door, enerzijds, de straf 
te bevestigen waartoe de eerste rechter 
eiser had veroordeeld en door, anderzijds, 
in feite te oordelen dat het uitstel het
welk de eerste rechter hem voor een 
gedeelte van deze straf had toegekend, 
niet diende gehandhaafd te worden ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing op de burgerlijke rechts
vordering : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

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

3 maart 1969. - 2e kamer. -
Voo1·zitter en Ve1·slaggever, H. Valentin, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkl~•idende conclusie, H. Delange, 
advocaat-generaal.- Pleiter, H. P. Ronse 
(van de balie bij het hof van beroep te 
Brussel). 

2e KAMER. - 3 maart 1969. 

WEGVERKEER. - WEIGERING ZIOH 
TE ONDERWERPEN AAN DE ADEMTEST 
BEDOELD BIJ ARTIKEL 4bis VAN DE 

WET VAN 1 AUGUSTUS 1899, ZOALS DIE 
IS GEWIJZIGD BIJ DE WET VAN 
ll JULI 1967. - STRA,FRECHTELIJK 
GESANOTIONgERDE WEIGERING. 

De weige1·ing zich te onderwerpen aan 
de ademtest bedoeld bij m·tikel 4bis 
van de wet van 1 a~•gtbstt•s 1899, zoals 
die is gewijzigd bij de wet van 11 juli 
1967, wonlt straj1·echtelijk gesanctio
neenl. (Wet van 1 augustus 1899, 
gewijzigd bij de "et van ll juli 1967, 
art. 2-3, lid 3, en 2-7, § l.) 

(V ANDERGEETEN.) 

ARREST ( ve1·taling) .' 

Het Hof; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 december 1968 in hager 
beroep gevvezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2-3, lid 3, 2-7, § 1, 
van de wet van 1 augustus 1899, zoals 
ze vervangen zijn bij artikel 1, a en e, 
van de wet van ll juli 1967, en 97 van 
de Grondwet, 

doordat eiser tot een straf is veroordeeld 
om geweigerd te hebben de ademtest te 
laten verrichten zeals bedoeld in arti
kel 2-3, lid 3, van de wet van 1 augustus 
1899, welk artikel vervangen is bij arti
kel 1, a, van de wet van ll juli 1967, 

te1·wijl de wet geen straf stelt op zulke 
weigering: 

Overwegende dat de artikelen 2-3, lid 3, 
en 2-7, § 1, van de wet van 1 augustus 
1899, zoals ze vervangen zijn bij de 
artikelen 1, a en e, van de wet van 
ll juli 1967, de straffen bepalen die op 
eiser werden toegepast wegens voornoemd 
misdrijf; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
Overwegende dat, voor het overige, 

wegens het ontbreken van belang, niet 
ontvankelijk zijn de grieven die eiser 
aanvoert tegen het vonnis in zover dit 
te zijne laste andere misdrijven bewezen 
heeft verklaard ; 

Dat immers, ook al waren ze gegrond, 
de enkele straf van drie maanden 
gevangenis en 300 frank geldboete met 
verval van het recht tot het besturen 
van alle motorrijtuigen gedurende een 
jaar, die aan eiser is opgelegd, wettelijk 
gerechtvaardigd zou blijven door voren
bedoeld misdrijf dat bewezen is ver
klaard; 
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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 voor
zicning ; veroordeelt eiser in de kosten. 

3 1naart 1969. 2e kamer. -
Voo1·zittm· en Ve1·slaggeve1·, H. Valentin, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkhtidende conchtsie, H. Delange, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 3 maart 1969. 

AANSPRAKELIJKHEID 
OVEREENKOMST). 
SCHADE. - BEGRIP. 

(BUITEN 
MoRELE 

Uit de omstandigheid, dat de schulclige 
handelingen van een schuldenaa1· btj 
de schttldeise?' zo1·gen en lasten hebben 
teweeggebmcht, mag de jeitenrechte?' 
wettelijk afleiclen dat deze schuldeise?' 
him·doo?' morele schade heeft geleclen. 

(BUISSERET, T. MAYNE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 jtmi 1968 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk 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 Grond
wet, 

cloonlat het bestreden arrest eiseres 
hoofdelijk met haar medebeklaagden Leys 
en Van den Heuvel veroordeelt om aan 
verweerder het bedrag van een frank 
te betalen als vergoeding van de morele 
schade die laatstgenoemde heeft geleden, 
op grond, namelijk, dat door met een 
bedrieglijk oogmerk de cooperatieve ven
nootschap « Le Budapest >> op te richten 
onder zodanige omstandigheden, die het 
arrest uiteenzet, dat ze zich schuldig 
maakten aan bankbreuk, de beklaagden 

de toestand van verweerder hebben ver
ergerd ; dat een bewijs daarvan te vinden 
is in de reeks verschillende procedures 
die de beklaagden tegen deze verweerder 
hebben gevoerd en die zonder de bank
brenk niet zouden hebben plaatsgehad; 
dat bovendien de bedrieglijke handelin
gen van de beklaagden - welke straf
rechtelijk werden gesanctioneerd - in 
alle geval de afhandeling van de bedoelde 
bm·gerlijke belangen op ongeoorloofde 
wijze hebben vertraagd, welke vertraging 
onafhankelijk is van het faillissement en 
schadelijk voor verweerder, 

te1·wijl de schade die aldus volgens het 
arrest aan verweerder werd veroorzaakt 
door de strafrechtelijk gesanctioneerde 
handelingen van eiseres (en van haar 
medebeklaagden), verweerder slechts kan 
treffen in zijn geldelijke belangen ; ze, 
derhalve, geen morele schade is en, 
bijgevolg, het bestreden arrest geen 
wettelijke verantwoording geeft van zijn 
beslissing aan verweerder een bedrag 
van een frank toe te kennen als vergoe
ding van de morele schade die de 
schuldige handelingen van eiseres hem 
zouden veroorzaakt hebben : 

Overwegende dat de feitenrechter uit 
de door hem gereleveerde omstandig
heden wettelijk heeft kunnen afleiden dat 
de zorgen en de last die de schuldige 
handelingen van eiseres bij verweerder 
hebben teweeggebracht, hem een moreel 
nadeel hebben berokkend dat het toege
kende bedrag moest vergoeden ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

3 maart 1969. - 2e kamer. 
Voo?'Zittm·, H. Valentin, raadsheer waar
neinend voorzitter. V m·slaggeve?', 
H. de Waersegger. - Gelijkluiclencle 
conclttsie, H. Dumon, advocaat-generaal. 
- Pleitm·, H. VanRyn. 

2e KAMER. - 4 maart 1969. 

10 BEvVIJS. VERMOEDENs. 
DIRECTE BELASTINGEN. - FEITELIJK 
VERMOEDEN. - BEGRIP. 

2D CASSATIEMIDDELEN. - DIRECTE 
BELASTINGEN. - MIDDEL AFGELEID 
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UIT DE MISKENNING VAN DE BEWIJS
KRAORT VAN DRIE STUKKEN VAN RET 
DOSSIER TOT VASTSTELLING DAT DE 
BELASTINGPLIORTIGE NIET AMBTSRALVE 
WERD AANGESLAGEN. - EISER DIE 
SLEORTS EEJN VAN DIE STUKKEN VOOR
LEGT. - !NROUD VAN DE ANDERE 
STUKKEN VLOEIT VOORT NOOH UIT DE 
BESTREDEN BESLISSING NOOH UIT EEN 
ANDER PROOESSTUK.- NIET-ONTVAN
KELIJK MIDDEL. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BUITENGEWONE AANSLAGTERlVUJNEN. 
- TERMIJN VAN VIJF JAAR GESTELD 
BIJ ARTIKEL 74, LID 3, VAN DE GEOOOR
DINEERDE WETTEN. - TOEPASSINGS
VOORWAARDEN.- BEOORDELING DOOR 
DE FEITENREORTER. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WIJZIGING VAN DE AANGIFTE DOOR DE 
ADJ\IINISTRATIE. - BERIOHT VAN WIJ
ZIGING. VERMELDING VAN HET 
BEDRAG DAT IN DE PLAATS )\WET 
KOMEN VAN DAT VAN DE AANGEGEVEN 
INKOMSTEN, EN VAN DE REDENEN TOT 
WIJZIGING. - SUBSTANTIEEL VORM-
VOORSORRIFT. MOTIVERING. 
GEVOLG. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
REOLAMATIE. - AANSLAG GEVESTIGD 
BIJ WIJZIGING VAN DE AANGIFTE. -
AANSLAG GEVESTIGD OP EEN ANDERE 
GRONDSLAG DAN DIE WELKE ·wAS 
VOORGESTELD IN RET BERIORT VAN 
WIJZIGING EN ZONDER VERBAND RIER
MEE.- DIREOTEUR DER BELASTINGEN 
NIET BEVOEGD OM DE ONWETTELIJK
REID VAN DE AANSLAG TE HERSTELLEN 
EN DIE ZIOR ERTOE MOET BEPERKEN 
DE NIETIGREID ERVAN VAST TE STEL
LEN. 

1° De feitem·eahte?' kan ttit een geheel 
van elementen het bewijs van het 
bestaan van een onbekend feit afleiden, 
zelfs inclien zeke1·e van deze elementen, 
afzondedijk genomen, geen voldoende 
zekerheicl ve1•st1·ekken (1). (Burg. Wetb., 
art. 1353.) 

2° Niet-ontvankel-ijk is het middel clat 
aan het hof van beroep venvijt de 

(1) Cass., 10 januari 1967 (A1T. cass., 
1967, biz. 564); vergel. cass., 10 oktober 1967 
(ibicl., 1968, biz. 203); zie cass., 4 maart 1968 
( inf1·a, biz. 631 ). 

(2) Raadpl. cass., 28 oktober 1960 (Bttll. 
en PAsro., 1961, I, 213) en de in noot 1, 
biz. 214, geciteerde arresten; 9 januari 1962 
(ibid., 1962, I, 550) en het in noot 1 geciteerd 

bewijskraaht te hebben miskend van 
d1·ie stulclcen van het administratief 
dossie1·, tot vaststelling dat eise1· niet 
ambtshalve we1·d aangeslagen, te1·wijl 
deze, om zijn bezwaa1• te wettigen, 
sleahts een van de d1·ie stuklcen voo1·legt 
en de inhoud van de twee ande1·e stulclcen 
noah uit de best1·eden beslissing noah 
uit enig ancle1' proaesstttk blijkt (2). 

3o De aanslagte1·mijn van vijf jaa1·, gesteld 
bij artikel 74, lid 3, van de geaoih·di
neerde tvetten bet1·e(jende de inlcomsten
belastingen, is van toepassing wanneer 
de niet-aangifte of de ove1·legging van 
een onvolledige of onjuiste aangifte 
hie1·uit blijkt dat de belastingpliahtige 
vrijwillig heeft gehandeld met de becloe
ling de belasting te ontduilcen ( 3) ; 
deze bedoeling wonlt soeve1·ein in feite 
door de reahte1• beo01·deeld ( 4). 

4o De verpliahting vo01' de aclministratie 
om, al-vo1·ens de aanslag te vestigen, 
aan de belastingpliahtige het bedrag te 
laten kennen dat zij voornemens is in 
de plaats te stellen van het beclmg de1• 
aangegeven 1:nlcomsten en de 1·edenen aan 
te geven die naa1· haa1· oordeel de wijzi
ging van de aangifte van de gezegde 
belastingpliahtige sahijnen te reahtvaa1•
digen, is een substantieel vormvoorsahrift 
waarvan de niet-nakoming de nietigheid 
medeb1·engt van de wijzigingsp1·oaedun 
en dientengevolge van de aldus onwette
lijk gevestigde aanslag; derhalve nietig 
is de aanslag die gevestigd werd op een 
andere gmndslag clan die welke in het 
be1·iaht van · wijziging van de aangifte 
wenl voo1·gesteld en zonde1• ve1•band 
hie1·mee is (5). (Gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 55, § 1, lid 4.) 

5° De directeu1· de1• belastingen bij wie 
een 1·eclamatie is ingediend tegen een 
aanslag gevestigd op een andm·e g1•ond
slag dan die welke in het beri,aht van 
wijziging van de aangijte wenl voo?·ge
stelcl en zonde1· ve1•band is met deze 
g1·ondslag, mag cle bij de inkohiering 
van de aanslag begane onwettelijlcheid 
niet he1·stellen, oak al was cleze onwette
lijlcheicl het gevolg van een ve1·sdwijving, 
en moet zich ertoe bepm·ken cle nietigheicl 
van cle aanslag vast te stellen (6). 

arrest; 10 september 1964 (ibid., 1965, I, 24) 
en de in noot 1, biz. 25, geciteerde arresten. 

(3) Cass., 6 januari 1968 (Arr. cass., 1968, 
biz. 618); 20 september 1968 (supra, biz. 82), 

(4) Cass., 10 september 1968, supra, 
biz. 34. 

(5) en (6) Raadpl. cass., 30 oktober 1956 
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(Geooordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 61, § 3, 
en 65.) 

(BARON HENRY, T. BEI.GISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST (ve?·taling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest op 6 januari 1964 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de sohending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 35, inzonderheid § 4, en 
74 van de wetten betreffende de in)mm
stenbelastingen, geooordineerd bij het 
besluit van 31 juli 1943, 2 en 7 van de 
wetten betreffende de nationale orisis
belasting, geooordineerd bij het besluit 
van 31 juli 1943, 1315, 1319, 1320, 1322, 
1350 en 1352 van het Burgerlijk W etboek, 
en, voor zoveel als nodig, 3 van het 
besluit van 2 Tnaart 1942 en 1 van het 
besluit van 17 december 1942 betreffende 
de sohorsing van de verjaring, 

doorclat het bestreden arrest, met 
betrekking tot de verhoging van de 
belastbare grondslag, toe te sohrijven 
aan het bestaan van niet uitgekeerde 
winst, namelijk de helft van 1.416.249 fr., 
beslist dat de aanslagen die door navor
dering van reohten voor het dienstjaar 
1946 ten laste van eiser z:ijn gebraoht, 
wettelijk ingekohierd zijn na verloop 
van de bij artikel 74 van de geooordi
neerde wetten bepaalde termijn van drie 
jaar, op grond « dat het aanzienlijk 
versohil van de winstmarge die de 
vmmootsohap aanneemt en die welke 
door de vergeleken belastingsohuldigen 
is aangenomen, de voor dit tijdvak 
bespottelijke geringheid van de winst 
aangegeven door een onderneming voor 
fabrioage van voedingsprodukten, het 
feit dat de vennootsohap ambtshalve 
aangeslagen is moeten worden en de 
vertraging in de mededeling van de 
gevraagde besoheiden en inliohtingen, en 
hun ontoereikendheid een bewijs opleve
ren dat ten tijde van de aangifte de wil 

(Bull. en PASIC., 1957, I, 217); 17 december 
1957 (ibid., 1958, I, 417) en 21 mei 1959 
(ibid., 1959, I, 955). 

De formaliteit voorgeschreven bij artikel 55, 
§ 1, lid 4, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen heeft 
tot doel de belastingplichtige toe te staan, 
niet allem~ zijn opmerkingen bij de controleur 

om winst te verbergen aanwezig was; ver
zoeker, hier eiser, trouwens geen enkel 
gegeven aanbrengt aan de hand waarvan 
andere bedragen in de plaats kunnen 
komen van die welke het bestuur op 
grond van geldige en bewijskraohtige 
vennoedens heeft vastgesteld "' 

te?'wijl die redenen en de andere over
wegingen van het arrest geen antwoord 
zijn op eisers aanvullencle oonclusie 

',waarin werd gesteld '' dat het bestuur 
niet aantoont dat de bedoelde inkmnsten 
die het bij de betrokkene wil belasten, 
opzettelijk en wetens verborgen zijn ; ... 
het bedrag van de belastl:mre winst gewis 
vastgesteld is krachtens artikel 28 van de 
geooordineerde wetten en in overeenstem
ming met het ad vies van de belastingoom
missie, dit wil zeggen op grond van een 
dub bel wettelijk vermoeden; het bij 
verzoeker te belasten deel van die winst 
vastgesteld is op grond van het verm.oe
den dat ingevoerd is bij artikel 35, 
§ 4, dit wil zeggen .. . eveneens door 
midclel van een wettelijk vermoeden; 
deze omstandigheid niet voldoende is 
om te oordelen dat het bij artikel 74, 
§ 2, aan het bestuur opgelegd welbepaalde 
bewijs geleverd is; een wettelijk ver
moeden tot gevolg heeft dat hij die het 
inroept vrijgesteld wordt van de bewijs
levering en het bewijs van het tegendeel 
aan de andere partij opgelegd wordt ; 
verzoeker in de onmogelijkheid kan 
verkeren om dit bewijs van het tegendeel 
aan te brengen ; het feit eohter dat hij 
de overbelasting niet kan bewijzen, niet 
nooclzakelijk insluit dat zij niet bestaat ; 
.. . er met het oog op de kritiek van 
verzoeker tegen de vergelijkingsprocedure 
niet kan worden overwogen dat het 
bestuur zelf het volledig bewijs !evert 
van het bestaan der inkomsten die het 
wil belasten ; althans niet lmn worden 
vermoed dat verzoeker wist dat deze 
inkomsten bij hem belastbaar waren, 
aangezien hij zegt - en alles wijst erop 
dat zulks mag worden geloofd - dat 
zij aan anderen (de holding Luxirex) zijn 
toegekend ; zodat niet is aangetoond dat 
de belastingschuldige wetens een inkomen 
heeft verborgen waarvan de belastbaar
heid hem bekend was ; de vervulling 
van de voorwaarde o1n de termijn van 

der belastingen te doen gelden (cass., 30 okto
ber 1956, evengemeld arrest), maa1· ook 
nadien een dienstige reclamatie aan de 
directeur der belastingen te rich ten ( cass., 
17 december 1957, evengmneld, impliciete 
oplossing). 
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vijf jaar toe te passen niet bewezen is » 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet), 

te1·wijl per~_onenvemtOotschappen niet 
belastbaar ZlJn onder de regeling van 
artikel 3 van het besluit van 2 maart 1942 
(artikel 35, § 4, van de gecoi:irdineerde 
wetten), zodat de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid " Societe 
nouvelle pour la fabrication et la vente 
des produits Lacroix », waarvan eiser · 
een vennoot was, noch ambtsha.ive noch 
anderszins kon worden belast, waaruit 
volgt clat h~t arrest, dat het tegendeel 
beweort, artikel 35, § 4, van de gecoi:ir
dineerde wetten geschonden heeft als
mede de bewijskracht van de stukke'n 161 
tot 163 waarop het zijn stelling doet 
berusten, welke stukken dagtekenen van 
v66r de belasting en niet tot bewijs 
km?.nen strekken d:;tt de vennootschap, in 
stnJd met de w1l van de wetgever 
persoonlijk van ambtswege belast zm{ 
zijn (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
bock) en de bekritiseerde reden bovendien 
het besluit dat de feitenrechtor eruit 
trekt, niet ka~ rechtvaardigen, aangezien 
de tek?rtkommg;~n van een vennootschap 
het n1et mogehJk maken de buitenge
wone belastingtermijn van vijf jaar toe 
te passen om de vennoot te belasten 
(schending voornamelijk van de arti
kelen 97 van de Grondwet en 7 4 van de 
gecoi:irdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen), 

en te?'toijl de andere redenen van het 
arrest - waarvan trouwens niet beweerd 
wordt dat zij op zichzelf volstaan 
om d~ feitenrechter te overtuigen -
evenn111_1 ~e toepassn~~ van . de termijn 
van VlJf par wettehJk kunnen recht
vaardigen (schending voornamelijk van 
de artikelen 97 van de Grondwet en 7 4 
van de gecoi:irdineerde wetten) met name 
omdat, enerzijds, het door het arrest in 
aanmerking genomen inkomen van 
1.416.249 frank volgens de vaststellingen 
bepaald is bij toepassing van de wette- · 
lijke vermoedens van de artikelen 28 
er;t 35, § 4, van de gecoi:irdineerde wetten, 
d1e het bestuur vrijstelle:n van elke 
a~1.dere bewijslevering en geen toepassing 
vmden wa:nneer het bestuur, om de 
~kohieri:ng binnen. de termijn van vijf 
Jaar te rechtvaard1gen, gehouden is te 
bev;'!.izen dat de belastingschuldige wer
kehJk een belastbaar inkomen heeft 
ontvar;tgen (sche:nding voornamelijk van 
de art1kelen 28, 35 en 74 van de gecoi:ir
dineerde wetten, 1315, 1350 en 1352 
van het Burgerlijk Wetboek), anderzijds 

uit geen enkele vaststelling van het 
arrest kan worden afgeleid dat eiser ten 
tijde van zijn aangifte wist dat hij 
k~·achtens art1kel 35, § 4, van de gecoi:ir
dmeerde wetten gehouden was inkomsten 
aa.n te ge_ven die hij niot werkelijk had 
gemd of dl8 door derden waren getrokken, 
waarmt volgt dat de feitenrechter niet 
het bestaan heeft vastgesteld van het 
opzet .vereist voor de toepassing van de 
belastmgtermijn van vijf jaar (schending 
voornamelijk van artikel 97 van de 
Grondwet en 74 van de gecoordineerde 
wetten) : 

Overwegende dat bet arrest enerzijds 
stelt « dat het geschil v66r alles slaat 
Oj:l de beclragen van de niet-uitgekeerde 
wmst van de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijh:heid " Societe nou
velle pour la fabrication et la vente des 
produits Lacroix », voor de helft van 
welke bedragen verzoeker, hier eiser 
aangeslagen is als werkend vem1.oot; 
met slechts een enkele meclevennoot die 
samen met hem de vennootschap beheer
de en, zoals hij, eigenaar was van de 
helft der aandelen ,. », en anderzijds 
« dat het aanzienlijk verschil tussen de 
winstmarge die de vennootschap heeft 
aangegeven .en d~e ":elke .door de verge
leken bela~t~~hcht1gen u3 aangenomen, 
de voor clit tlJdvak bespottelijke gering
heid van de winst aangegeven door een 
onde~·neming voor de vervaardiging van 
voedmgsprodukten, het feit dat de 
yem1ootschap ambtshalve aangeslagen 
~s moeten worden . . . en de vertraging 
m de mededeling van de gevraagde 
bescheiden en inlichtingen en hun ontoe
reikel~~heid ... , het bewijs opleveren dat 
ten tlJde van de aangifte de wil om 
winst te verbergen, aanwezig was " ; 

Dat het hof van beroep aldus de 
redenen aangeeft waarom het oordeelt 
dat eiser, zaakvoerder van de vennoot
~chap, die in zijn aangifte voor de 
mkomstenbelastingen over het dienst
jaar 1946 de niet uitgekeerde winst niet 
heeft vermeld, opzettelijk heeft gehan
deld met het oogmerk de belasting te 
ontduiken, en het een passend antwoord 
geeft op eisers conclusie die het bestaan 
van dit oogmerk betwistte ; 

.. Overw~g~nde .dat het hof van beroep 
ZlJn beshssmg met aileen op het verschil 
tussen de aangegeven inkomsten en de 
vermoede inkomsten steunt, maar op 
een samenstel van gegevens ; 

. Dat, zelfs als s01nmige ervan, op 
zwhzelf en afzonderlijk, geen voldoende 
zekerheid konden verschaffen, deze zeker-
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heid uit deze gezamenlijke gegevens kon 
voortvloeien ; 

Overwegende dat, in zover eiser aan 
het a~rest verwijt de bewijskracht van 
sommige stnkken van het dossier te 
hebben geschonden en daartoe er op 
wijst dat de vennootschap " ambtshalve 
belast " is, het middel niet ontvankelijk 
is; 

Dat eiser immers tot staving van zijn 
grief slechts een van de door het hof 
van beroep vermelde stukken voorlegt 
en dat de inhoud van de twee andere 
niet blijkt uit de bestreden beslissing 
of uit enig processtuk waarop het Hof 
vermag acht te slaan ; 
.. Overwegende dat het arrest op feite

hJke en derhalve soevereine wijze vast
stelt dat eiser voor het dienstjaar 1946 
een ?pzettelijk onjuiste of onvolledige 
aang1fte heeft gedaan, en daaruit wette
lijk af1e1dt dat het bestuur voor dit 
dienstjaar beschikte over de buiten
gewbne belastingtermijn van vijf jaar, 
zoals bepaald bij artikel 7 4 van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
in~o~sten belastingen, ingaande op 
15 JUl1l 1949 k:rachtens de besluitwet van 
17 december 1942 en het besluit van de 
Regent van 1 jtmi 1949; 

Dat het middel derhalve niet kan 
worden aangenomen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 55, inzonderheid § 1, 65 
en 66 van de wetten betreffende de 
inkomstei~belastingen, gecoordineerd bij 
het beslmt van 31 juli 1943, 2 en 7 
van de wetten betreffende de nationale 
crisisbelasting, geco6rdineerd bij het 
besluit van 31 juli 1943, 

doo1·dat, hoewel het bestreden arrest 
erkent dat de aanslagen vastgesteld zijn 
op bel_astbare grondslagen die verschillen 
van d1e- hoger voor het ene dienstjaar 
en lager voor het andere - welke 
voortvloei~n t~it het wijzigingsbericht 
dat aan ~Iser IS meegedeeld, het beslist 
d:;tt de d1recteur terecht die aanslagen 
met heeft nietigverklaard, maar ze enkel 
heeft verbeterd, op grand dat de belaste 
b_edragen het gevolg zijn van een Inate
rrele vergissing van de controleu:r, te 
weten de verkeerde lezing van de 
bedragen die ter kennis van de belasting
schuldige zijn gebracht, 

tenvijl, behalve ingeval hij ambtshalve 
geschiedt, een aanslag vastgesteld op 
grondslagen die verschillen van de bedra
gen die do?r de belastingschuldige aan
gegeven ZlJU of regelmatig te zijner 

kennis gebracht, aangetast is door een 
volstrekte nietigheid, die de directeur der 
belastingen of het hof van beroep enkel 
kan vaststellen, zonder het recht te 
hebben de aanslag te verbeteren : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
« dat de taxerende ambtenaar, bij het 
ten kohiere brengen van de bedoelde 
aanslagen, bij vergissing, als grondslag 
van de bedrijfsbelasting en van de 
nationale crisisbelasting voor het dimist
jaar 1946, een hoger bedrag dan het in 
het verbeteringsbericht vermelde heeft 
aangenomen, welk hoger bedrag mede
gedeeld was als het inkomen dat in de 
aanvullende personele belasting voor het 
dienstjaar 1945 viel, en omgekeerd, als 
grondslag van de aanvullende personele 
belasting over het dienstjaar 1945, het 
bedrag, derhalve lager dan dit van het 
wijzigingsbericht, welk lager bedrag 
medegedeeld was als belastbare bedrijfs
winst voor het dienstjaar 1946" en "dat 
de beslissing waartegen in beroep is 
gekomen, de aanslagen heeft hersteld 
zoals het wijzigingsbericht en het advies 
van de belastingcommissie het hadden 
laten voorzien, met enige verminderihg 
evenwel van de belastinggrondslag voor 
het dienstjaar 1945 "; 

Overwegende dat de bedragen die als 
grondslag hebben gediend voor de inko
hiering van de aanvullende personele
belasting over het dienstjaar 1945 en 
voor de inkohiering van de bedrijfsbelas
ting en de nationale crisisbelasting over het 
dienstjaar 1946, niet vooraf ter kennis 
gebracht zijn van de betrokkene, zoals 
voorgeschreven bij artikel 55, § I, lid 4, 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen ; dat de bedoel
d~ inkohieringen derhalve onwettelijk 
ZIJn; 

Overwegende immers dat de verplich
ting voor het bestuur om, alvorens de 
aanslag vast te stellen, aan de belasting
plichtige het bedrag te laten kennen 
dat hot voornemens is in de plaats te 
stollen van het aangegeven bedrag en de 
redenen aan te geven die naar zijn 
oordeel de verbetering van de aangifte 
van de gezegde belastingplichtige schijnen 
te rechtvaardigen, een substantiele vorm 
is waarvan de niet-nakoming de nietigheid 
meebrengt van de wijzigingsprocedm·e 
en dientengevolge van de aldus onwette
lijk vastgestelde aanslag ; 

Overwegende dat wanneer bij de 
directeur der belastingen een bezwaar 
is ingediend tegen een aanslag, vastge
steld ten gevolge van een procedure ter 
verbetering van de aangifte tijdens 
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welke een substantiiile vorm betreffende 
het wijzigingsbericht niet in acht gena
men is, de genoemde directeur de door 
de taxerende ambtenaar begane onwette
lijkheid niet mag herstellen en zich ertoe 
moet beperken de nietigheid van de 
aanslag vast te stellen ; 

Overwegende dat in het onderhavige 
geval de directeur der belasti:ngen die 
kennis heeft genom.en van een bezwaar 
betreffende de aanslagen zoals zij ten 
kohiere waren gebracht, de vergissing in 
de voormelde inkohieringen heeft her
steld, hoewel deze gegrond waren, zowel 
de ene als de andere, op een belastbare 
gTondslag zonder betrekbng met de 
gemelde verbetering; 

Overwegende dat de wijzigingen die 
de directeuT der belastingen aldus heeft 
aangebracht, geen nieuwe aanslagen zijn 
maar deel uitmaken van de oorspronke
Iijke aanslagen ; 

Dat zij bijgevolg getroffen worden door 
het gebrek dat de wettelijkheid van 
laatstgenoemde aanslagen aantast ; 

Dat het hof van beroep dus ten 
onrechte de aanslagen in de aanvullende 
personele belasting voor het dienstjaar 
1945 en in de beclrijfsbelasting en de 
nationale crisisbelasting voor het dienst
jaar 1946 niet heeft ongedaan gemaakt; 

Dat het middel derhalve gedeeltelijk 
gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het uitspraak doet 
over de aanslagen in de aanvullende 
personele belasting voor het dienstjaar 
1945 en in de bedrijfsbelasting en de 
nationale crisisbelasting voor het dienst
jaar 1946; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; verwerpt de voor
ziening voor het overige ; veroordeelt 
verweerder in de helft van de kosten, 
terwijl het andere gedeelte ten laste van 
de Staat blijft ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

4 maart 1969. 2 8 lmmer. 
Voo1'zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. 
Ve1·slaggever, H. Ligot. - Gelijlcltdclencle 
conclttsie, H. Paul Mahaux, eerste advo
caat-generaal. - Pleite1·s, HH. Delhez 
(van de balie bij het Hof van beroep te 
Brussel) en Fally. 

2° KAMER. ·- 4 maart 1969. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAJ\'IING VAN DE BELASTBARE GROND
SLAG BIJ VERGELIJKING MET SOORT
GELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN.- GE
COORDINEERDE WETTEN, ARTIKEI, 28. 
- BIJZONDER BEWIJSJ\UDDEL C+ESTELD 
BIJ DEZE WETSBEPALINC+. - VOOR
WERP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE C+ROND
SLAC+. - FEITELIJK VERJ\10EDEN. -

BEC+RIP. 

3o INKOlVISTENBELASTINGEN. 
RAMINC+ VAN DE BELASTBARE GROND
SLAC+ BIJ VERC+ELIJKINC+ MET SOORT
C+ELIJKE BELASTINC+PLICHTIC+EN.- AD
MINISTRATIE DIE BEvVEERT DAT DE 
BOEKHOUDINC+ VAN DE BELASTING
PLICHTIC+E NIET BEWIJSKRACHTIC+ IS, 
DOCH NIETTEMIN OP SOMMIGE C+EGE

VENS·VAN DEZE BOEKHOUDINC+ STEUNT. 
- GEEN ONWETTELIJKHEID. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AMBTSHALVE AANSLAG. - VERPLICH
TINC+ VOOR DE BELASTINGPI,ICRTIGE 
RET BEWIJS TE L·EVEREN VAN RET 

JUISTE BEDRAC+ VAN ZIJN INKOMSTEN. 
- BELASTINC+PLICHTIGE DIE RET BE· 
DRAG VAN ZIJN INKOMSTEN WIL BEWIJ
ZEN DOOR C+EC+EVENS V.iLl\f ZIJN BOEK· 
HOUDINC+ EN BIJ VERC+ELIJKINC+ MET 
DE INKOMSTEN VAN EEN SOORTC+ELIJKE 

BELASTINGPLICRTIGE. VERGELIJ
KING DIE RET ONTBREKEN VAN BEWIJS· 
KRACHTIC+E ELEMENTEN IMPLICEERT, -
NIET TOELAATBAAR BEWIJSJ\UDDEL. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTINC+. - BrJKOl\mNDE 
BEDRIJFSBELASTING VAN 5 T. H. -
GECOORDINEERDE WETTEN, ARTIKEL 26, 
§ 2, 2°, LID 2. - TOEPASSINC+SVOOR
WAARDEN. 

1o en 2o Niet het bijzoncler bewijsmiclclel 
gestelcl bij m·tilcel 2 8 van de gecoo1·cli
neenle wetten betreffende cle inlcomsten
belastingen, mam· wel een feitelijlc 
ve1·moeclen wordt toegepast door het 
m·rest dat een van de elementen van de 
toestancl va1~ een som·tgelijlce belasting
plichtige aanvoert om te bevestigen clat 
te1· zalce dienend is het enig ve?·gelijkings
punt clat het in aanme1·lcing neemt, en 
niet om het becl1·ag van cle belastbare 
inlcomsten van een belastingplichtige te 
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bepalen (I). ( Gecoordineerde wet ten 
betreffende de inkom.stenbelastingen, 
art. 28, 32, § I, en 62.) 

3° De omstandigheicl dat de administmtie, 
als jeitelijk vermoeden, 1bit de boekho1t
ding van de belastingplichtige zekere 
elementen heeft gehaald om haa1· in 
staat te stellen cle belctstba?"e bedmgen te 
bepa.len bij ve?"gelijking met die van 
soo1·tgelijke belastingplichtigen impli
ceert niet dat zij aan die boelchmtding 
een voldoende bew~jskmchtig karakte1· 
toelcent om de toepassing nit te slttiten 
van de methode van ve1•gelijking repaald 
bij artilcel 28 van de gecoordineenle 
wetten betretfende cle ·i·nkomstenbelas
tingen (2). 

4° De ambtshalve aangeslagen belasting
plichtige die het beclmg van zijn in cle 
bed?'ijjsbelasting belastbare inlcomsten 
wil bepalen op grand van sommige 
elementen van zi,jn boekhouding, aan
gevulrl met de ve1·gelijlc1:ng met de 
inkomsten van een soortgelijlce belasting
plichtige, e1·lcent claanlo01· nooclwkelij
ke1·wijze het ontb1"eken van bewijslcmch
tige elementen, wat cle toepassing cloo1· cle 
aclministmtie rechtvaanligt van de me
thode van ve1·gelijking bepaalcl bij 
artilcel 28 van de gecoonlineerde wetten 
betTefjende de inlcomstenbelastingen en 
cle onmogelijlcheicl om het in m·tilcel 56 
van genoemcle wetten bedoelde jttiste 
bedmgvanzijninlcomstente bewijzen (3). 

5° A1·tilcel 26, § 2, 2°, lid 2, van de gecoih·
dineenle wetten betrefjende de inkomsten
belastingen heft ee1o bijkomende becl1·ijfs
belasting van 5 t. h. op de beclragen 
do01· een 1'echtspe1·soon aan anonieme 
rechthebbenden betaald en die voor cleze 
rechtspersoon een last uitmaken bestaan
cle uit een ve1·gelding, ongeacht de aard 
van cleze ve1·gelcling (4). 

(1) Omtrent het punt dat geen gebruik 
wordt gemaakt van hct' bijzondet• bewijs
midde1 bepaald bij artikel 28 van de gecoi:ir
dineerde wetten betreffende de inkomsten
be1astingen, doch van een feitelijk vermoeden, 
wanneer de vergelijking met een of nteer 
soortgelijke belastingplichtigen wordt toe
gepast om een element te bepalen dat dient 
tot bewijs van de belastbare grondslag, 
doch niet om deze grondslag te bepa1en, 
raadpl. cass., 9 december 1958 en 21 mei 1959, 
twee arresten (B1tll. en PAsiC., 1950, I, 363 
en 956) en noot 1 onder het eerste arrest. 

(2) Raadpl. cass., 30 maart 1965 (Bull. en 
PAsrc., Hl65, I, 809) en het in noot 3 geciteerd 
arrest. 

(PERSONENVENNOOTSOHAP ll'IET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « CARROSSERIE 
MARCEL RICKER ll, T. BELGISOHE STAAT 
MINISTER VAN FINANOI:iiJN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 november I963 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, .. . (zonder 
belang) 

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

cloonlat, hoewel de feitenrechter beslist 
dat "het door de administratie in aan
merking genomen vergelijkingspcmt (na
melijk nummer 28885) passend is en 
er dus geen grond bestaat om te ant
woorden op de bezwaren die verzoekster, 
thans eiseres, tegen de andere vergelij
kingspunten heeft ingebracht "• hij noch
tans de verwerping van de middelen 
van eiseres, onder meer, steunt op <<de 
vergelijking van punt nummer I4300 
met punt nummer 28885 "• 

terwijl het tegenstrij dig is te beslissen 
dat de gegevens van een enkel vergelij
kingspunt volstaan om de litigieuze 
aanslagen te rechtvaardigen, en tevens 
aan te netnen dat het inroepen van de 
gegevens van een tweede vergelijkings
punt noodzakelijk is om de middelen 
af te wijzen die eiseres tegen deze 
aanslagen heeft voorgedragen, 

en te1·wijl het arrest aldus zijn beslissing 

(3) Raadpl. cass., 3 januari 1957 (Bttll. en 
PAsro., 1957, I, 484). 

vV anneer de belastbare inkomsten Werden 
bepaald bij vergelijki:qg met de inkomsten 
van soortgelijke belastingplichtigen, ten gevol
ge van een procedure tot wijziging van de 
aangifte en niet van een procedure van 
aans1ag van ambtswege, moeten de e1ementen 
waarvan de belastingplichtige kan gebruik 
maken om genoemd bewijs te bestrijden niet 
uits1uitend aan zijn eigen onderneming ont
leend worden, cass., 5 juni 1962 (Bttll. en 
PASIC., 1962, 1, 1132). 

(4) Raadpl. de memorie van toelichting 
van artike1 4 van de wet van 28 juli 1938, 
dat artike1 26, § 2, 2", lid 2, van de gecoi:irdi
neerde wetten betreffende de inkonlStenbe
lastingen is geworden (Gedr. st. Kamer 
1937-1938, nr 263, art. 4). 
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steunt op de gegevens van het vergelij
kingspunt nummer 14300 zonder passend 
te antwoorden op de welbepaalde kritie
ken bij conclusie aangevoerd door eiseres 
die, met betrekking tot dit vergelijkings
punt, onder meer deed gelden " dat : 

Overwegende dat het arrest niet de 
toestand van de belastingplichtige num
mer 14300 inroept om de belastba.re 
inkomsten van eiseres vast te stollen 
volgens het speciaal bewijsmiddel be
paald bij artikel28 van de gecoiirdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, maar dat het een van de 
elementen van de toestand van deze 
belastingplichtige, als feitelijk vermoe
den, aanvoert om het pertinent karakter 
te bevestigen van het enkele vergelij
kingspunt dat het in aanmer king neemt, 
namelijk nummer 28885 ; 

Overwegende dat, derhalve, door te 
beslissen dat de gegevens van dit laatste 
vergelijkingspunt volstaan om de aan
slagen te rechtvaardigen en door tevens 
te wijzen op een van de elementen van 
de toestand van een andere belasting
plichtige, het arrest in geen enkele tegen
strijdigheid is vervallen, en dat het, door 
niet te antwoorden op de kritieken die 
eiseres heeft ingebracht met betrekking 
tot de overeenstemming met deze andere 
belastingplichtige, artikel 97 van de 
Grondwet niet heeft geschonden ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 28, 55, inzonderheid § 1, 56 
en 62 van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij 
het besluit van de Regent van 15 janu
ari 1948, 1349 en 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat, nu eiseres heeft doen gelden 
dat zo h<tar boekhouding op zichzelf niet 
voldoende bewijskrachtig was, de admi
nistratie nochtans de juistheid van deze 
boekhouding had erkend wat de kost
prijzen betreft, en dat doze elementen, 
aangevuld met de gegevens van het door 
de administratie in aanmerking genomen 
vergelijkingsplmt, de juistheid van het 
geheel bewezen, het bestreden arrest 
deze argumentatie verwerpt op grond 
dat " de Staat de juistheid niet erkent 
van een boekhouding of zelfs van het 
gedeelte ervan die hij tegen de belasting
plichtige inroept, door eruit zekere ele
menten voor de berekening van de 

aanslag te hebben gehaald als gegevens 
die tegen de betrokkene kunnen worden 
ingeroepen », en zonder te betwisten dat 
de administratie de in de boekhouding 
van eiseres vermelde kostprijzen tot basis 
van de berekening van de belastbare 
grondslag had genomen, beslist dat de 
litigieuze aanslagen niet willekeurig wa
ren, 

terwijl, inzake aanslag van ambtswege, 
de administratie uit de boekhouding of 
uit de aangifte van de belastingplichtige 
slechts gegevens, als vermoeden, 1nag 
halen indien zij deze juist bevindt, 
waaruit volgt dat ten deze het arrest 
ofwel diende te erkennen dat de door 
de administratie in aanmerking genomen 
elementen, namelijk de kostprijzen, juist 
waJ'en en konden dienen voor eiseres mn 
het bewijsJrrachtig karakter van haar 
rekeningen of het juiste bedrag van 
haar inkomsten aan te toncn, ofwel 
diende te overwegen dat de litigieuze 
aanslagen niet gegrond waren op juiste 
elementen en, dientengevolge, willekeurig 
waren: 

Overwegende dat, door te stollen dat 
de administratie, als feitelijk vermoeden, 
uit de boekhouding van eiseres zekere 
elementen voor de berekening van de 
aanslagen heeft kunnen halen, die zij 
als juist beschouwde, zonder daarom 
aan deze boekhouding of zelfs aan de 
elementen die eraan werden ontleend, 
aangevuld met andere door eiseres aange
brachte elementen, een voldoende bewijs
krachtig karakter toe te kennen om de 
toepassing van de methode van verge
lijking af te wijzen of om de belasting
plichtige in staat te stellen het juiste 
bedrag van zijn belastbare inkomsten te 
bewijzen, de feitenrechter geen enkele 
van de in het middel vermelde bepalingen 
heeft geschonden ; 

Dat, bijgevolg, het middel niet kan 
worden aangenomen ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 28 en 56 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coiirdineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 

doo1·dat, nu eiseres heeft doen gelden 
dat zo haar boekhouding op zichzelf 
niet voldoende bewijskrachtig was, de 
administratie nochtans de juistheid van 
doze boekhouding had erkend wat de 
kostprijzen betreft, en dat deze elemen
ten, aangevuld met de gegevens van het 
door de adininistratie in aanmerking 
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genomen vergelijkingspunt, de juistheid 
van het geheel bewezen, het bestreden 
arrest deze argmnentatie verwerpt op 
grand dat « het gebrek aan bewijskTach
tig karakter van een boekhouding niet 
door clementon van buiten doze boek
houding kan worden vorholpen o1n de 
toopassing van artikel 28 van de geooor
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen uit te sluiten ,, 

terwijl, eerste ondenleel, de bewijskrach
tige elementen waarvan het bestaan de 
toepassing van de vergelijking m.et 
sooTtgelijke belastingpliohtigen uitsluit, 
niet noodzakelij;k uit de boekhouding 
van de belastingplichtige moeten worden 
gehaald (hoofdzakelijk schending van 
artikel28 van do gecoordineerde wetten); 

tweede onclenleel, het bewijs van het 
juiste bedrag van het belastbaar inlwmen 
door elk rechtsmiddel kan worden gele
verd en geen enkele wetsbepaling aan de 
belastingplichtige verbiedt dit bewijs te 
leveren door middel van elen>enten van 
buiten zijn boekhouding (hoofdzakelijk 
schending van artikel 56 van de gecooT
dineerde wetten) : 

Overwegende dat het tweede onderdeel 
van het middel feitelijke grondslag mist, 
vermits het een grand van het arrest 
bestrijdt die betrekking heeft op de 
toepassing van de methode van verge
lijking en niet op de verplichting voor 
de van ambtswege bela.ste belasting
plichtige om het juiste bedrag van zijn 
belastbare inkomsten te bewijzen ; 

Overwegende, wat het eerste onderdeel 
betreft, dat, zodTa de belastingplichtige 
verwijst naar de gegevens van het door de 
administratie in aanmerking genomen 
vergelijkingspunt, hij immers het out
broken van bewijslrrachtige elementen 
en, bijgevolg, de noodzakelijkheid erkent 
om de methode van artikel 28 van de 
gecoordineorde wetten toe te passen, 
evenals de onmogelijkheid het juiste 
bedrag van zijn inkomsten, bedoeld bij 
artikel 56 van de voonnelde wetten, te 
bewijzen; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenmnen ; 

Over het vijfde middel, 
be lang) 

(zonde1· 

Over het zesde rniddel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 26, inzonderheid § 2, 2°, 
lid 2, 28, 55, inzonderheid § 1, 56 en 62 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, gecoordineerd bij het besluit 

van de Regent van 15 januari 1948, 
1350 en 1352 van het Burgerlijk ·vvetboek, 

cloonlat het arrest beslist dat, daar de 
administratie bij toepassing van artikel 28 
van de gecoordineorde wetten een in de 
bedrijfsbelasting belastbaar inkomsten
supplement heeft bepaald, zij dit inko
men geldig heeft kunnen onderwerpen 
aan de bij artikel 26, § 2, 2°, lid 2, 
vastgestelde bijkomende bedrijfsbelasting 
van 5 t. h., op grond dat « de bewimpelde 
winston niet worden teruggevonden onder 
de elementen van de balansen van 
verzoekster, thans eiseres, die deel uit
n!aken van haar vermogen ; dat ze 
terecht worden beschouwcl als verdeeld 
en uitgegeven ten gunste van anonieme 
rechthebbenden ,, 

terwijl het arrest aldus niet passend 
antwoordt op de conclusie waarbij eiseres 
deed golden, 

terwijl, in elk geval, de enige lasten 
welke aan de bijkomende bedrijfsbelas
ting van 5 t. h. onderworpen zijn, die 
zijn welke in artikel 26, § 2, 2°, lid 2, 
beperkend worden opgesomd, namelijk de 
commissies, makelaarslonen, handels- of 
andere ristorno 's, vacatiegelden, erelonen, 
toevallige of niet toevallige gratificaties 
en andere welkdanige vergeldingen, zodat 
het arrest, dat niet vaststelt dat eiseres 
dergelijke lasten heeft gedragen, zijn 
beslissing niet wettelijk rechtvaardigt 
(hoofdzakelijk schend:ing van de artike
len 97 van de Grondwet en 26 van de 
geco6rdineerde wetten), 

·en terwijl, zelfs indien wordt aange
nomen dat elk activa-element dat niet 
wordt teruggevonden in het vermogen 
van een vennootschap, in principe, aan 
voormelde bijkomende belasting van 
5 t. h. moet worden onderworpen, het 
voor de administratis nog niet volstaat 
dat zij, om het bedrag van de belastbare 
grondslag in deze belasting vast te 
stollen, het aan de bedrijfsbelasting 
onderworpen bedrag overneemt, wanneer 
dit bedrag werd vastgesteld bij toepassing 
van het wettelijk vermoeden van arti
kel 28 van de gecoordineerde wetten 
dat de administratis van elk ander 
bewijs ontslaat, daar een dergelijk ver
moeden, in tegenstelling met wat het 
arrest schijnt aan te nmnen, ter zake 
niet van toepassing is (schending van 
aile aangeduide bepalingen) : 

Overwegende dat op de bewering van 
eiseres volgens welke verweerder niet 
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bewijst dat het bedrag van 148.556,76 fr., 
hetwelk onderworpen is aan de bijko
mende bedrij£'3belasting van 5 t. h. die 
in artikel 26, § 2, 2°, lid 2, van de 
gecoi:irdineerde wetten wordt bedoeld, 
zou betaald geweest zijn als een last 
bestaande uit een van de vergeldingen 
die op beperkende wijze door deze wets
bepaling worden opgesomd, het arrest 
passend antwoordt door te vermelden 
« dat de bewimpelde winsten niet worden 
teruggevonden onder de elEimenten van 
de balansen van verzoekster (thans 
eiseres) die deel uitmaken van haar 
vermogen, dat ze terecht werden be
schouwd als verdeeld en uitgegeven ten 
gunste van anonieme rechthebbenden, ... 
dat de bezwaren door verzoekster opge
worpen tegen de toepassing van arti
kel26, § 2, 2°, lid 2, v-an de gecoi:irdineerde 
wetten derhalve zonder kracht zijn " ; 

Overwegende dat, door aldus te steu
nen op een feitelijk vermoeden en niet op 
het bijzonder bewijs dat bij artikel 28 van 
de gecoi:irdineerde wetten is vastgesteld, 
het hof van beroep, door een soevereine 
beoordeling, beslist dat een uitgave, die 
een « last " oplevert, door de eisende ven
nootschap werd gedaan en dat, daar 
zulks gebeurd is ten voordele van 
onbekende rechthebbenden, zij voor elk 
van hen de toekenning inhield van een 
voordeel en, bijgevolg, van een « vergel
ding » in de zin van artikel 26, § 2, 2°, 
lid 2, van de gecoi:irdineerde wetten ; 
dat het hof aldus zijn beslissing wettelijk 
rechtvaardigt ; 

Dat, bijgevolg, geen enkel onderdeel 
van het middel kan worden aangenornen ; 

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

4 maart 1969. 2 8 kamer. 
Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter. 
Verslaggever, H. Ligot. - Gelijkluiclencle 
conclusie, H. Paul Mahaux, eerste advo
caat-generaal. - Ple1:ters, HH. Baltus 
(van de balie bij het Hof van beroep te 
Brussel) en Fally. 

2° KAlVlER. - 4 maart 1969. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING.- WINSTEN VAN 
IN RET BEDRIJF BELEGDE AOTIVA. 
BELEGDE AOTIVA.- BEGRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - IN EEN BE
DRIJF BELEGDE AOTIVA. - BESTEM
MING. VOOR BEDRIJFSDOELEINDEN EN 
ONDERWORPEN AAN DE RISIOO'S VAN 
DE ONDERNEMING. - BEG RIP. 

3° BE w I J s. - VERMOEDENS. -
DIREOTE BELASTINGEN. - FEITELIJK 
VERMOEDEN. - BEGRIP. 

4° BE vv I J s. - VERMOEDENS. -
DIREOTE BELASTINGEN. - BESTAAN 
VAN VERMOEDENS. - BEOORDELING 
DOOR DE FEITENREORTER. 

1° De in een nijve1'lwicls-, hanclels- of 
lanclbouwbecl1·ijf belegcle aotiva zijn clie 
welke te7·zelfcle1·tijcl tot becl1·ijfscloeleinclen 
wonlen geb1·uikt en onclerworpen zijn 
aan alle 1·isioo's van cle oncle1•nerning 
cloo1· toecloen van haar eigenaa1· of rnet 
zijn toestemrning (1). (Gecoi:irdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 25, § 1, 1 o, en 27, § l, 
lid l.) 

2° Aotiva kunnen wo1·clen bestemcl voo1· 
becl1·ijfscloeleinclen en oncle7'W07'pen aan 
cle 1·•:Sico's van cle oncle1·neming, en 
cle1·halve werkelijlc in het becl1·ijf wonlen 
belegcl, zoncle1' onmiclclellijk voor winst
gevencle cloeleinclen te wonlen aange
wencl (2). (Gecoi:irdineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, 
art. 25, § 1, 1°, en 27, § 1, lid l.) 

3° De feitem·echtM· lean uit een geheel van 
gelcende elernenten het bewijs a(leiclen van 
het bestaan van een onbekencl feit, zelfs 
inclien zelce1·e van cleze elementen, afzon
cle1·lijlc genomen, geen volcloencle zelcer
heicl ve1'st1·elclcen (3). (Burg. Wetb., 
art. 1353). 

4° In zalcen wam·in het bewijs cloo1· ve7'
rnoeclens wettelijlc is toegelaten, beom·cleelt 
de 7'eohtM' soeve1·ein, in feite, of uit 
sornrnige gegevens gewichtige, bepaalcle 
en rnet elkaa1· overeensternmencle ve7'
rnoeclens voo1·tvloeien, clie het bewijs 
leve?"en (4). (Burg. liVeth., art. 1353.) 

(1) Cass., 15 februari 1967 (A1'1'. cass., 
1967, blz. 752) en noot 2. 

(2) Cass., 7 april 1959, redenen (B1<ll. en 
PASIC., 1959, I, 790). 

(3) Cass., 10 januari 1067 (An·. cass., 1967, 
blz. 564) en 4 maart 1969 (s1<p1·a, blz. 622); 
raadpl. cass., 10 oktober 1967 (B1tll en PASIC., 
1968, blz. 203). 

(4) Cass., 9 mei 1967 (A1'1'. cass., 1967, 
blz. 1094). 
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(GROUX, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST (vertaling). 

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

Over het middel afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 25, inzonderheid § 1, 1 o, en 
27, inzonderheid § 1, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen ge
coi:irdincerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 1349 en 1353 van 
hot Burgerlijk W etboek, 

doonlat het bestreden arrest, om te 
beslissen dat de door eiser op 26 augus
tus 1960 aangegane overeenkomst waar
bij hij aan een ondernemer toestond 
tegen vergoeding aarcle te storten op zijn 
terrein, een verrichting oplevert in de 
uitoefening van zijn beclrijf en clat 
derhalve de door hem ontvangen " ver
goecling voor het mnkippen " een inkomen 
nit zijn bedrijf en dus belastbaar was, 
hoofclzakelijk steunt op de overwegingen 
clat de gehele achterzijde van de eigen
dmn van eiser, n1et het perceel waarop 
de aanaarding was geschied, dienen 
moest voor hot uitoefenen vanhet bedrijf, 
dat betonblokken, in hot naaste perceel 
gelegd, later, na de aanaarding in lewes
tie, als f1mdamenten gediend hebben 
voor de bedrijfswerkplaats die eiser heeft 
opgericht en dat " voor het beoordelen 
van de gegrondheid van de stelling der 
administratie, het zonder belang is dat 
de werkplaats van verzoeker, thans eiser, 
opgetrokken is na de uitvoering van de 
aanaardingswerken; clat de fundamenten 
in het perceel, dat aan het betwiste 
perceel grenst, bewijzen dat verzoeker, 
tijdens de belastbare periode, aile per
celen die hij in zijn nijverheidsbedrijf 
heeft will en gebruiken, bestemd heeft 
tot bedrijfsdoeleinden ; dat, om een wer
kelijke belegging van het betwiste terrein 
te hebben, het niet vereist was dat 
verzoeker de terrei1ien, die hij bezat, 
onmicldellijk met het oog op winst zou 
aanwenden; dat de plaatsligging, blijkens 
het door verzoeker overgelegde plan, 
voldoende aanwijst dat de gehele achter
zijde van zijn eigendon1., van 1960 af, 
dienen moest voor zijn bedrijf; dat, 
daar het gronden betrof die aan verzoeker 
toebehoren, uiteraard de verschiilende 
percelen die normaal tot de woning 
van verzoeker behoren, ook van af 
hetzelfde tijdstip, onderworpen waren 
aan aile risico's van zijn bedrijf », 

.tenvi.fl, in strijd met wat het arrest 
aldus beslist, opdat het betwist terrein 
zou k1mnen beschouwcl worden als belegd 
in bet bedrijf van eiser en opdat een 
verrichting bctreffencle dit terrein der
halve zou kunnen beschouwd worden 
als een verrichting gedaan door de 
bedrijfsinrichting van eiser, het volstrekt 
noodzakelijk is dat hij dit terrein, vanaf 
het tijdstip van die verrichting, werkelijk 
zou aangewend hebben tot het uitoefenen 
van zijn bedrij f en het van dan af 
onderworpen heeft aan aile ·risico's van 
zijn bedrijf (schending inzonderheid van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 25 en 
27 van de gecoi:irclineercle wetten); 

tm·wi.fl, bijgevolg, geen enkele feitelijke 
vaststelling van het arrest of van de 
beslissing van de directeur waarnaar 
verwezen worclt, een wettige reden is 
om te verklaren clat de door eiser ont
vangen " vergoeding voor het omkippen " 
een bedrijfsinkomen was, vermits ener
zijds het arrest aam1.eemt dat eiser 
slechts na het aangaan van de overeen
komst van 26 augustus 1960 en na de 
betaling van de vergoeding, een werkhuis 
heeft opgetrokken en het voor bedrijfs
doeleinden heeft aangewend, en ander
zijds de vaststeiling dat het gronden 
betrof die aan eiser toebehoren geen 
bewijs !evert dat hij dit goed onderwor
pen had aan aile risico's van zijn bedrijf 
en dit vanaf het tijdstip dat het bedoeld 
contract werd aangegaan (schending van 
dezelfde bepalingen); 

en terwi.fl bovendien het aanwezig zijn 
van " betonblokken in het perceel naast 
het betwiste perceel " en " de plaatslig
ging " geen feiten zijn waaruit, zoals het 
arrest het wil doen, het bewijs logisch 
kan afgeleid worden dat het goed 
" gedurende de belastbare periode " of 
" van 1960 af " dienen moest tot bedrijfs
doeleinclen, waaruit volgt clat de feiten
rechter geen oordeel heeft gevormd op 
groncl van regelmatige vermoedens (schen
cling inzonderheicl van de artikelen 1349 
en 1353 van het Burgerlijk Wetbook) 

Over de clrie onclerclelen samen : 

Overwegende enerzijds clat voor de 
belegging van activa in een nijverheids-, 
handels' of Ianclbouwbedrijf het noclig 
maar tevens voldoende is clat zij tegelijk 
voor bedrijfsdoeleinden werden bestemd 
en aan aile risico's van de onclerneming 
onclerworpen door toedoen van de eige
naar of met zijn toeste=ing ; clat aldus 
een goecl werkelijk kan belegd zijn zonder 
onmiclclellijk voor winstgevencle cloelein
den te worden aangewencl ; 
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Overwegende anderzijds dat, in zaken 
waarin het bewijs door vermoedens 
wettelijk is toegelaten, het bewijs van 
een feit kan voortvloeien uit een geheel 
van eleinenten, zelfs zo deze elementen, 
afzonderlijk genomen, niet voldoende 
beslissend zijn, en dat de feitenrechter 
soeverein oordeelt of uit die gegevens 
gewichtige, bepaalde en met elkaar over
eenstemmende vermoedens voortvloeien, 
die een bewijs opleveren; 

Overwegende dat hieruit volgt dat het 
hof van beroep, uit de bij het middel 
vermelde elementen en uit die van de 
beslissing van de directem· welke het 
verklaart over te nemen, wettelijk heeft 
krumen afleiden dat het perceel, waarop 
de aanaardingswerken werden uitgevoerd 
tegen betaling aan eiser van vergoedingen 
voor het omkippen, tijdens de belastbare 
periode belegd was in het bedrijf van 
eiser en dat bijgevolg deze vergoedingen, 
als inkom.en van dit bedrijf aan de 
bedrijfs- en aanvullende perso~~ele belas
ting onderworpen zijn ; 

Overwegende dat geen enkel onderdeel 
van het n~iddel kan aangenomen worden ; 

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

4 maart 1969. 2e kamer. 
Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Verslaggever, Baron Richard. - Gelijk
h•idende conclusie, H. Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. Pleite1·s, 
HH. \Vilmart, Baltus en Van Leynseele 
(de twee eers"tvermelden van de balie 
bij het Hof van beroep te Brussel). 

1° KAJ\1ER. - 7 rnaart 1969. 

1° LASTGEVING.- LASTHEBBER VAN 
DE WERKGEVER DIE EEN EINDE MAAKT 
AAN EEN BEDIENDENCONTRACT ZONDER 
DAARTOE GEMACHTIGD TE ZIJN, -
BEKRACHTIC+ING DOOR DE LASTGEVER. 
- GEVOLGEN. 

2° HUUR VAN WERK. - HuuR VAN 
ARBEID. ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR BEDIENDEN.- 0PZEGGING DOOR 
DE LASTHEBBER VAN DE WERKGEVER 
DIE ZIJN JVIACHT TE BUITEN GAAT. -
GEVOLGEN. 

1° en 2° H1 annee1· cle lasthebbm· van een 
wedcgeve1· een einde heejt gemaalct aan 
een beclienclencontmct zonder clam·toe 
gemachtigd te zijn en cle lastgever dit 

belcmchtigt, werkt die belcmchtiging terug 
tot cle datum van de opzegging; de 
bediende heejt op die datum geen recht 
verlcregen op vm·goeding wegens onregel
matig verbrelcen van het bediendencon
tmct (1). (Burg. Wetb., art. 1998.) 

(DE STOOP, T. Mr LIETAER, CURATOR OVER 
HET FAILLISSEMENT VAN DE NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP «EUROPA SPINNERIJ "• 
EN TAYJ\iANS D'EYPERNON.) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1338, 1984, 
1989, 1998, inzonderheid lid 2, van het 
Burgerlijk \Vetboek, 15, 18 en 21 van 
de wetten betreffende het bedienden
contract, gecoordineerd bij koninldijk 
besluit van 20 juli 1955, en 97 van de 
Grondwet, 

doorclat, nu het hof van beroep moest 
beslissen of op geldige wijze een einde 
was km1nen gemaakt worden aan het 
bediendencontract tussen eiser en de 
naamloze vennootschap « Europa Spin
nerij " op het enkele initiatief van de 
afgevaardigde beheerder van genoernde 
vem1ootschap, en hoewel het vaststelt 
« dat ge1ntimeerde (hier eiser) terecht de 
bevoegdheid van die afgevaardigde be
heei·der betwist "• mn de volgende rede
nen : « eensdeels is het verbreken van 
het contract met de technische directeur 
die voor twintig jaar is aangeworven en 
een aan de index aan te passen wedde 
van 35.000 frank per maand ontvangt, 
niet te beschouwen als een daad van 
dagelijks beheer . . . en artikel 63 van de 
vennootschappenwet de beheerraad ver
hindert dergelijke bevoegdheid algemeen 
op te dragen aan de afgevaardigde 
beheerder, wat de standregelen daarover 
ook mogen bepalen "• en« anderdeels kan 
de beheerraad wei een bijzondere last 
geven aan een persoon, zij het de afge
vaardigde beheerder, om daden te stellen 
die niet behoren tot het dagelijks 
beheer ... , maar « een opdracht (non~
n~er, revoquer, destituer tous les agents 

(1) Raadpl. cass., 15 december 1932 (Bull. 
en PAsiO., 1933, I, 52) en 6 januari Hl53 
(ibid., 1953, I, 436). 
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et employes) is niet voldoende beperkt 
mn als een bijzonder mandaat te kunnen 
doorgaan ... "• het bestreden arrest 
niettemin de opzegging beschouwt als, 
ten deze, door bedoelde afgevaardigde 
beheerder geldig genotificeerd, en dit 
omdat de handelwijze van deze laatste 
op 10 april 1964 door de beheerraad 
werd goedgekeurd, terwijl de algemene 
vergadering dezelfde beslissing cip 25 april 
1964 getroffen heeft, en dat, volgens 
artikel 1998, tweede lid, van het Bur
gerlijk Wetboek, "dergelijke ratificatie 
een terugwerkende kracht heeft, welis
waar onvorn'linderd de eventueel ver
worven rechten van ge1ntimeerde », 1naar 
dat, ten deze, eiser niet op 10 april en 
zelfs niet op 25 april 1964 rechten 
verworven had, om de volgende redenen : 
« inderdaad voor overeenkomsten met 
een loon hager dan 180.000 frank is de 
verbrekende partij niet verplicht de 
beweegredenen ab initio bekend te maken 
en kan gedurende een redelijke termijn 
worden gewacht met de verbreking en de 
aanzegging van d" reden " en " die ter
mijn was nog niet voorbij op 10 april1964 
en zelfs niet op 25 april 1964 », en 
« daarbij komt nog dat de voorziening 
in cassatie pas werd verworpen op 
14 december 1964 (l), zodat de vennoot
schap tot dan had mogen wachten met de 
verbreking, omdat het dan pas volkomen 
zeker was dat ge'intimeerde moest aan
zien worden als sclnlldig aan die feiten 
en als gestraft met de hierboven ver
melde gevangenisstraf en geldboete " 
en «tot einde 1964 had ge!ntimeerde dus 
geenszins het recht verworven dat zijn 
veroordeling niet meer zou aangewend 
worden als reden tot verbreken van de 
overeenkomst », 

te1"'wijl, in de beoordeling van het punt 
of de beweerde bekrachtiging, op 10 en 
25 april 1964 respectievelijk door de 
raad van beheer en de algemene verga
dering, van de opzegging die genotifi
ceerd was door het enkele toedoen van 
de daartoe niet bevoegde afgevaardigde 
beheerder, heeft kunnen terugwerken tot 
op de datum van de opzegging (16 maart 
1964), zonder aan de ten gtmste van 
eiser " verworven rechten " afbreuk te 
doen, er geen acht belweft te worden 
geslagen op hot feit dat de vennootschap, 
waar1nee eiser door een contract was 
verbonden, had mogen wachten om de 
opzegging te notificeren, eventueel tot 
14 december 1964, maar wel op de om-

{1) B"ll. en PAsro., 1965, I, 381. 

standigheid dat, op 16 maart 1964 reeds, 
door toedoen van bedoelde afgevaardigde 
beheerder er eenzijdig en onherroepelijk 
een einde werd gemaakt, zonder opzeg
gingstermijn of vergoeding, aan het tus
sen partijen bestaande contract, waarbij 
onder meer eiser elke toegang tot de 
werkplaatsen werd ontzegd onder be
dreiging met uitdrijving desnoods door 
de sterke macht, wat ontwijfelbaar tot 
gevolg heeft te zijnen voordele van dat 
tijdstip af een recht op vergoeding te 
doen ontstaan, daar bedoelde afgevaar
digde beheerder niet over de nodige 
macht beschikte om te zijne opzichte 
dergelijke maatregelen te treffen : 

Overwegende dat uit de niet bekriti
seerde vaststellingen en beslissingen van 
het arrest blijkt dat het de daartoe niet 
bevoegde afgevaardigde beheerder van 
de naan1loze vennootschap " Europa 
Spinnerij » was die, zonder voorafgaande 
opzegging noch vergoeding, namens doze 
vennootschap een einde n'laakte aan het 
bediendencontract bestaande tussen deze 
laatste en eiser ; dat het arrest nochtans 
de vordering tot schadevergoeding van 
eiser verwerpt daar, nadien, zowel de raad 
van beheer als de algemene vergadering 
van de vennootschap de handelwijze van 
de afgevaardigde beheerder bekrachtigd 
hebben v66r het ogenblik waarop eiser 
het recht zou verworven hebben dat zijn 
correctionele veroordeling niet meer zou 
kunnen aangewend worden als reden tot 
verbreking van de overeenkomst ; 

Overwegende dat het middel staande 
houdt dat het recht van eiser op schade
vergoeding wegens willekeurige eenzijdige 
beeindiging van het bediendencontract 
ontstond, niet op het ogenblik waarop 
gezegde correctionele veroordeling niet 
meer kon aangewend worden als reden 
van de eenzijdige contractverbreking, 
maar op het ogenblik zelf van deze 
verbreking door een onbevoegd persoon ; 

Overwegende dat deze stelling, welke 
iedere mogelijkheid van bekrachtiging 
van hetgeen door een lasthebber buiten de 
hem verleende macht werd gedaan 
uitsluit, indruist tegen de bepalingen 
van artikel 1998 van het Burgerlijk 
Wetboek, welke in dergelijke bekrachti
ging voorzien ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweeds middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet en bijgevolg van de artikelen 15 
en 21 van de wetten betreffende het 
bediendencontract, gecoordineerd bij ko
ninklijk besluit van 20 juli 1955, 
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dooTdat, ten antwoord op het verweer-
middel dat door eiser bij conclusie was 
afgeleid hieruit dat de uitspraak van 
het arrest van vcroordeling, tc zijne 
laste op 14 maart 1964 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent, voor de ven
nootschap " Europa Spinnerij " geen 
dringende reden had ktmnen opleverel} 
die de verbreking, zonder voorafgaande 
opzegging of vergoeding, ;ran het tussen 
partijen bestaande b~chendenco~~ract 
rechtvaardigde, aangezmn, van blJ de 
aanvang van het strafonderzoek waartoe 
het beheer van de vennootschap " Tissage 
et Filature Camille De Stoop " aanleiding 
had gegeven, dit is nog v66r de on~er
tekening van het contract tussen e1ser 
en de vennootschap " Europa Spinnerij "• 
de leiders van deze laatste vennootschap 
volkmnen op de hoogte van de toestancl 
waren, het bestreden arrest, hoewel het 
vaststelt clat " zelfs inclien de werkgeef
ster de feiten zon gekencl hebben op het 
ogenblik van het sluiten van de overeen
komsten, clan nog blijft dat toentertijd 
ge!ntimeerde (hier eiser) slech.~s als 
getuige werd onder~aagd, dat hl.] later 
word vrijgesproken m e~rste aan~eg en 
het ·pas in hager beroep 1s dat hlJ werd 
gcstraft ,, zodat " deze veroordeling dus 
zeker een gans nieuw gegeven >> W'_1S, 
overweegt, " ... dat de werkgeefster met 
over voldoende gegevens beschikte om 
de schuld en de ergheid van de feiten te 
apprecieren en dat zij pas op het penaal 
arrest is kum'len voortgaan o1n een 
gegrond oorcleel te km=en vormen "• en 
" dan nog onder voorbehoud van de 
voorziening in cassatie "• doze laatste 
opmerking in verband dienende te wor
den gebracht met een andere grand van 
de aangevallen beslissing, volgens welke 
de werkgevende vennootschap had mogen 
wachten, on'l kennis te geven van haar 
wil het contract te vorbroken, tot op 
14 december 1964, de datum wa.arop 
cle door eiser tegen het voormeld .arr.est 
van veroordeling ingestelde voorz1emng 
in cassatie werd verworpen, " mndat het 
dan pas volkomen zeker was dat ge!nti
meerde moest aanzien worden als schuldig 
aan die feiten en als bestraft met de 
hierboven vermelde gevangenisstraf en 
gelclboete "• 

te1·wijl het onmogelijk is met zekerheid 
te weten als n'len zich aan de gronden van 
het arre~t houdt, op welk precies tijdstip 
de vennootschap, naar het oordeel van de 
rechter in feitelijko aanleg, zou besch1kt 
hebben over de nodige elementen om met 
kennis van zalcen te beslissen dat het 
lmar onmogelijk was met eiser te blijvon 
smnenwerken, en dienvolgens het arrest, 

• 
wegens doze dnbbelzinnigheid in zijn 
motivering, nalaat een passend antwoord 
te verstrekken op de conclusie welke door 
eiser op het kwestieuze punt was gena
n'len: 

Overwegende dat het arrest preci
seert dat het op het ogenblik is van de 
strafrechtelijke veroordeling van eiser, 
door hot arrest van 14 maart 1964, dat 
de " Europa Spinnerij " over de nodige 
elementen beschikte om te beslissen dat 
het haar onmogelijk was met eiser verder 
samen te werken; dat het inderdaad 
releveert dat het eerst op het strafrech
telijk arrest is, hetwelk een ga;'ls nieuw 
gegeven was, en nadat mser 1n eerste 
aanleg was vrijgesproken geweest, dat 
gezegde vennootschap kon voortgaan 
om zich eon gegrond oordeel te lnmnen 
vormen over de foiten ; dat het bostreden 
arrest, door erop te wijzen dat de ven
nootschap nog had mogon wacht~n tot 
het verwerpen van de voorz1erimg 1n 
cassatie van eiser, om aan de overeen
komst een einde te stollen, niet dubbel
zinnig is en het dus geen togenstrijdighoid 
verwekt met zijn hiervoorgemelde beshs
sing betreffende het ogenblik waarop de 
vennootschap over de nodige olom~nten 
beschikte mn haar vermelde beshssmg 
te non'len; 

Overwegende, dienvolgens, dat door 
deze beschouwingen het arrest, eensdeels, 
zijn beslissing wettelijk rechtvaarchgt 
en, anderdeels, de in het micldel bedoelde 
conclusie passend beantwoordt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

On'l die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kosten, 

7 maart 1969. 1° kamer. 
Voo1'zitte1·, H. Belpaire, raadsheer waar
nemencl voorzitter. - VeTslaggeve1', 
H. Hallemans.- Gelijkhtidende conclttsie, 
H. Dopelchin, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, HH. Fam·es en Struye. 

2e KAJ\'I:ER, - 10 maart 1969. 

lO \TERJARING. - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. - SOHORSING. 
DAGVAARDINGSTERJ\'IIJN BEPAALD BIJ 
ARTIKEL 208, LID 2, VAN RET WETBOEK 
VAN STRAFVORDERINC+. - VERJARING 
NIET GESOHORST. 

20 HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- BEVESTIGING DOOR DE REOHTER 

i 
I. 
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IN HOGER BEROEP VAN EEN BESLISSING 
VAN DE EERSTE REOHTER. - DRL~G
WIJDTE. 

3D VERJARING. - STRAFZAKEN. -

BURGERLIJKE REOHTSVORDERINC+. -

STRAFVORDERING VERJAARD EN VER
NIETIGING VAN DE OVER DEZE REOHTS

VORDERING GEvVEZEN BESLISSING. -
VERNIETIGING ZONDER OEVOLG TEN 
OPZIOHTE VAN DE INGESTELDE BUR

GERLIJKE REOHTSVORDERING. 

4D VERWIJZING NA CASSATIE. -

STRAFZAKEN.- VERNIETIGING OMDAT 
DE STRAFVORDERING VERV ALLEN IS. -

KOSTEN VAN DEZE REOHTSVORDERING 
DIE TEN LASTE VAN DE STAAT MOETEN 

BLIJVEN. - VERNIETIGING ZONDER 
VERWIJZING. 

I D De verja·ring van de stmjvo?'Clm·ing 
wordt niet gescho?·st, in geval van ve1·zet 
tegen een vm·stekbeslissing, gedv.rende 
de dagvacwdingste1·mijn beJJCLald bij 
a1·tikel 208, 2e licl, vct·n het VVetboelc van 
stmjvonlering (1). 

2D De ?'echteT in hogm· be1·oep, die de eigen 
1·edenen vm·meldt waa1·op hij steunt om 
de beslissing van de eerste ?'echte?' te 
bevestigen, neemt dezelfcle beslissing over 
maa?' eigent zich de redenen e1·van 
niet toe (2). 

3D Het ve1·val van de st?·ajv01·dering en de 
vernietiging die het meeb1·engt zijn zan
elm· gevolg ten opzichte van de tijclig 
ingestelcle b~wge1·lijke ?'echtsvonle?·ing ( 3). 
(Wet van I7 april I878, art. 26 en 
27 vervangen door artikel 5 van de wet 
van 30 rnei 1961.) 

4D vVanneer de beslissing op de stmjvO?·de
?·ing ve1·nietigd wo1·dt omdat cleze VO?'de-
1'ing vervallen is en wannem· de lcosten 
ervcm ten laste moeten blijven van 
de Staat, geschieclt de vernietiging 
zondm· venvijzing ( 4). 

(DEOUYPER, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 

«COMPAGNIE DES PROPRIETAIRES REU
NIS ll EN NAAl'IILOZE VENNOOTSOHAP 
«ROYALE BELGE ».) 

(1) Vergel. cass., 11 juni 1951 (Bnll. en 
PAsrc., 1951, I, 708); betreffende het gevolg, 
op de verjaring van de strafvordering, van 
de betekening van een dagvaarding om te 
verschijnen uitgebracht op verzoek van het 
openbaar ministerie, raadpl. cass., 30 oktober 
1967 (A1·r. cass., 1968, blz. 329). 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten op 18 decmrtber 1968 gewezen 
door bet Hof van beroep te Gent ; 

Overwegende dat het eerste van die 
arresten eiser veroordeelt tot een gevan
genisstraf van een jaar en tot eon geld
boete van 500 frank gebracht op 
IO.OOO frank of een gevangenisstraf van 
drie rnaanden en tevens tot betaling aan 
de burgerlijke partij naamloze vennoot
schap « Compagnie des Proprietaires 
Reunis »van de hoofdsorn van 1ll.I67 fr. 
en aan de burgerlijke partij naamloze 
vennootschap « Royale Beige » van de 
hoofdsom van 178.333 frank, en dat het 
tweede arrest zijn onmiddellijke aan
houding beveelt ; 

I. W at de voorziening betreft tegen 
de beslissingen over de strafvordering : 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 21, 22, 23, 
24 van de wet van 17 april 1878 houdende 
de inleidende titel van het W etboek 
van strafvordering, 184, 208 van het 
Wetboek van strafvordering en 15 van 
de wet van I jm<i 1849 op de herziening 
der tarieven in strafzaken, 

doonlat het bestr~den arrest, dat uit
spraak doet ten grande, eiser op straf
rechtelijk gebied heeft veroordeeld, en 
het middel heeft verworpen waardoor 
eiser in zijn akte van verzet van 6 decem
ber I968 had laten gelden dat op de 
datmn van zijn verschijning voor het 
Hof van beroep drie jaar zouden ver
streken zijn sedert de vorclering van de 
procureur des Konings van I3 decem
ber 1965, welke vorclering de laatst,e 
daad was waardoor de verjaring van de 
strafvordering eventueel gestuit was 
geworden, - zulks om reclen dat, inge
volge het verzet van eiser, ·de verjaring 
van de strafvordering geschorst was 
gedurende de in het artikel 208, lid 2, van 
het V\T etboek van strafvordering bepaalde 
termijn, daar gedurende deze termijn 
van tien dagen er een wettelijk beletsel 
bestond mn over de strafvordering te 

(2) Oass., 9 mei 1966 (Bttll. en PAsiC,, 
1966, I, 1143). 

(3) Oass., 3 maart 1969 (supm, blz. 616) ; 
raadpl. cass., 21 maart 1966 (Bull. en PAslC., 
1966, I, 954) en 24 augustus 1967 (A1'1', cass., 
1967, blz. 1337). 

(4) Oass., 3 maart 1969 (sttp1'a, blz. 616). 
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Dordelen, en doordat het ander bestreden 
arrest dienvolgens de onmiddellijke aan
houding van eiser heeft bevolen, 

te1·wijl, eerste oncle1'Cleel, de termijnen 
welke 1nen volgens de wet, en 1neer 
bepaald volgens artikel 208, lid 2, van 
het Wetboek van strafvordering, moet 
laten tussen de dag van de dagvaarding 
en die van de verschijning, niet be
schouwd kunnen worden als een wettelijk 
beletsel om te vonnissen dat als gevolg 
zou hebben, overeenkomstig artikel 24 
van de wet van 17 april 1878, de verja
ring te schorsen bepaald door de artike
len 21, 22 en 23 van gezegde wet, 

terwijl innners, ingevolge de mogelijk
heid welke, overeenkomstig artikel 15 
van de wet van 1 juni 1849 voor de 
partijen bestaat vrijwillig te verschijnen, 
voormelde termijnen geen volstrekte 
onmogelijkheid te vonnissen met zich 
medebrengen ; 

tweecle onclercleel, indien men moest 
aannemen dat voormelde tennijnen de 
verjaring van de strafvordering schorsen, 
ten deze voor het openbaar ministerie, 
overeenkomstig artikel 184, laatste lid, 
van het W etboek van strafvordering, de 
mogelijkheid bestond na de akte van 
verzet van eiser, deze laatste te laten 
dagvaarden mits naleving van een ter
mijn van drie dagen, zodat ten deze de 
verjaring slechts gqdurende vier dagen 
werd geschorst, hetgeen dan medebrengt 
dat overeenkomstig de hager ingeroepen 
bepalingen van de wet van 17 april 1878, 
de verjaring, in plaats van op 13 decem
ber 1968, op 17 december 1968 was 
verworven : 

Overwegende dat de schorsing van de 
verjaring enkel voortvloeit uit een wet
tekst waardoor zij ingevoerd wordt of 
uit een wettelijk beletsel dat de berech
ting van de strafvordering verhindert ; 

Overwegende, enerzijds, dat geen wets
bepaling stelt dat de verjaring geschorst 
wordt gedurende de termijnen bepaald 
bij artikel 208, 2e lid, van het wetboek 
van strafvordering ; 

Overwegende, anderzijds, dat de bij 
voormelde wettekst gestelde termijnen 
enkel tot doel hebben de rechten te 
handhaven van de verdediging der 
partijen die door het verzet van de 
veroordeelde bij de zaak betrokken 
worden ; dat zij geenszins een beletsel 
uitmaken voor de berechting van de zaak, 
doch integendeel ertoe strekken dit 
berechten met eerbiediging van de rech
ten van de verdediging mogelijk te 
maken; dat zij dienvolgens de verjaring 

van de strafvorrlering niet kunnen schor
sen; 

Overwegende dat zelfs bij veronder
stelling dat de verjaring op 13 december 
1965 gestuit werd, het arrest bijgevolg 
onwettelijk beslist heeft dat de verjaring 
van de strafvordering geschorst werd 
geclurencle de in artikel 208, lid 2, van 
het W etboek van strafvordering be
paalde termijn ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Overwegende dat uit de stukken van 
de rechtspleging blijkt dat de verjaring 
van de tegen eiser ingestelde strafvorde
ring was ingetreden op de dag waarop 
het bestreden arrest gewezen werd ; 

Overwegende dat het arrest waarbij 
de onmiddellijke aanhouding bevolen 
werd het gevolg is van het arrest van 
veroorcleling ; 

II. Wat de voorziening tegen de beslis
sing over de burgerlijke vorderingen 
betreft : 

Over het eerste middel, afgeleicl uit 
de schencling van de artikelen 10 van cle 
wet van 1 mei 1849 op de rechtbanken 
van eenvouclige en correctionele politie 
en 165 van de wet van 18 juni 1869 op 
de rechterlijke organisatie, 

clo01·dat het bestreden arrest, clat uit
spraak cloet ten grande, eiser op straf
rechtelijk en burgerlijk gebiecl heeft 
veroordeeld, zulks bij bevestiging van 
het vonnis a quo van 4 oktober 1968, 
en doorclat het ancler bestreden arrest 
dienvolgens de onmiddellijke aanhouding 
van eiser heeft bevolen, 

te1·wijl enerzijcls het zittingsblad van 
de correctionele rechtbank van 4 okto
ber 1968 verrneldt dat de heer Thienpont 
als griffier aanwezig was, en anderzijds 
voormelcl vonnis ondertekend werd door 
de heer Van Der Stuyft in hoeclanigheid 
van griffier, zodat clit vonnis nietig is bij 
gebrek aan naleving van voormelde 
wettelijke bepalingen en, door clit vonnis 
te bevestigen, voormeld arrest zich de 
nietigheid ervan heeft toegeeigend : 

Overwegende dat het arrest van ver
oordeling, door zich, op grond van eigen 
redenen, ertoe te beperken het vonnis 
van de eerste rechter in de mate die het 
bepaalt te bevestigen, enkel vaststelt 
dat cle rechter in hoger beroep dezelfde 
beslissing velt als die welke vermeld 
staat in het nietig beweerd vmmis; dat 
het zich aldus de nietigheid niet eigen 



-- 638 

heeft gemaakt waarmede volgens het 
middel dat vonnis behept was ; 

Overwegende dat deze aan de openbare 
orde vreemde nietigheid niet opgeworpen 
werd voor het hof van beroep ; 

Dat het middel derhalve niet ontvan
kelijk is; 

En overwegende dat in 't onderhavige 
geval de kosten van de strafvordering 
ten laste van de Staat moeten gelegd 
worden; 

Om die redenen, vernietigt het eerste 
bestreden arrest in zover het over de 
strafvordering uitspraak doet, doch be
halve voor zoveel het verzet erdoor 
ontvankelijk wordt verklaard ; vernietigt 
het tweede bestreden arrest, dat de 
onmiddellijke aanhouding beveelt ; ver
werpt de voorziening in zover zij gericht 
is tegen de beslissingen over de burger
lijke vorderingen ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal gemaakt worden op 
de kant van het gedeeltelijk vernietigd 
arrest en van het vernietigd arrest ; 
veroordeelt eiser in. de helft van de 
kosten en laat de andere helft ten laste 
van de Staa.t ; zegt dat er geen grand is 
tot verwijzing. 

10 maart 1969. - 28 kamer. -
VooTzitteT en Ve?·slaggeve?', H. Rutsaert, 
raadsheer waarnen10nd voorzitter, 
Gelijlchtidende concl~tsie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Bayart. 

28 KAMER. - 10 maart 1969. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN. 
OVEREENKOMST). - VERKEERS
ONGEVAL. - FouT VAN HET SLAGHT
OFFER. - SLUIT NIET NOODZAKELIJK 
ELKE SCHULD VAN DE DADER VAN HET 
ONGEVAL UIT. 

De omstancligheid dat een ve?·lcee?·songeval 
zich niet zoH hebben voo?·gedaa?u indien 
het slachto.fje?' geen jmtt had begaan, 
sluit de sch~dd niet ~•it van clegene die 
oolc een jmtt heeft begaan wellce het 
ongeval heeft veToo?·zaalct (I). 

(1) Oass., 29 juli 1954 (B·ull. en PASIO., 
1954, I, 1005); raadpl. cass., 6 december 1957 

(CLEMENT, T. CONSORTEN DEPUYDT.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 september 1968 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

Over het nuddel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de 
Grond>vet, 25, 2, van het algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer, van 10 december 1958, zoals het 
is gewijzigd en aangevuld onder meer 
door artikel 12 van het koninklijk besluit 
van 30 april 1963, 418, 419 en 420 van 
het Strafwetboek, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doorclat het bestreden arrest eiser uit 
hoofde van onopzettelijk doden veroor
deelt tot een gevangenisstraf van drie 
maanden en een geldboete van 6.000 fr. 
en he1n vervallen ver)daart van het recht 
te sturen gedurende zes maanden, en, 
over de burgerlijke vorderingen uitspraak 
doende, de aansprakelijkheid voor de 
schadelijke gevolgen van het ongoval bij 
helften verdeelt tussen eiser en het slacht
offer, om de reden dat eiser en het 
slachtoffer allebei een fout hebben begaan 
waa.rdoor zij aansprakelijk zijn, eiser 
omdat hij zich te ver naar links heeft 
begeven " voora.Ieer de links van hem 
gelegen rijbaan te hebben willen inrijden, 
zodoende ... het slachtoffer te hebben 
gehinderd en verrast "• en het slachtoffer, 
omdat het bij een te hoge snelheid en 
" op Ineer dan vier 1neter van de 
rechter rijwegrand reed, zodat het door 
meer rechts te rijden de auto van beklaag
de had kunnen vermijden ,, 

te1·wijl deze redenen geen passend 
antwoord clitmaken op de namens eiser 
in hager beroep neergelegde conclusie, 
die deed gelden dat eiser, om naar links 
af te slaan, de bepalingen van artikel 25, 
2, van het wegverkeersreglement was 
nagekomen door zijn linker richtings
licht te doen werken en zich naar links 
te begeven, hierbij tenminste zes meter 
ruimte latende tussen zijn voertuig en 
de linker rand van de weg, terwijl het 

· slachtoffer met een te hoge snelheid reed 
op meer dan 4 meter van de rechterkant 
van de weg ten opzichte van zijn richting ; 
terwijl uit de constateringen van de 

(Btill. en PASIC., 1958, I, 365); 3 maart 1961 
(ibid., 1961, I, 726); 6 en 9 september 1968, 
stip1·a, blz. 19 en 22. 
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bestreden beslissi:ng valt af te leiden dat, 
indien het slachtoffer zijn rechterkant 
had gehouden, het de wagen van eiser 
had kcmnen vermijden, zodat de ruimte 
van 4 meter die eiser links van zich 
had gelaten voldoende was, en terwijl 
het bijgevolg tegenstrijdig, of althans 
dubbelzinnig is eiser te verwijten te ver 
naar links te zijn gek01nen, des te meer 
daar hij slechts moest vermijden het 
verkeer van de tegenliggers te hinderen 
in de mate dat hun verkeer normaal was, 
wat ter zake niet het geval was ; en 
terwijl, tenslotte, deze constateringen 
het bestaan uitsluiten van een band van 
causaliteit tussen de beweerde fout van 
eiser en het overlijden van het slachtoffer, 
vermits het, volgens de feitenrechter, 
de botsing had kunnen verrnijden indien 
het regelmatig zijn rechterkant had 
gehouden (schending van alle in het 
middel aangeduide bepalingen) : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt, eensdeels dat eiser, vooraleer 
de links van hem gelegen rijbaan in te 
rijden, zich te veel naar links begeven 
heeft, wat een overtreding van arti
kel 25, 2, d, van het vVegverkeersregle
ment uitmaakt, anderdeels dat de wiel
rijder, die uit tegenovergestelde richting 
aankwmn, met een overdreven snelheid 
reed zonder zo dicht mogelijk bij de 
rechterrand van de baan te blijven, 
waaruit volgt dat hij nochtans de rechter
kant van de rijbaan volgde ; 

Overwegende dat het arrest uit die 
vaststellingen zonder tegenstrij digheid 
noch dubbelzinnigheid heeft kunnen 
afleiden dat eiser en het slachtoffer ieder 
voor de helft aansprakelijk zijn voor de 
schadelijke gevolgen van het ongeval ; 
dat het tevens de conclusie van eiser 
passend beantwoordt ; 

Overwegende immers dat de verplich
ting voor de bestuurder die van richting 
wil veranderen het " normaal >> verkeer 
van de weggebruikers die hem tegemoet 
komen niet te hinderen, die bestuurder 
niet ontslaat van de verplichti:ng neer
geschreven in artikel 25, 2, d, van het 
W egverkeersreglement ; 

Overwegende dat uit de omstandigheid 
dat het slachtoffer het ongeval had 
kunnen voorkomen door dichter bij de 
rechterrand van de rijbaan te rijden, 
niet volgt dat er tussen de inbreuk van 
eiser en het ongeval geen oorzakelijk 
verband bestaat, vermits eiser eveneens 
het ongeval had kmmen voorkomen door 
zich niet te veel naar links te begeven 
alvorens links af te slaan ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende, wat de beslissing 
over de strafvordering betreft, dat de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeen
komstig de wet is ; 

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

10 maart 1969. - 2e kamer. -
Voot·zittet·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggever, 
H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 
Pleitet•, H. Simont. 

ze KAMER, - 10 maart 1969. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUIT:B~N 
OVEREENKOMST). - KONINKLIJK 
BESLUIT VAN l JUNI 1964 BETREFFENDE 
SOMMIGE VERLOVEN TOEGESTAAN AAN 
PERSONEELSLEDEN VAN DE RIJKSBE
STUREN, ARTIKEL 17. - WED DE DOOR 
DE STAAT AAN EEN Al\1BTENAAR BE
TAALD GEDURENDE ZIJN AFWEZIGHEID 
TE WIJTEN AAN EEN ONGEVAL VEROOR
ZAAKT DOOR DE SCHULD VAN ;EEN 
DERDE. WEDDE BETAALD ALS 
VOORSOHOT OP DE DOOR DE DERDE 
VERSOHULDIGDE VERGOEDING EN OP 
HEM VERHAALBAAR MITS EEN INDE
PLAATSSTELLING GESOHIEDT.- DERDE. 
- BEGRIP. 

At·tikel 17 van het lconinklijk besl1lit van 
1 juni 1964.. bett·etfendc sommige vet·
loven toegestaan aan pet·soneelsleden van 
de Rijlcsbestu?·en, lcmchtens hetwellc de 
Staat, rnits een indeplaatsstelling ge
schiedt, op de det·de die aanspralcelijlc 
is voo?' het ongeval dat de ajwezigheid 
va.n een arnbtenaa1· heejt veroorzaalct, de 
wedde lean vm·halen die hij aan deze 
laatste heejt betaald als voo1·schot op de 
door deze denle vm·schulcligde vergoedin
gen, vindt toe1Jassing zeljs wanneet· de 
aansprakelijlce det•de een m·gaan van de 
Staat is (1). 

(1) Raadpl. cass., 3 oktober 1955 (Bttll. en 
PAsro., 1956, I, 79) en 6 september' 1965 
(ibid., 1966, I, 14). 

I 
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(VAN COTTHEni, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN POSTERIJEN, TELEGRAFIE 
EN TELEFONIE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 september 1968 door het 
Militair Gerechtshof gewezen : 

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

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de besliss:ing overeenkomst:ig de wet is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de bm'gerlijke 
vordering van de Belgische Staat : 

Over het middel, afgele:id uit de schen
ding van artikel 17 van het konin.ldijk 
besluit van 1 jtmi 1964 betreffende 
sonunige verloven toegestaan aan per
soneelsleden van de R:ijksbestm'en, 

cloorclat het bestreden arrest - na, 
door verwijzing naar de m.otivering van 
het vonnis waartegen hoger beroep, 
geconstateerd te hebben dat verweerder 
de vordering, welke hij tegen eiser 
instelde, liet steunen op het feit dat de 
Staat, op grond van de hoger ingeroepen 
reglementaire bepaling, gesubrogeerd was 
in de rechten van zijn personeelslid, dat 
slachtoffer was geweest van het ongeval 
waarvan de verantwoordelijkheid aan 
eiser werd toegeschreven, en zonder te 
betwisten dat, zoals eiser, in zijn con
elusie voor het Militair Gerechtshof 
genomen, liet golden dat eiser orgaan 
was van de Staat, Ministerie van Lands
verdediging, en dat de aansprakelijkheid 
van eiser door de Staat, gedekt 1noest 
worden, - beslist heeft dat gezegde 
vordering van verweerder ontvankelijk 
en gegrond ·was, clit mn de redenen 
van de eerste rechter, cleze redenen 
zijncle, ten eersto, dat de bevvoordingen 
« schuld van een clerde " in voor1nelde 
reglementaire bepaling enkel betekenen 
dat het ongeval niet mag te wijten zijn 
aan het slachtoffer zelf, en clat bij een 
ongeval als " derde " client beschouwd to 
worden elk ander persoon bij hot ongeval 
betrokken, en, ten tweede, dat de Staat 
hot recht heeft schadevergoeding te eisen 
van een zijner organon, 

teTwijl, uit het feit dat de Staat hot 
recht heeft schadevergoccling to oisen 
van zijn organon, niet kan afgeleid 
worden dat,, waar eon orgaait van de 

Staat aan een personeelslid van de Staat 
lichamelijke schade toebrengt, men to 
doen heeft met eon geval waar de Staat, 
overeenkomstig de hoger ingeroepen , 
reglementaire bepaling, gesubrogeerd :is 
in de rechten van zijn door hot ongeval 
getroffen personeelslid, en terwijl, waar 
overeenkomstig voormelde reglementaire 
bepaling gezegde subrogatie slechts 
plaatsheeft wanneer de afwezigheid van 
hot personeelslid het gevolg is van een 
ongeval dat door de fout van eon derde 
is veroorzaakt, die subrogatie zich niet 
voordoet wanneer het ongeval veroor
zaakt wordt door een orgaan van de 
Staat waarvan de aansprakelijkheid door 
de Staat gedekt moet worden : 

Overwegende dat hot bestreden arrest 
om eigen red en en beslist dat eiser, 
beroepsmilitair, aansprakelijk is voor een 
verkeersongeval waarbij vierde verweer
der, brievenbesteller, verwondingen op
liep, en, door verwijzing naar de redenen 
van hot beroepen vonnis, beslist dat de 
Belgische Staat op grond van artikel 17 
van hot koninklijk besluit van I juni 1964, 
betreffende sommige verloven toegestaan 
aan personeelsleden van de Rijksbestu
ren, in de rechten van het slachtoffer 
is getreden en derhalve ontvankelijk is 
zijn verhaal op eiser te nen1.en; 

Overwegende dat het middel staande 
houdt dat de bij voormeld artikel 
bedoelde indeplaatsstelling slechts plaats
heeft wanneer de afwezigheid van een. 
rijksambtonaar to wijten is aan een 
ongeval dat door de schuld van een derde 
is veroorzaakt, en niet wanneer, zoals 
ten deze, het ongeval veroorzaakt wordt 
door eon orgaan van de Staat waarvan 
de aansprakelijkheid door de Staat moet 
gedekt worden ; 

Overwegende dat, in' strijcl met wat 
het middel voorhoudt, de terme11" schuld 
van een derde "• in evenbedoeld artikell7, 
enkel beduiden dat het ongeval niet mag 
verom·zaakt zijn door de schuld van hot 
slachtoffer zelf, maar geenszins dat, 
wanneer het ongeval door een ander 
rijksambtenaar of orgaan van de Staat 
veroorzaakt wordt, de indeplaatsstelling 
niet geschiedt omdat de Staat de aan
sprakelijkheid van die ambtenaar of van 
dit orgaan moet dekken; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

III. In zover de voorziening · gericht is 
tegen de boslissing over de bm'gerlijke 
vorderingen van Theophiel Horemans 
en Ludovicus Bos1nans : 

Overwegende dat eiser geen middel 
aanvocrt; 
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IV. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering van Albert Grootjans : 

Overwegende dat eiser afstand gedaan 
heeft van zijn voorziening ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening in zover zij gericht 
is tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering van Albert · Grootjans; ver
werpt de voorziening voor het overige ; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

10 maart 1969. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve?', 
H. Naulaerts. - Gelijlclttidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 
Pleite1·, H. Bayart. 

2" KAMER. - 10 maart 1969. 

l 0 WEGVERKEER. - VERKEERSTE
KE.:<fS. - VVEGVERKEERSREGLEMEST, 
ARTIKEL 95-3. - DRAAGWIJDTE. 

2° WEGVERKEER. - EEN OF MEER
DERE OPENBARE WEGEN. - BEOOR
DELING DOOR DE FEITENRECHTER. 

I 0 Het voo?'sclwift van artikel 95-S van het 
wegve?·lceersreglernent, nam· lttid waar
van het telcen nr 2 slechts op een weg 
wonlt aangebn.wht indien al de ande1·e 
wegen, uitgezonde?'d paden of aanle
wegen, die uitlopen op het Tcruispunt 
waa?'VOO?' het geldt van de telcens nrs 1 
of 26 vom·zien zijn, heeft enlcel betrelclcing 
op de openbare best1we?1 die met het 
aanb1·engen van de verlcee?'stelcens belast 
zijn (1). 

2o De feitenrechte1' beoonleelt soeve1·ein 
in jeite of twee weggedeelten van de 
openba?·e weg een wcg dan wel meenlere 
wegen vo1·men (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE OUDE
NAARDE, T. DESMEYTERE, LAEJVIONT FN 
VERSCHUEREN; IAE~iONT, T, DESMEY
TERE EN YERSCHUEREN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 

(1) Verg. cass., 18 november 1963 (Bitll. en 
PAsrc., 1064, I, 208); raadpl. cass., 20 augus
tus 1964, redenen (ibid., 1064, I, 1186); 
1 februal'i 1965 ('ibid., 1965, I, 545) en 
18 september 1967 (Arr. cass., 1968, biz. 81). 

0ASSA'fiE, 1969. - 21 

vonnis, op 4 oktober 1968 in hoge 
beroep gewezen door de Correctionelo 
Recbtbank te Oudenaarde ; 

A. 'iVat de voorziening van de Procu
reur des Konings te Oudenaarde betreft : 

Overwegendo dat het vonnis crop 
wijst : dat de aanrijding, die zich op 
14 februari 1968 voordeed tussen bet 
voertuig van verweerster Desmeytere, 
die de Wort!;lgemstraat (te Oudenaarde) 
uitreed, en dat van verweerder Laemon:t, 
die de Beverestraat uitgereden kwam, 
plaatsgreep op het kruispunt gevormd 
dcJOr de 'iVortogemstraat, de Deyhze
straat, de Beverestraat en de Kortrijk
straat, op het ogenblik dat Laemont 
naar links afsloeg om zicb naar de 
Kortrijkstraat te beg even; dat bet 
beslist dat de Wortegemst1'aat en de 
Beverestraat in elkaars verlenging liggen 
en dat zij tot een en dezelfde weg bebo
ren, ondanks het feit dat op hun 
« sam.envloeiing " hun aslijnen niet 
perfect recbtlijnig liggen; dat het ver
ldaart rekening te houden, om zulks te 
beslissen, niet met de bestaande sionali
satie in verband met de prioriteft, te 
weten de aanwezigbeid, op de Worte
gemstraat, van een token nr ·1a, en op de 
Beverestraat, van eon token nr 2, 1naar 
n1et het uiterlijk aspect en de kenmerken 
van beide weggedeelten; .dat hot ook 
wijst op de afwezigheid, op de Worte
gem.straat, van een token nr 26 en, op 
het kruispunt, in de richting Bevere
straat-Korti·ijkstraat en omgekeerd, van 
de door lid 5 van artikel ll 0 van bet 
wegverkeersreglement bepaalde doorlo
pende dubbele witte streep; dat het op 
grond van deze overwegingen en consta
teringen Laemont veroordeelt wegens 
overtreding van artikel 25-3 van het 
wegverkeersreglement, Desmeytere vrij
spreekt van de tenlastelegging van over
treding van artikel 16-2 van hetzelfde 
reglement en Verschueren buiten de 
zaak stelt; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de scbending van de artik:elen 1, 2-4, 
7-2, 16-2-a, 25-3, 94, 4e lid, 95-1, 95-3 
en de gevaarstekens nummers la en 2 
van de bijlage 1 van bet wegverkeors
reglement, 

ee?"ste ondenleel, cloonlat de. correction ole 

(2) Cass., 15 juni 1962 (Bull. en PASlC'., 
1962, .I, 567) en 4 maart 1963. (ibid., 19G3, I, 
735); verg. cass., 24 maart 1964 (ibid., 19M, 
I, 817). 
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rechtbank in rechte beslist dat het al 
of niet behoren van twee weggedeelten, 
bij asymmetrische kruispunten, tot een 
zelfde weg, dient beoordeeld te worden 
naar het uiterlijk aspect en de kenmerken 
van deze weggedeelten, namelijk naar 
gelang beide weggedeelten al dan niet 
in elkaars verlenging liggen (zij het 
niet volstrekt rechtlijnig) en naar gelang 
het ene weggedeelte al dan niet klaar
blijkelijk en hoofdzakelijk tot de norm ale 
uitmonding van het verkeer op het andere 
weggedeelte dient, 

terwijl, wanneer twee weggedeelten, 
die elk van het teken nr 2 van bijlage 1 
van de wegcode voorzien zijn, uit een 
verschillende richting op een zelfde 
kruispunt uitmonden, deze beide priori
taire weggedeelten een enkele hoofdweg 
vormen en niet twee verschillende hoofd
wegen, daar het voorrangsteken nr 2 
krachtens artikel 95-3 van het VVegver
keersreglement slechts op een enkele 
weg die over een kruispunt loopb 1nag 
geplaatst worden, ongeacht de hoek 
waaronder deze beide wegged<?elten op 
het kruispunt uitmonden, al was het 
een rechte hoe~ ; 

tweede ondm·deel, doordat de correc
tionele rechtbank in rechte beslist dat 
" de bestaande signalisatie in verband 
met de prioriteit » niet als criterium in 
aanmerking genomen vvordt bij het vast
steUen of weggedeelten, die op een 
zelfde kruispurt uitmonden en van 
dergelijke signalisatie voorzien zijn, al 
dan niet een zelfe openbare weg uit
maken, 

te1·wijl arti~el 95-3 van het Wegver
keersreglement voorschrijft dat het teken 
nr 2 op een weg slechts aangebracht 
wordt indien al de andere op het des
betreffende kruispunt nitlopende wegen 
van hct teken nr la of nr 26 voorzien 
zijn, waaruit a contrario volgt dat al 
de op een kruisptmt uitlopende wegen 
die van een teken nr la of nr 26 voorzien 
zijn, ipso facto een andere weg uitmaken 
dan de weg waarop het teken nr 2 
aangebracht werd; 

derde onde1·deel, doordat de correc
tionele rechtbank, na in feite vastgesteld 
te hebben dat twee nit een verschillende 
richting op het kruispunt waarvan sprake 
uitlopende weggedeelten een zelfde open
bare weg nitmaken (Beverestraat en 
W ortegemstraat), daarenboven in feite 
vaststelt dat een van deze beide vvegge
deelten met een derde we~:,gedeelte, dat 
eveneens op ditzelfde krnispunt uitloopt, 
een zelfde openbare weg nitmaa"kt (Beve
restraat en Deynzestraat), 

terwijl deze vaststellingen een tegen
strijdigheid opleveren daar een wegge
deelte aan deze zijde van een kruispunt 
niet een zelfde opertbare weg kan uit
maken als twee andere weggedeelten 
aan gene zijde van het kruispunt, 
wanneer deze laatste niet reeds op zich
zelf twee evenwijdige gedeelten van een 
openbare weg vormen, en daar anderzijds 
drie weggedeelten die nit een verschil
lende richting op een kruispunt samen
komen, noodzakelijk hetzij ten minste 
tot twee hetzij tot drie verschillende 
openbare wegen behoren, welke tegen
strijdige vaststellingen allerminst als een 
afdoende criterium kunnen gelden om de 
regelen betreffende het verkeer van de 
weggebruikers die het kruispunt langs 
deze drie weggedeelten naderen toe te 
passen : 

Over het eerste en het tweede onder
dee! san~en : 

Overwegende dat het voorschrift van 
artikel 95-3 van het wegverkeersregle
ment enkel de openbare besturen die 
met het aanbrengen van de verkeers
tekens gehst zijn, bedoelt ; 

Overwegende dat het vonnis, uit de 
omstandigheid dat, ten deze, de confi
guratie van het kruispunt dusdanig is 
dat het verkeer vanuit de Wortegem
straat, waaruit verweerster Desmeytere 
gereden kwam, moet geacht worden zijn 
weg rechtdoor te vervolgen in de richting 
van de Beverestraat, waaruit verweerder 
Laemont gereden kwam, wettelijk heeft 
ktmnen afieiden dat beide straten in 
elkaars verlenging liggen en dienvolgens 
eenzelfde openbare weg uitmaken, hoe
wei de W ortegemstraat voorzien is van 
het verkeersteken nr la, en de Bevere
straat van het verkeersteken nr 2 ; 

Dat, wat die onderdelen betreft, het 
middel niet kan aangenomen worden ; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat uit het antwoord 

op de eerste twee onderdelen van het 
middel volgt dat de beschouwing van het 
vonnis dat de configuratie van het kruis
punt dusdanig is dat het verkeer vanuit 
de Deynzestraat ook moet geacht worden 
zijn weg rechtdoor te vervolgen in de 
~ichting van de Beverestraat, overtollig 
IS' 

Dat dit onderdeel van het middel, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 
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Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen; veroordeelt eiser Laemont in 
de kosten van zijn voorziening ; laat de 
kosten van de voorziening van het open
baar ministerie ten laste van de Staat. 

10 maart 1969. - 2 8 kamer. -
Voorzittm·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggevm·, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. 

2° KAMER. - 10 maart 1969. 

YOORZIEJ'\TJNG IN CASSATIE. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - BuR
GERLIJKE RECHTSVORDERING.- GEEN 
BEVOEGDHEIDSGESCHIL. - SCHADE DIE 
ONDERSCHEIDEN ELEMENTEN OMVAT. 
-ARREST DAT DEFINITIEF UITSPRAAK 
DOET OVER EEN VAN DEZE ELEMENTEN 
EN, VOOR RET OVERIGE, EEN PROVI
SIONELE VERGOEDING TOEKENT EN EEN 
DESKUNDIGENONDERZOEK BEVEELT.
VoORZIENING BEPERKT TOT RET EERSTE 
BESCHIKKENDE GEDEELTE. - 0NMID· 
DELLIJKE YOORZIENING NIETTEMIN 
NIET ONTY ANKELIJK. 

Niet ontvankelijk is de vom·ziening v661· 
de eindbeslissin g ingesteld en bepe1·kt tot 
het beschikkende gedeelte van een a1·rest 
dat, zonde1• inzake bevoegdheid te zijn 
gewezen, definitiej 1titspmak doet ove1• 
een element van de door de bw·gm·lijlce 
pm·tij aangevoenle schade, tenvijl het 
mTest, voo1· ande1'e elementen van de 
schade, zich e?"toe bezJe?·lct een voo?'lopige 
ve1'goeding toe te lcennen en een onde1'
zoeksrnaatregel te bevelen ( l). (Vi! et.b. 
van strafv., art. 416.) 

(DE SiVIEDT, T. VERHEECKE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 november 1968~ door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat de voorziening be
perkt is tot de beschikking van het 

(1) Cass., 26 oktober 1959 (Bttll. en PAsrc., 
1960, I, 240); 29 januari 1968 (AlT. ca.ss., 
1968, blz. 712); verg. cass., 7 maa.rt 1966 
(B11ll. en PASIC., 1966, I, 874). 

arrest betreffende de eis strekkende tot 
veroordeling van verweerder om aan 
eiser een som van 45.000 frank te 
betalen als vergoeding wegens de aan
tasting van zijn lichamelijke gaafheid 
gedurende de tijdelijke volledige werk
ongeschiktheid ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
naast deze beslissing, aan eiser, bij 
bevestiging van het vonnis van de eerste 
rechter, een provisionele vergoeding toe
kent en een deskundige aanstelt ; 

Dat bijgevolg de beslissing van het hof 
van beroep over de burgerlijke rechts
vordering van. eiser geen eindbeslissing 
uitmaakt in de zin van artikel 416 van 
het Wetboek van strafvordering; dat 
zij geen uitspraak doet ovei• een geschil 
betreffende de bevoegdheid ; dat de voor
ziening niet ontvankelijk is; 

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

10 maart 1969. - 28 kamer. 
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, H. Rutsaert, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijlcluidende conclusie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 10 maart 1969. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. STRAFZAKEN. 
ARREST DAT VERKLAART DAT DE IN 
TWEE TENLASTELEGGINGEN BEDOELDE 
FElTEN SLECHTS MET EE:l< ENKELE 
STRAF MOETEN WORDEN GESTRAFT.
SPREEKT NIETTEMIN TWEE STRAFFEN 
UIT. - TEGENSTRIJDIGHEID. 

Is aangetast doo1· tegenst?·ijdigheid en 
schendt bijgevolg a1·tikel 97 van de 
G1·ondwet, het a1'1'est dat, enm·zijds, 
ve1·klaa1't dat de Jeiten becloeld in de beide 
tenlasteleggingen tegen de beklaagde 
slechts met een enkele st1·aj moeten 1co1·den 
gestmjt en, ande1·zijds, twee stTafjen 
uitsp1·eekt (2). 

(2) Cass., 17 mei 1954 (Bull. en PAsrc., 
1954, I, 798); 30 januari 1956 (ibid., 1956, I, 
557); 19 augustus 1960 (ibid., 1960, I, 1273); 
25 november 1963 (i.bid., 1964, I, 318); 
23 oktober 1967 (A1'1'. cass., 1968, blz. 265). 
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(.JAN VAN EEOKE, AUGUSTINUS VAN EEOKE 
EN .JOSEPH VAN EEOKE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 december 1968 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen ; 

I. W at de voorzieningen van Jan 
Van Eecke en Augustin us Van Eecke 
betreft : 

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvonnen werden nageleefd en dat 
de beslissing geen onwettelijkheid bevat 
die de eisers kan grieven ; 

·rr. Wat de voorziening van Joseph 
Van Eecke betreft : 

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

Overwegende dat eiser werd vervolgd 
wegens diefstal met geweld, op een 
open bare weg en met gebruik of vertonen 
van wapens (tenlastelegging A), en wegens 
het dragen van een verweerwapen ·zonder 
machtiging (tenlastelegging B) ; 

Overwegende dat het arrest beschouwt 
dat tegen eiser wegens de tenlastelegging 
van wapendracht geen afzonderlijke straf 
moet worden uitgesproken, omdat het 
niet toegelaten dragon van het verweer
wapen in zijnen hoofde een bestanddeel 
uitmaakte van de tenlastelegging van 
diefstal; 

Overwegende dat het arrest niettemin, 
na eiser tot een gevangenisstraf van twee 
jaar en zes maand te hebben veroordeeld 
wegens de tenlastelegging van diefstal, 
hem daarenboven, wegens de tenlasteleg
ging van wapendracht, veroordeelt tot 
een gevangenisstraf van een 1naand en 
een geldboete van 100 frank; 

Overwegende dat deze beslissing steunt 
op motieven die met de veroordeling 
strijdig zijn ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de door de eisers op 20 decem
ber 1968 en 27 februari 1969 tot de 
heer Procureur-generaal bij het Hof van 
cassatie gerichte brieven die er enkel 
toe strekken een « juiste " beoordeling 
van de feiten te bekomen en waarin geen 
middel tegen het bestreden arrest voor
komt, vernietigt het bestreden arrest, 
doch aileen in zover het uitspraak doet 
over de strafvordering tegen Joseph Van 
Eecke ; verwerpt de voorzieningen van 

Jan Van Eecke en van Augustin us 
Van Eecke ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt de eisers Jan en Augustin us 
Van Eeeke in de kosten van hun voor
ziening ; laat de kosten van de voorziening 
van J ozef Van Eecke ten laste van de 
Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Gent. 

10 maart 1969. - 2e kamer. 
Vom·zitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. VerslaggevM·, 
H. de Vreese. - Gelijkhticlencle conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2° KAl\iER. - 10 maart 1969. 

CASSATIEMIDDELEN.-STRAJ!'ZAKEN. 
- REORTEN VAN DE VERDEDIGING.
MIDDEL AFGELEID UIT RET FEIT DAT 
RET ONDERZOEK ONVOLLEDIC+ IS. -
MIDDEL VOOR DE EERSTE KEER VOOR 
RET HOF AANGEVOERD. NIET-ONT
V ANKELI.JKREID. 

Mag niet voor het ee?'st vom· het Hof 
worden aangevoercl het miclclel him·uit 
ajgeleicl clat cle rechten van cle venlecliging 
wenlen geschonclen cloonlat het oncle?·
zoek onvolleclig is ( 1). 

(G. EN OR. NELIS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 december 1968 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

I. W at de voorziening van de eerste 
eiser betreft : 

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

II. W at de voorziening van tweede 
eiser betreft : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 6-3-cl van het verdrag 
van 4 november 1950 tot bescherming 

(1) Oass., 21 november 1966 (Arr. cass., 
1967, blz. 38G). 
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van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden. 

doo1·dat het bestreden arrest hem ver
oordeelt, 

te1·wijl een zekere vrachtbrief niet werd 
nagegaan, niet onderzocht werd of de 
zegeling van een schip verbroken was 
geworden aan de grens after bestemming, 
en bij'de moeder van eiser, die op 14 de
cember 1968 overleed, nooit navraag 
gedaan werd over een bepaald punt : 

Overwegende dat eiser niet voor de 
eerste maal voor het Hof mag aanvoeren 
dat het onderzoek niet volledig is ; dat, 
anderzijds, uit geen stuk waarop het 
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat eiser 
de opsporing en het verhoor van getuigen 
voor hot hof van beroep zou aangevraagd 
hebben; 

Overwcgende dat de substantiele of 
op straffe van nietighcid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkmnstig de wet is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt elke eiser in de 
kosten van zijn voorziening. 

10 maart 1969. - 26 kamer. -
Voo1·zi~te1· en Ve1·slaggeve1·, H. Rutsaert, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. 

, 2" KAMER. - 10 rnaart 1969. 

VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
TERMIJNEN.- TucHTZAKEN.- TucHT 
VAN DE ADVOCATEN. - 0P TEGEN
SPRAAK GEWEZEN ARREST. - VooR
ZIENING INGESTELD J\IEER DAN VIJFTIEN 
DAGEN NA DE BETEKENING. - TE 
LAAT INGEDIENDE VOORZIENING. 

Te laat ingediend en dm·halve niet ont
vankelijk is de voo1·ziening die meer dan 
vijjtien dagen na de betekening van de 
best1·eden beslissing wm·d ingesteld tegen 
een op tegenspraak gewezen m·1·est van 
het hoj van be1·oep ovm• het hager 
beroep tegen een tttchtbeslissing van de 
tuchtraad van de Orde van advocaten. 
(Wet van 25 februari 1925, art. 1; 
koninklijk besluit n' 261 van 24 maart 
1936, art. 1.) 

(NEVEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 september 1968 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat het arr83t uitspraak 
doet over het hoger beroep door eiser 
ingesteld tegen een tuchtbeslissing van 
de tuchtraad van de orde van advocaten ; 

Overwegende dat, ingevolge artikel 1 
van het koninklijk besluit nr 261 van 
24 maart 1936, de tcrrrtijn van drie 
maanden bepaald bij artikel 1 van de 
wet van 25 februari 1925 betreffende de 
rechtspleging voor het Hof van eassatie 
in burgerlijke zaken, in tuchtzaken 
beperkt is tot vijftien dagen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
op tegenspraak gewezen, aan eiser be
tekend werd op 24 september 1968; 
dat eiser zijn verzoekschrift tot cassatie 
ingediend heeft op 24 december 1968; 

Dat de voorziening mitsdien niet ont
vankelijk is ; 

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

10 maart 1969. - 2 6 kamer. 
Voorzittm·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 11 rnaart 1969. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. WET VAN 
15 JULI 1959 TOT TIJDELIJKE WIJZIGING 
VAN HET AANSLAGREGIME DER MEER
WAARDEN MET HET OOG OP DE BEVOR
DERING VAN DE BELEGGINGEN. 
VRIJSTELLING VAN EEN DEEL DER 
INKOMSTEN.- BIJZONDERE AANGIFTE. 

TE LAAT INDIENEN VAN DIE 
AANGIFTE. - ZONDER GEVOLG VOOR 
DE BELASTINGPLICHTIGE OP ZIJN RECHT 
OP VRIJSTELLING. 

Nu de bijzondere aangijte voorgesch?-even 
bij artilcel 7 van de wet van 15 juli 1959 
tot tijdelijke wijziging van het aanslag-
1'egime de1· mee1·waa1·den met het oog op 
de bev01•dering van de beleggingen, door 
de wetgeve1· enlcel bedoeld we1·d om de 
M inistM' van jinancien in staat te 
stellen het Parlement in te lichten nopens 
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de gedane verrichtingen, kan het te laat 
indienen van deze aangijte niet tot 
gevolg hebben de belastingplichtige het 
voordeel van deze wet te do en vm·liezen ( 1). 

(BELGISOHE STAAT, li'UNISTER VAN FINAN
OIEN, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
«VAN ROOSMALEN'S BAGGER- EN BRE
KERIJBEDRIJF )),) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 november 1966 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 7 van de wet van 
15 juli 1959 tot tijdelijke wijziging van 
het aanslagregime der 1neerwaarden, met 
het oog op de bevordering van de 
beleggingen, en 112 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, hoewel 
het vaststelt dat verweerster erkent de 
bij voornoemd artikel 7 voorgeschreven 
aangifte te laat te hebben ingediend, 
niettemin beslist dat de in 1959 ter 
gelegenheid van de overdracht van het 
schip « Jenny '' verwezenlijkte meer
waarde vrijgesteld dient te worden voor 
de vier vijfden, om de reden dat de 
wet de ontstentenis van aangifte niet 
met een verval heeft bestraft, 

terwijl de tekst van artikel 7 van de wet 
van 15 juli 1959 tot tijdelijke wijziging 
van het aanslagregime der meerwaarden, 
met het oog op de bevordering van de 
beleggingen, impliceert dat het verlenen 
van de bij artikel 2 van deze wet bedoelde 
vrijstelling afhankelijk is gesteld van de 
overlegging van een bijzondere aangifte 
binnen een bepaalde termijn, die, zoals 
aile inzake directe belastingen bij de 
wet voorgeschreven termijnen, van open
bare orde is en derhalve in acht dient te 
worden genomen op straffe van verval, 
behoudens het geval van overmacht : 

Overwegende dat nit het verbancl 
tussen de artikelen 7 en 8 die elkaar 
aanvullen en uit de voorbereidende werk
zaamheden van de wet van 15 juli 1959 
tot tijclelijke wijziging van het aanslag
regime der 1neerwaarden 1net het oog 
op de bevorclering van de beleggingen, 
blijkt clat de door artikel 7 voorgeschre-

(1) Raadpl. cass., 17 oktober 1967 (A1'1', 
cass., 1968, biz. 250). 

ven bijzondere aangifte door de wetgever 
uitsluitend bedoeld werd om de Minister 
van :financien in staat te stellen het 
Parlement om de zes maanden nopens 
de gedane verrichtingen in te lichten ; 

Dat derhalve het te laat indienen van 
deze aangifte niet tot gevolg kan hebben 
dat het voordeel van deze wet voor de 
belastingplichtige zou vervallen ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

11 maart 1969. - 28 kamer. -
Voorzitter en Verslaggever, H. van Beirs, 
voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Van Leynseele en Gothot 
(deze laatste van de balie bij het Hof 
van beroep te Luik). 

2e KAMER.- 11 maart 1969. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING.- NIJVERHEIDS-, 

HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJF. -
BIJDRAGEN DOOR EEN ONDERNEMING 
ONTV ANGEN ALS VERGOEDING VOOR DE 
OONOESSIE VAN EEN GEDEELTE VAN 
HAAR OLIENTEEL. VERVANGING 

VAN DE WISSELVALLIGE RESULTATEN 
VAN DE EXPLOITATIE VAN DEZE OLIEN
TEEL DOOR EEN FORFAITAIR INKO

MEN. - BIJDRAGEN ONDERWORPEN 
AAN DE BEDRIJFSBELASTING EN NIET 
AAN DE liiOBILIENBELASTING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. ,
BEDRIJFSBELASTING.- NIJVERHEIDS-, 
HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJF. -
VERRIOHJ'INGEN BETREFFENDE DE EX
PLOITATIE.- BEGRIP. 

1° Zijn onderwot'Pe1~ aan de bedrijjsbelas
ting en niet aan de mobiliiinbelasting 
de bijdragen die doo1· een nijve1•heids-, 
handels- of landbmtwonderneming ont
vangen we1·den als t!e?·goeding voo1· de 
concessie van een gedeelte van ham· 
cliiinteel en die een jo1jaitair inkomen 
vo1•men in de plaats van de wisselvallige 
inkomsten ttit de exploitatie van die 
cliiinteel (2). (Gecoordineerde wetten 

(2) Raadpl. cass., 7 oktober 1955 (Bull. en 
PAsrc., 1956, I, 94); 21 november 1967 (A1'1'. 
cass., 1968, biz. 411 ). 
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betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 14, 25, § 1, 1°, en 27, § 1.) 

2o Elk inkomen dat voo1·tspruit uit ver
richtingen van een nijverheids-, han
dels- of landbouwoncle1·neming met het 
oog op de ve?·wezenlijlcing van het doel 
van de onde1·neming, is aan de bedrijfs
belasting onderworpen zonder noodzalce
lijlc de opbrengst te zijn van de eigen
lijke nijve1•heids-, hanclels- of lanclbouw
we?·lczaamheden ( 1). ( Gecoi:irdineerde 
wetteri betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 25, § 1, en 27, § 1.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « BROUWERIJ

EN VAN HOEGAARDEN "• T. BELGISCHE 
STAAT, lVIINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST (vertaling). 

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 de artikelen 14, § 1, 
inzonderheid voorlaatste lid, 18, 52, 
§§ 1 en 2, b, van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, gecoi:irdineerd 
bij het besluit van de Regent van 
15 januari 1948, 

doorclat het bestreden arrest beslist 
« dat zelfs in de onderstelling dat de 
betwiste bijdragen zouden kunnen be
schouwd worden als de vergoeding voor 
de concessie van de clienteel, zij noch
tans geen reeds aangeslagen inkomsten 
kunnen zijn in de zin van artikel 52, 
§ 2, letter b, van de gecoi:irdineerde 
wetten, omdat zij geen inkomsten uit 
activabestanddelen zijn die in de exploi
tatie zijn aangewend maar wel bedrijfs
winsten die uit de exploitatieverrichtin
gen voortkomen "• om de reden « dat 
een bierbrouwerij als voorwerp heeft de 
fabricage en de verkoop van bier en 
noodzakelijkerwijs het maken en het 
exploiteren van een clienteel voor het 
verbruik van haar produkten" en « dat 
overigens door de wisselvallige resultaten 
van een bedrijfstak te vervangen door 
vaste bijdragen, eiseres een nieuwe metho
de aanneemt in de exploitatie van haar 

(1) Oass., 7 oktober 1955 en 21 november 
1967, hiervoren vermeld.; 15 oktober 1968, 
supra, blz. 184. 

clienteel en de verwezenlijking van 
winsten; dat de bijdragen die zij hiervoor 
ontvangt derhalve een bedrijfskarakter 
vertonen, hetwelk de toepassing van 
artikel 14 van de gecoi:irdineerde wetten 
uitsluit », 

terwijl de opbrengsten van verhuring 
of van tijdelijke concessie van een 
clienteel aan de mobilienbelasting onder
worpen zijn krachtens artikel 14, § 1, 
voorlaatste lid, en aftrekbaar als reeds 
aangeslagen inkomsten krachtens arti
kel 52 van de gecoi:irdineerde wetten 
op de inkomstenbelastingen, zelfs indien 
die clienteel gemaakt is geworden door 
middel van de bedrijfsactiviteit van de 
rechthebbende op de inkomsten, zelfs 
indien de verhuring of de concessie een 
bedrijfskarakter vertoont en zelfs indien 
het erop neerkomt de wisselvallige resul
taten van een bedrijfstak van de conces
sieverlener te vervangen door vaste 
bijdragen: 

Overwegende dat het arrest, om het 
beroep van eiseres te verwerpen, erop 
wijst dat de tussen haar en de naamloze 
vennootschappen « Brasseries Chevalier 
Marin>> en« Brasseries d'Artois >> gesloten 
overeenkomsten « een veel grotere draag
wijdte hebben dan de eenvoudige con
cessie van het verkooprecht van bier 
aan een bepaalde clienteel '' ... ; « dat die 
overeenkomsten een geheel blijken te 
zijn waaruit de wil van partijen tot 
uitdrukking komt onder elkaar een com
merciele en industriele samenwerking tot 
stand te brengen door bepaalde wijzigin
gen in hun vroegere exploitatie door te 
voeren ; dat men in die voorwaarden 
een bestanddeel van die overeenkomsten 
niet mag afzonderen om het een bij
zonder karakter te verlenen, verschillend 
van het geheel " ; 

Overwegende dat uit die overwegingen 
en vaststellingen het arrest het besluit 
heeft kunnen trekken dat << door de 
wis~elvallige resultaten van haar exploi
tatie te vervangen door vaste bijdragen, 
de verzoekende maatschappij, thans 
eiseres, een nieuwe methode aanneemt 
in de exploitatie van haar clienteel en 
in de verwezenlijking van winsten " en 
derhalve ook wettelijk heeft kunnen 
beslissen dat « de bijdragen die ze ont
vangt uit de concessie van de clientele 
een bedrijfskarakter vertonen, dat de 
toepassing van artikel 14 van de gecoi:ir
dineerde wetten uitsluit >> ; 

Dat immers de opbrengsten van de 
concessie van een roerend recht niet in 
de mobilienbelasting belastbaar zijn maar 
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in de bedrijfsbelasting, wanneer zij 
inkomsten uitmaken nit verrichtingen 
die tot verwezenlijking van"het voorwerp 
van de onderneming door nijverheids-, 
handels- of landbouwbedrijven gedaan 
werden, en dit zelfs indien die inkomsten 
de onmiddellijke opbrengst niet zijn van 
de eigenlijke nijverheids-, handels- of 
landbouwwerkzaamheden ; 

Dat het middel naar recht faalt : 

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

11 maart 1969. ~ 2e kamer. 
Voo1·zitter en Ve1·slaggeve1·, H. van Beirs, 
voorzitter. - Gelijklttidende conclttsie, 
H. Colard, advocaat-generaal. - Plei
te?'S, HH. de Liedekerke, Kirkpatrick 
(beiden van de balie bij het Hof van 
beroep te Brussel) en Fally. 

2e KAMER.- 11 maart 1969. 

1° CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE 
BELASTINGEN.- MIDDEL DAT ONDER
SCHEIDEN GRIEVEN BEVAT. - GE
SCHONDEN WETSBEPALINGEN MOETEN 
VOOR ELKE GRIEF AFZONDERLIJK WOR
DEN VERMELD. 

2° CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE 
BELASTINGEN.- MIDDEL BETREFFEN
DE EEN GESCHIL DAT BIJ HET HOF VAN 
BEROEP NIET AANHANGIG GEMAAKT EN 
DOOR RET ARREST NIET BESLECHT IS. 
- NIET ONTVANKELIJK lVIIDDEL. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - MHOUDING 
AAN DE BRON. - BEG RIP. 

1° I nzake directe belastingen moet het 
cassatiemiddel, dat onderscheiden gdeven 
naar vo1•en brengt, voor elke grief 
ajzonde1·lijk de geschonden wetsbepalin
gen aanduiden ( 1). (W etten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 289.) 

2° Niet ontvankelijk inzake directe belas
tingen is het middel dat betrekking heeft 
op een geschil dat bij het hof van be1·oep 
niet aanhangig gemaakt en doo1• het 
arrest niet beslecht is ( 2) . 

(1) Oass., 5 november 1968, supm, blz. 266. 
(2) Oass., 6 januari 1968 (A1·r. cnss., Hl68, 

blz. 611); cass., 19 november 1968 (stl,p?'<t, 
blz. 300). 

3° De ajhouding aan de bran is enlcel een 
modaliteit van voodopige inning, zonder 
invloed op het belastbaa1· lcamlcter van 
de bezoldiging van degene die ze 
geniet (3). 

(SLUSE EN CONSORTEN LIMI<JRE, T. BEL
GISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANOIE"N.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 maart 1967 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het middel afgeleid cut de schen
ding van de artikelen 25, § 1, 2°, 29, § 1, 
van de wetten bctreffende de inkornsten
belastingen, gecoordineerd bij het bcsluit 
van de Regent van 15 januari 1948, 
97 van de Grondwet, en 1319 tot 1322 
van het Burgerlijk \Vetboek, 

cloonlat het, arrest beslist dat de admi
nistratie een juiste toepassing heeft 
gemaakt van bovenbedoeld artikel 29, 
§ 1, door in de belastbare :i:nkomsten over 
het jaar 1959, die door de echtgenoten 
Limere-Sluse werden verkregen, eon be
drag van 455.000 frank op te nemen dat 
bij de bezoldigingen van do echtgenote, 
beheerster van de namnJoze vem1oot
schap « Entreprises generales et bureau 
d'etudes B. S. L. ,, werd gevoegd en het 
voordeel is dat zij heeft getrokken nit 
haar aankoop van deze vennootschap, 
tegen de prijs van 350 frank per stuk, 
van zevenhonderd kapitaalsaandelen van 
de naamloze vennootschap « Entreprises 
generales Limere freres " die in de boek
houding van de overdragende vennoot
schap geboekt werden voor hun nominale 
waarde van duizend frank die vrijwel 
met hun boekwaarde overeenkwan-t, en 
dientengevolge de conclusie verwerpt 
waarbij de rechtsvoorganger van de 
eisers voor het hof van beroep betoogde 
dat het aldus toegevoegde bedrag niet 
kon vallen onder de diverse bezold.igingen 
van de beheerders en andere personen 
die in artikel 25, § 1, 2°, van voornoemde 
gecoordineerdo wetten worden vermeld, 

terwijl, eeTste oncletcleel, het arrest aldus 
de bewijskraoht van de akten miskent, 
daar de waarde van 350 frank van de 
aandelen strookt met de werkelijkheid 
van de feiten die bij regelmatig tussen 

(3) Verg. cass., 19 januari en 27 april 1965 
(Bttll. en PAsrc., 1965, I, 498 en 910); raadpl. 
cass., 25 januari 1966 ('ibid., 1966, I, 670). 
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partijen gesloten overeenkomsten werden 
vastgesteld, en waarvan het slechts kon 
afwijken door de verdichting te bewijzen ; 

tweede ondet·deel, het arrest, enerzijds, 
door, ter bepaling van de boekwaarde 
van · de aandelen, te verwijzen naar de 
vermeldingen van de balans van de 
vennootschap, zonder te preciseren welke 
vennootschap het wil bedoelen, en, ander
zijds, door te verklaren dat het door de 
Pchtgenote behaalde voordeel duizend 
frank per aandeel bedraagt, terwijl het, 
aan de andere kant, dit voordeel op 
650 frank vaststelt, op dubbelzinnige en 
tegenstrijdige redenen stecmt; 

dm·de onderdeel, het arrest niet mocht 
beslissen dat de waarde van een effect 
de waarde is welke voortvloeit nit de 
nominale waarde ervan of nit een balans, 
wanneer deze waarde is bepaaJd door 
een transactie waarvan de verdichting 
niet is bewezen ; 

vim·de onde?'deel, het arrest de arti
kelen 25 en 29 van de gecoordineerde 
wetten schendt, vermits enerzijds de 
overdracht van effecten een gift is die 
door de vennootschap « Entreprises gem3-
rales et bureau d'etudes S. B. L. '' aan 
de echtgenote Limere-Sluse werd gedaan, 
zodat, aangezien artikel 25 en bijgevolg 
artikel 29 van de in het middel vermelde 
gecoordineerde wetten de giften uitslui
ten van de bezoldigingen die belastbaar 
zijn ten laste van diegenen die ze genie
ten, voormelde vennootschap belast had 
moeten worden en vermits, anderzijds, 
zo artikel 29 van toepassing was geweest, 
de directeur der directe belastingen van . 
de provincie Limburg de belasting op 
de bezoldigingen van de beheerders, bij 
de bron had moeten doen storten, wat 
hij niet heeft gedaan, zodat er tegen
strijdigheid bestaat tussen zijn houding 
en die van zijn collega van de provincie 
Luik; 

Wat de eerste drie onderdelen betreft : 

Overwegende, enerzijds, dat de in deze 
onderdelen vermelde grieven vreemd zijn 
aan de schending van de artikelen 25, 
§ 1, 2°, en 29, § 1, van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, gecoor
dineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948; 

Overwegende dat, anderzijds, de eisers 
in hem verzoekschrift de wetsbepalingen 
waarop ze zich beroepen globaal aan
duiden en verschillende grieven aanvoe
ren waarvan de enkele opgave doet 
blijken dat zij onderscheiden zijn en 
zonder rechtsverband tussen elkaar, zo-

dat ieder ervan een afzonderlijk middel 
uitmaakt; dat zij, in die onderdelen, de 
wetsbepalingen niet preciseren waarop 
elk van die grieven betrekking heeft; 

W at het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de regelmatig aan 
het Hof overgelegde stukg:en blijkt dat 
wijlen de echtgenoot van dame Limere
Sluse zich ertoe beperkte voor het hof 
van beroep te betogen dat de eenheids
prijs van 350 frank die zij bij haar 
aankoop van zevenhonderd aandelen van 
de naamloze vennootschap « Entreprises 
generales Limere freres '' heeft betaald, 
met de werkelijkheid strookte en dat 
slechts van deze prijs kon worden afge
weken door te bewijzen dat er bedrog 
bestond ; dat het arrest echter op grond 
van elementen die het preciseert, beslist 
dat de administratie het aan dame 
Limere werkelijk toegekende voordeel 
oordeelkundig heeft vastgesteld door 
rekening te houden met de waarde van 
de aandelen die geboekt werd in de 
balansen en in de boekhouding van de 
overdragende maatschappij ; 

Dat, enerzijds, het middel, in zover 
het betoogt dat het. aan de echtgenote 
Limere-Sluse toegekende voordeel een 
gift en geen met een be:wldiging gelijk
gesteld voordeel is, nieuw is; 

Dat, anderzijds, de modaliteit van 
voorlopige inning van de belasting die 
de afhouding bij de bron uitmaakt, zon
der invloed is op het belastbaar karakter 
van een bezoldiging in hoofde van degene 
die ze geniet ; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen ; 

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

11 maart 1969. - 2e kamer. 
T1oo1·zitte1', H. van Beirs, voorzitter. -
T1 ei·slaggeve1', Baron Richard. - Gelijk
lttidende conclusie, H. Colard, advocaat. 
generaal. - Pleite1', H. Fally. 

1e KAMER.- 13 maart 1969. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERVOLGINGEN, TENUITVOERLEGGING, 
VOORRECHT VAN DE SCHATKIST. -
N OTARIS DIE AAN DE BEVOEGDE ONT
V ANGER DER BELASTINGEN BERICHT 
HEEFT GEZONDEN DAT HIJ GEVORDERD 
WAS OM EEN AKTE OP TE MAKEN DIE 
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DE VERVREEMDING OF RET RYPOTHE
REREN VAN EEN ONROEREND GOED, 
VAN EEN SCRIP OF EEN VAARTUIG 
TOT VOORWERP HEEFT. - KENNIS
GEVING DOOR DE ONTVANGER DER 
BELASTINGE:N AAN DE NOTARIS VAN 
RET BEDRAG VAN DE BELASTINGEN 
EN BIJBEROREN DIE AANLEIDING RUN
NEN GEVEN TOT INSCHRIJVING VAN DE 
WETTELIJRE HYPOTHEER VAN DE 
SCHATRIST OP DE GOEDEREN DIE RET 
VOORWERP VAN DE ARTE ZIJN. -
VooR DEZE RENNISGEVING GESTELDE 
TERMIJN. 

W anneer een notaris de bevoegde ontvangeT 
deT belastingen berioht heeft gezonden 
dat hij gevordeTd was om een akte op 
te maken die de verm·eemdi1~g of het 
hypothekm·en van een onrom·end goed, 
van een sohip of een vaaTtuig tot voor
we?'P heeft, moet de ontvange1· hem, zo 
het belang van de Sohatlcist zulks 
vereist, kennis geven van het bedrag van 
de belastingen en bijbehoTen die aanlei
ding kunnen geven tot insch?-ijving van 
de wettelijke hypotheek van de Schatlcist 
op de goecleTen die het vooTwerp van, 
cle akte zijn, " v6nr het veTst?'ijlcen 
van de twaalfde we1·kclag die volgt op 
cle veTzencling van het be?'ioht ,, dit wil 
zeggen binnen een termijn van twaalf 
werkdagen en niet binnen een teTmijn 
van twaalf clagen wam·van alleen de 
laatste dag een we1·lcdag moet zijn. 
(Geco6rdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 73). 

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

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 februari 1968 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 73, inzonderheid 
§§ 2 en 3, van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, geco6rdineerd bij 
het besluit van de Regent van 15 januari 
1948, en 1033 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, 

doordat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat eiser op 22 mei 
1962, bij een ter post aangetekende brief, 
het bericht heeft verzonden dat bij 
artikel 73, § 1, van de geco6rdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas-

tingen wordt voorgeschreven, en dat de 
ontvanger der belastingen te Koekelberg 
op 6 juni 1962 aan eiser kennis heeft 
gegeven van het bedrag van de belastin
gen en bijbehoren die door de verkoper 
Graulich verschuldigd waren en aanlei
ding konden geven tot inschrijving van 
de wettelijke hypotheek van de Schat
kist op de goederen welke het voorwerp 
van de akte van verkoop uitmaakten, 
beslist dat deze kennisgeving werd ver
richt v66r het verstrijken van de twaalfde 
werkdag volgende op de verzending van 
het door eiser gegeven bericht en dien
tengevolge als beslag onder derden in 
handen van eiser gold, overeenkomstig 
artikel 73, § 3, van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, op grond " dat ten deze de 
termijn is beginnen te lopen op 23 mei 
1962, de dag na de verzending van het 
bericht van de notaris en werkdag, en dat 
hij de twaalfde daaropvolgende werkdag, 
zijnde op 6 juni 1962 te middernacht, is 
geeindigd, vermits er tussen 23 mei en 
6 juni 1962 drie dagen zijn geweest die 
geen werkdagen waren, namelijk zondag 
27 mei en 3 juni en de donderdag van 
Hemelvaartdag op 31 mei ,, 

terwijl, door voor te schrijven dat de 
kennisgeving van de ontvanger moet 
plaatshebben "v66r het verstrijken van 
de twaalfde werkdag volgende op de 
verzending van het bericht ,, de wet aan 
de ontvanger geen termijn van twaalf 
werkdagen toekent, Tnaar een termijn van 
twaalf dagen waarvan aileen de laatste 
dag een werkdag moet zijn ; immers, 
tenzij de wet er uitdrukkelijk van afwijkt, 
elke termijn onderworpen is aan de 
regels van artikel 1033 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, naar 
luid waarvan <<de feestdagen in de ter
mijnen worden gerekend. W anneer echter 
de laatste dag, voorzien om een handeling 
van rechtspleging te verrichten, een 
zondag of een ander wettelijke feestdag 
is, dan wordt de termijn verlengd tot 
de eerstvolgende w'erkdag " : 

Overwegende dat inzake berekening 
van de termijnen onder << dag " moet 
worden verstaan, alle dagen welke zij 
ook mogen zijn, tenzij de wet er anders 
over beschikt ; 

Overwegende dat, aangezien in de 
bepalingen van artikel 73 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
co6rdineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948; de wetgever de 
dagen gedurende welke bepaalde forma
liteiten vervuld moesten worden niet 
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aileen werkdagen heeft genoemd, maar, 
in de tweede paragraaf ervan, bovendien 
het rangtelwoord '' twaalfde » heeft ge
bruikt, wat impliceert dat er v66r de 
twaalfde werkdag elf werkdagen zijn, om 
het aantal dagen te preciseren bij het ver
strijken waarvan de ontvanger der belas
tingen van zijn rechten vervailen is, 
de termijn noodzakelijk per werkdag 
dient te worden berekend ; 

Dat aldus de ontvanger der belastin
gen over twaalf werkdagen en niet over 
twaalf dagen beschikte om de in genoemd 
artikel 73, § 2, bedoelde kennisgeving te 
doen, vermits de termijn verlengd wordt 
tot de eerstvolgende werkdag, indien 
de twaalfde dag een zondag of een andere 
wettelijke feestdag of een met een 
wettelijke feestdag gelijkgestelde dag 
was; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

13 maart 1969. - 1e kamer. -
Voorzitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter. 
- Ve1·slaggever, H. Busin. - Gelijk
luidende conclusie, H. Delange, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Ansiaux en 
Van Leynseele. 

1e KAMER.- 14 maart 1969. 

VERZEKERINGEN. - LANDVERZEKE
RINGEN. - WET VAN 11 JUNI 1874, 
ARTIKEL 16. - VRIJSTELLING VAN DE 
VERZEKERAAR,- GROVE SCHULD VAN 
DE VERZEKERDE.- SCHULD DIE RET 
GEDEKTE RISICO NIET VERZWAART. -
ARREST DAT BESLIST DAT DERGELIJKE 
SCHULD GEEN GROVE SCHULD IS DIE 
DE VERZEKERAAR VRIJSTELT.- WET· 
TELIJKE BESLISSING. 

W ettelijk is het arrest dat beslist dat een 
zeljs grove schuld van de ve1·zeke1·de die 
het doo1· het verzeke1'ingscontmct gedekte 
1'isico niet verzwaa1't, geen grove schuld 

(1) Cass., 22 mei 1953 (Bull. en PAsiO., 
1953, I, 735); 4 december 1956 (ibid., 1957, I, 
400); 26 september 1963 (ibid., 1964, I, 90). 
Zoals de noot onder bet eerste, zoeven 
geciteerd arrest erop wijst, omvat de grove 
scbuld bedoeld bij artikel 16 van de wet van 
11 juni 1874 niet enkel een subjectief element, 
met name dat de verzekerde zicb ervan kon 
of moest bewust zijn dat zijn fout een 
verzwaring van bet gedekte risico meebracbt 

is in de zin van artikel 16 van de wet 
van 11 juni 1874 die de verzekemar 
van de last van de schade vrijstelt (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP " ASSURANTIE 
VAN DE BELGISOHE BOERENBOND >>, T. 
WEDUWE VEREEOKEN EN OONSORTEN.) 

ARREST. 

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

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 16 van de wet 
van 11 juni 1874 op de verzekeringen 
en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest beslist dat 
het ongeval, zijnde de instorting van 
een in opbouw zijnde huis, waarvan 
wijlen Charles-Louis Vereecken de aan
nemer was, binnen het dekkingsgebied 
viel van de tussen hem en eiseres afge
sloten verzekeringsovereenkomst van 
19 april 1963, en dat zij derhalve gehou
den was hem te waarborgen voor aile 
nadelige gevolgen van dit ongeval, en 
bijgevolg eiseres veroordeelt aan zijn 
rechthebbenden de gevorderde schade
vergoeding te betalen, na echter vastge
steld te hebben dat wijlen Vereecken 
een font begaan had die het ongeval 
veroorzaakt had, en zijn beslissingen 
staaft op de overweging dat voornoemde, 
als verzekerde aannemer, geen zware font 
in de zin van artikel 16 van de wet van 
11 juni 1874 begaan had, om de reden 
dat de beroepsfouten die hij gepleegd 
heeft ten gevolge van zijn gebrek aan 
vakkennis en onderlegdheid, niet als 
uitwerksel hadden de bewuste verzwa
ring, boven alle voorziening, van het 
gewaarborgd risico, en dat, hoe onvoor
zichtig en lichtzinnig hij ook gehandeld 
heeft, hij zich geen rekenschap heeft 
gegeven van de schadelijke gevolgen 
waaraan hij zich blootstelde, 

terwijl, ee1·ste onde1·deel, om de door 

(cass., 29 januari 1953 [Bull. en PAsw., 1953, 
I, 415 en noot]; 6 juni 1958 [ibid., 1958, I, 
1104]; 12 januari en 2 juni 1967 [A1-r. cass., 
1967, biz. 568 en 1206 en 7 november 1968 
(supm, biz. 269)], maar ook een objectief 
element : een verzwaring van bet werkelijk 
gedekte risico. Daar bet bestreden arrest 
vaststelde dat het gedekte risico niet ver
zwaard was, stelde zich de vraag niet meer 
of de verzekerde ervan bewust was of bewust 
kon zijn dat bet risico verzwaard was. 
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voormeld artikel 16 bedoelde font te 
begaan, het volstaat dat de verzekerde 
kon of moest bewust zijn van de ver
zwaring van het risico boven aile normale 
yoorzieningen, en het arrest zich ertoe 
beperkt heeft vast te stellen dat wijlen 
Vereecken daarvan niet bewust was, 
doch geenszins vastgesteld heeft dat hij 
daarvan niet kon of 1noest bewnst zijn, 
en de rechter bijgevclg niet wettelijk 
heeft knnnen beslissen dat artikel 16 
op het bedoeld geval niet van toepassing 
was en dat het ongeval binnen het 
dckkingsgebied viel van de verzekerings
overeenkomst ; 

tweecle oncleTcleel, eiseres in conclusie 
staande hield « dat wijlen V ereecken, 
aannemer van beroep, derhalve ook 
behoorde bewust te zijn dat zijn handel
wijze ... in strijd was met de regels van 
de kunst en van het vakmanschap ... 
en zijn onwetendheid hierbij geen redan 
van verschoning zon kw1nen zijn " en 
« dat de grove fout, in de zin van arti
kel 16, aanwezig is wanneer de dader 
ervan bewust was of behoorde te zijn dat 
die font het risico boven de voorzieningen 
van het contract verzwaarde "• en het 
arrest deze conclusie niet beantwoorclt 
overeenkon1stig artikel 97 van de Grand
wet; 

clm·cle onde1~deel, minstens nit de be
woorclingen van het arrest niet kan 
uitgemaakt worcen of de rechter heeft 
willcn beslissen, in feite, dat wijlen 
Vereeeken van gezegcle verzwaring niet 
kon of moest bewust zijn, clan vvel of hij 
heefb willen beslissen, in reehte, dat, om 
aan de tcepassing van artikel 16 te 
ontsnappen, het volstond clat hij van de 
verzwaring niet bewusb was. zelfs inclien 
hij ervan kon of Tnoest · bevvust zijn, 
zodat de clubbelzinnigheid van cleze 
motivering hot Hof in de onmogelijkheid 
stelt zijn controle nit te oefenen over 
de wettelijkheid van het arrest en met 
het gebrek aan de door artilml 97 van de 
Groncl·wet vereiste motivoring gelijk
staat : 

Overwegencle clat de grove schuld van 
de verzekercle, in de zin van artikel 16 
van de wet van ll juni 1874, die de 
verzekeraar van de last van de sohade 
bevrijdt, een schuld is die inzonderheicl (1) 
het door het verzekeringsoontraot gedekte 
risico verzwaart ; 

Overwegende dat het arrest, door ver
wijzing naar de redenen van het beroepen 

(1) Raadpl. noot 1 op blz. 619 hiervoren. 

vonnis, doet opmerken dat Charles-Louis 
V ereecken, waarvan de verweerders de 
reehthebbenden zijn, een kleine aannemer 
was, die weinig ontwikkeld en op vak
knndig gebied weinig onderlegd was, dat 
hij juist door zijn gebrek aan vakkennis 
en onderlegdheid onbewust en onop
zettelijk het ongeval heeft veroorzaakt, 
dat het verzekerbaar risieo voor eiseres, 
die wist of alleszins weten moest dat zij 
met dergelijk weinig onderlegde aan
nemer oontracteerde, jnist bestond in de 
mogelijkheid dat deze laatste, door zijn 
gebrek aan onderlegdheid en vakkundig
heid, op een bepaald ogenblik ecn font 
zou begaan die een sehadeberokkenend 
ongeval zon kunnen medebrengen, zodat 
het haar vrijstond met hem niet te 
oontraoteren of minstens de verzekerings
premie aan het aldus wegens onkundig
heid van de verzekeringnemer bestaande 
risioo aan te passen ; 

Overwegende dat de rechter door deze 
vaststellingen aantoont dat de beroeps
sehuld van de ammemer niet tot gevolg 
had het door het verzekeringscontraet 
gedekt risioo te verzwaren en aldus de 
beslissing rechtvaardigt, luidens welke 
de verzekeraar van zijn verplichtingen 
niet is vrijgesteld ; 

Overwegende dat, vermits de rechter 
vaststelt dat er geen verzwaring van het 
risico is geweest, hij niet moest onder
zoeken of de aannemer kon of moest 
bewust zijn. van eon verzwaring van dit 
risieo; dat hij, door voormelde beschou
wingen, op de in het middel bedoelde 
eonclusie een ondubbelzinnig antwoord 
verstrekt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zicning; veroordeelt eisercs in de kosten. 

14 maart 1969. 1e kamer. -
V oo?·zitter, H. Belpaire, raadsheer waar
nemend voorzitter. V er8laggeveT, 
H. Hallemans.- Gelijkluidende conclu8ie, 
H. Paul Mahaux, eerste advocaat-gene
raal. - Pleite1'8, HR. Struye en De 
Bruyn. 

1e KAMER. -14 maart 1969. 

HUUR VAN WERK. - HuuR VAN 
ARBEID. ARBEIDSOVEREENKOlVIST 

VOOR BEDIENDEN. - VERBAND VAN 
ONDERGESCHIKTHEID. - BEGRIP. 

De band van ondergeschiktheid, die de 



-653-

arbeidsovereenkomst voor bedienden lcen
me1·lct, bestaat hie1·in dat de persoon die 
zijn diensten p1·esteert, in de uitvoe1·ing 
zelf van zijn arbeid, onde1'W01'pen is aan 
het gezag, de leiding en het toezicht van 
de we1·lcgeve1' (1), zelfs indien in feite 
dat gezag, die leiding en dat toezicht 
niet we1·lcelijk .en ononde1·broken uitge
oefend wo1·den (2) en indien de aard 
van de ver1'ichte arbeid een zeke1·e 
zelfstandigheid en de persoonlijlce ve1·
antwo01·delijkheid van de ve1·huurde1· van 
werk impliceert (3). 

(DETAILLE, T. MERTENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 1 maart 1966 gewezen door 
de Werkrechtersraad van beroep te Ant
werpen, kamer voor bedienden; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1134, 1135, 1779 van het 
Bnrgerlijk Wetboek, 1 en 4 van de wet 
van 9 jnli 1926 op de werkrechtersraden, 

doordat de bestreden sententie beslist 
dat de werkrechtersraad bevoegd was om 
het geschil tussen partijen te beslechten 
en de vordering van verweerder gegrond 
verklaart voor zover zij betrekking heeft 
op de pmiode gaande tot het strafonder
zoek en de correctionele veroordeling 
waarvan eiseres het voorwerp is geweest, 
dit om de reden dat tnssen partijen een 
bediendencontract was afgesloten en dat 
zulks kon afgeleid worden uit het feit 
dat het contract door partijen als 
« werkcontract " werd gekwalificeerd, 
dat, wat betreft de maatschappelijke 
zekerheid, verweerder als een bediBI'lde 
werd behandeld, dat tedongen werd dat 
hij enkel voor rekening van eiseres werk
activiteiten zou presteren, dat hij de 
verplichting opnam werkelijk aanwezig 
te zijn gedurende de diensturen van de 
officina en dat hij de boekhonding zou 
bijhonden, dat eiseres tot 1961 de 
apotheek zelf geleid en beheerd heeft, 
dat zij de recepten nazag en in de daartoe 
bestemde boeken inschreef, en dat zulks 

(1} Cass., 24 maart 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 965} en 31 maart 1967 (.Arr. cass,, 
1967, blz. 925}; raadpl. cass., 7 juni en 
27 september 1943 (Bttll. eu PAsrc., 1943, I, 
241 en 356); 25 apri11963 (ibicl., 1963, I, 900); 
23 september 1965 (ibid., 1966, I, 105). 

(2} Cass., 6 en 13 juni 1968 (A1-r. cass., 

bewees dat zij volledig toezicht op en 
leiding van de activiteiten. van verweer
der had, 

terwijl geen enkele van de aldns door 
de sententie opgesomde gegevens inhondt 
dat verweerder, tijdens de uitvoering van 
zijn prestaties, onder het gezag, de leiding 
en het toezicht van eiseres stand : 

Overwegende dat eiseres staai'lde hield 
dat het tussen partijen gesloten contract 
geen bediendencontract was doch een 
feitelijke vereniging ; 

Overwegende dat de band van onder
geschiktheid, die het bediendencontract 
kenmerkt, hier·in bestaat dat de persoon 
die zijn diensten presteert, in de uitvoe
ring zelf van zijn arbeid, onderworpen 
is aan het gezag, de leiding en het 
toezicht van de werkgever, zelfs indien 
in feite dat gezag, die leiding en dat 
toezicht niet werkelijk en ononderbroken 
nitgeoefend worden en indien de aard 
van de verrichte arbeid een zekere 
zelfstandigheid en de persoonlijke verant
woordelijkheid van de verhnurder van 
werk impliceert ; 

Overwegende dat de sententie erop 
wijst : 

1° dat het contract, waarbij eiseres, 
apothekeres, verweerder als hnlpapothe
ker in dienst nam, uitdrukkelijk vermeldt 
dat het om een ,; werkcontract " gaat, 
en dat verweerder enkel voor rekening 
van eiseres werkactiviteit zal presteren· 
en de verplichting op zich neemt gedu
rende de diensturen van de officina 
werkelijk aanwezig te zijn en eveneens 
de boekhouding bij te houden ; 

2o dat nit de verklaringen van eiseres 
blijkt dat zij van 1942 tot 1961 de apo
theek zelf geleid heeft, dat uit de om
standigheid dat eiseres gedurende een 
bepaalde periode (tussen 1 oktober en 
30 november 1962) slechts tweem'tal per 
week in do apotheek aanwezig was, niet 
kan afgeleid worden dat verweerder geen 
bediencle was, dat zij, sinds de correc
tionele veroordeling die zij voor die 
gedraging opgelopen heeft en zelfs sinds 
het strafonderzoek, opnienw aile dagen 
tijdens de openingsuren aanwezig is 
geweest, zich opnieuw te Antwerpen 

1968, blz. 1209 en 1242}; raadpl. cass., 
21 december 1962 (Bttll. en PASIC., 1963, l, 
499) en de noot 4, tweede lid. 

(3} Cass., 6 juni 1968, hiervoren vermeld; 
raadpl. cass., 4 april 1963 en de conclusie 
van het openbaar ministerie (Bttll. en PAsrc., 
1963, I, 847 en noten 1 en 2}, 
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heeft laten inschrijven en zelfs in de 
apotheek overnachtte op de dagen of 
weken va1i de wachtdienst, zodat zij 
zelf de officina effectief leidde, bestuurde 
en controleerde, derwijze dat zij, luidens 
haar eigen verklaringen, de recepten 
nazag en in de daartoe bestemde boeken 
inschreef, wat bewijst dat zij volledig 
toezicht had op en leiding van de activi
teiteil van verweerder ; 

3° dat verweerder als bediende inge
schreven was bij de maatschappelijke 
zekerheid, omstandigheid die, samen met 
andere feiten, het bewijs van een bedien
dencontract kon bewijzen, dat op zijn 
loon afhoudingen gedaan worden zoals 
voor een bediende, dat hij als loon
trekkende gezinsvergoedingen ontving 
en in dezelfde hoedanigheid bij een 
organisme voor ziekteverzekering inge
schreven was, omstandigheden waarvan 
eiseres niet onwetend kon zijn vermits 
de bijdragen voor de maatschappelijke 
zekerheid door haar regelmatig afgehou
den en gestort werden, 

Dat, wat betreft de periode gaande van 
1 oktober tot 30 november 1962, de 
sententie er bovendien op wijst dat het 
uitvoeren van voorschriften gebeurde 
« onder het gezag, de leiding en het 
toezicht van beroepene (hier eiseres) die 
alles controleerde door het opnemen van 
de gedane verrichtingen in de daartoe 
bestemde boeken » ; 

Overwegende dat de werkrechtersraad 
van beroep uit die omstandigheden, in 
hun geheel genomen, heeft kunnen aflei
den dat tijdens de uitvoering van zijn 
arbeid, verweerder onder het gezag, de 
leiding en het toezicht van eiseres stond 
en derhalve wettelijk het bestaan van 
een bediendencontract heeft kunnen 
vaststellen ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6, ll31, 
1133, 1319, 1320, 1350, 1351, 1352, 1779 
van het Burgerlijk Wetboek, 4 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
strafvordering, I en 4 van de wet· van 
9 juli 1926 op de werk'!'echtersraden, 
19 van de wet van 12 maart 1818 tot 
regeling van hetgeen de beoefening van 
de verschillende takken van de genees
kunst betreft, 31 en 44 van het koninklijk 
besluit van 31 mei 1885 houdende goed
keuring der nieuwe onderrichtingen voor 
de geneesheren, de apothekers en de 
drogisten, gezegd artikel 31 zoals gewij-

zigd bij artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 15 maart 1926, 

clooJ·clat de bestreden sententie beslist 
dat de werkrechtersraad bevoegd was 
om het geschil tussen partijen te beslech
ten en de vordering van verweerder 
gegrond verklaart, ook in zoverre zij 
betrekking heeft op de periode gaande 
van 1961 tot het strafonderzoek en tot 
de veroordeling die tegen eiseres door 
de Correctionele Rechtbank te Antwer
pen op 8 maart 1963 werd uitgesproken, 
dit om de reden dat gezegd vonnis 
enkel toepassing van de strafwet ten 
laste van eiseres heeft geda.an en dat 
verweerder niet werd vervolgd, dat eiseres 
geen maatregelen heeft genomen tegen 
de onrechtmatige daden die verweerder 
zou hebben gesteld, dat zij haar eigen 
onregelmatigheden niet mag inroepen om 
in haar voordeel enig gevolg te doen 
ontstaan, en dat het strafgerecht zeer 
good begrepen heeft dat, wanneer ver
weerder voorschriften uitvoerde, enkel
voudige en samengestelde geneesmiddelen 
afleverde, toxische stoffen en verdovende 
middelen behandelde, dit gebeurde onder 
het gezag, de leiding en het toezicht 
van eiseres die trouwens alles controleerdo 
door het opnemen van de gedane ver
richtingen in de daartoe bestemde boeken, 

terwijl, ee1·ste oncleJ·cleel, · uit voormeld 
correctioneel vonnis blijkt dat eiseres 
veroordeeld word om, apothekeres zijnde, 
nagelaten te hebben de voorschriften 
der geneesheren en de artsenijkundige 
samenstellingen zelf te bereiden of onder 
haar dagelijks en werkelijk toezicht en 
onder haar verantwoordelijkheid te doen 
bereiden, zodat de sententie, door het 
vonnis te interpreteren zoals gezegd, de 
bewijskracht heeft miskend welke eraan 
door de artikelen 1319 en 1320 van het 
Burgerlijk W etboek wordt gehecht, ter
wijl dit vonnis, dat in kracht van gewijsde 
was gegaan, tegenover verweerder, over
eenkomstig de artikelen 1350, 1351 en 
1352 van het Burgerlijk Wetboek en 
artikel 4 van de wet van 17 april 1878, 
het gezag van het rechterlijk gewijsde 
had, ook al word tegen hem door gezegd 
vonnis geen veroordeling uitgesproken, 
en terwijl dienvolgens, nu het vaststond 
dat verweerder niet onder het dagelijks en 
werkelijk toezicht en onder de verant
woordelijkheid van eiseres had gewerkt, 
men eventueel te doen had met een 
verhm·ing van diensten in de zin van 
artikel 1779 van het Burgerlijk Wetboek, 
doch niet met een bediendencontract in 
de zin van de artikelen l en 4 van de 
wet van 9 juli 1926, zodat de werk-
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rechtersraad onbevoegd was om over de 
vordering van verweerder uitspraak te 
doen; 

tweede onderdeel, nu verweerder er in 
toestemde zijn diensten te presteren met 
het oog op de feiten door voormeld 
correctioneel vonnis beteugeld, de over
eenkomst tussen partijen als voorwerp 
had het plegen van inbreuken op de 
artikelen 19 van de wet van 12 maart 
1818, 31 en 44 van het koninklijk besluit 
van 31 mei 1885, en terwijl dienvolgens 
de vordering van verweerder, welke op 
dergelijke overeenkomst steunde, krach
tens de artikelen 6, 1131 en 1133 van het 
Burgerlijk W etboek niet ontvankelijk 
was, ongeacht of eiseres maatregelen had 
genomen om de onregelmatigheden van 
verweerder te beletten, zulks ook indien 
voor eiseres een voordeel uit deze niet
ontvankelijkheid sproot : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiseres strafrechtelijk 
veroordeeld werd om, tussen 1 oktober 
en 30 november 1962, onder meer, 
apothekeres zijnde, nagelaten te hebben 
de voorschriften der geneesheren en de 
artsenijkundige samenstellingen zelf te 
bereiden of onder haar dagelijks en 
werkelijk toezicht en onder haar verant
woordelijkheid te doen bereiden ; 

Overwegende dat het correctioneel 
vonnis enkel vaststelt dat eiseres de 
voorschriften der geneesheren en de 
artsenijkundige samenstellingen niet 
voorbereid of doen bereiden heeft over
eenkomstig de wet ; 

Overwegende dat vermits het toezicht 
opgelegd door de strafwet strenger is 
dan het toezicht dat vereist is voor het 
bestaan van een band van ondergeschikt
heid, de sententie de bewijskracht en 
het gezag van het gewijsde van gezegd 
vonnis niet heeft miskend ; 

Dat dit onderdeel niet kan aangenomen 
worden; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de bewering luidens 
welke de overeenkomst tussen partijen 
gesloten een ongeoorloofde oorzaak had, 
vermits verweerder er in toestemde zijn 
diensten te presteren met het oog op de 
feiten beteugeld door gezegd vonnis, 
steun vindt noch in de sententie noch 
in de stukken van de rechtspleging ; 

Overwegende immers dat luidens ge
zegd vonnis eiseres veroordeeld werd 
wegens feiten die enkel tussen 1 oktober 
en 30 november 1962 werden gepleegd, 
terwijl, luidens de sententie, het contract 

tussen partijen op 20 mei 1942 voor 
een tijdperk van 15 jaar gesloten werd 
en in 1957 voor een nieuwe periode van 
dezelfde duur stilzwijgend verlengd werd ; 

Dat dit onderdeel feitelijke grondslag 
mist; · 

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

14 maart 1969. -· 1e kamer. -
Voo1·zitter, H. Belpaire, raadsheer waar
nemend voorzitter. V m·slaggever, 
H. Delahaye.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, eerste advocaat-gene
raal. - Pleitm·, H. Bayart. 

1e KAMER.- 14 maart 1969. 

1° BEWIJS.-BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - BESLISSING 
VAN DE REOHTER IN HOGER BEROEP 
HIEROP GEGROND DAT DE EERSTE 
REOHTER DOOR DE BETROKKEN PARTIJ 
NIET WERD VERZOOHT UITSPRAAK TE 
DOEN OVER DE ONTVANKELIJKHEID 
VAN EEN EIS TOT VRIJWARING. -
CoNOLUSIE VAN DE VERWERENDE PAR
TIJ DIE DEZE ONTVANKELIJKHEID 
HEEFT BETWIST. - MISKENNING VAN 
DE BEWIJSKRAOHT VAN DE OONOLUSIE. 

2° CASSATIEMIDDELEN. -
BuRGERLIJKE ZAKEN. - SUBSIDIAIR 
VOORGEDRAGEN MIDDEL. - EERSTE 
MID DEL AANGENOMEN. TWEEDE 
MID DEL ZONDER BESTAANSREDEN. 

3° CASSATIEMIDDELEN. 
BuRGERLIJKE ZAKEN. - EIS ONTVAN
KELIJK EN GEGROND VERKLAARD. -
MIDDELEN DIE DE BESLISSING OVER 
DE GEGRONDHEID VAN DE EIS KRITI
SEREN. - BESLISSING OVER DE ONT
V ANKELIJKHEID VERNIETIGD WAT EEN 
ANDER MIDDEL BETREFT.- MIDDELEN 
VAN BELANG ONTBLOOT WEGENS DEZE 
VERNIETIGING. NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

4° CASSATIE.- 0MVANG.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - ARREST WAARBIJ 
EEN EIS TOT VRIJW ARING WORDT 
AANGENOMEN EN WAARBIJ OM DEZE 
REDEN EEN EIS TOT BETALING VAN 
SOHADEVERGOEDING WEGENS TERGEN
DE EN ROEKELOZE EIS TOT VR1JWAR1NG 
WORDT VERWORPEN. - VERN1ETIG1NG 
VAN DE BESLISSING OP DE . EIS TOT 
VRIJWARING BRENGT OOK DE VERNJE· 
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TIGING MEDE VAN DE BESLISSING OP. 
DE TEGENEIS. 

5° TUSSENKOMST. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN. ---,-- GEDING IN OASSATIE. -
Ers TOT BINDENDVERKLARING \'AN HET 
ARRESJ' DOOR ElSER I:t'l OASSATIE 
INGESTELD. ~ VoORWAARDE VAN ONT
V ANKELIJKHEID. 

1° De bewijsk1·acht van de conclusie van 
de ve?'WM'encle pa1·tij, die voor de eerste 
?'echte?' de ontvankrlijkheicl van een e1:s 
tot vrijwa?•in.g heejt betwist, wonlt mis
kencl doa?' de ?'echte?' in hager be1'0ep die 
zijn beslissing, waa1·bij cleze eis ont
vankelijlc wordt verklaa?·cl, hierop ste~mt 
clat de ee1wte ?'echter clam• de betroklcen 
pm·tij niet werd ve1·zocht uitspraalc te 
do en over de ontvanlcelij lche?:cl van cleze 
eis (1). (Burg. Wetb., art. 1319, 1320 
en 1322.) 

zo vVanneer in burgeTlijke zalce1~ een 
vom·ziening iwe.e miclclelen ve1·melclt en 
het tw~ede slechts stt bsicliai1' wo?·clt 
voMgeclragen, veTliest clit zijn bestaans
?'eclen inclien · het H of het ee1·ste midclel 
q.anneemt (2). 

:\ 0 Van belang ontbloot en cle1·halve niet 
ontvankehjlc z~jn de middelen die een 
beslissing kr·itise?;en in zove?' cleze een 
eis geg1·oncl vedclaart, tenvijl die beslis
sihg ve1·nietigd wonlt, wat een ander 
micldel bet1·ejt, in zove?' zij oolc de eis 
ontvanlcelijk ve1·klaart (3). 

4° vVannee1' een eis tot V1'ijwm·ing wenl 
aangenomen en een eis tot betaling van 
schadeve'rgoecling wegens te1·gencle en 
1'oelceloze eis tot V?'ijwaTing We?'d ver
wo?·pen om de enige 1·eden dat cle eis 
tot m·ijwaTing geg?'o 1cl is, brengt de 
vo.i·nietiging van de bc&lissing op de 
eis tot vrijwm·ing de ven~ietiging mede 
van de beslissing op de eis tot betaling 
van schade,ve?'(Joeding ( 4). 

5° De eis tot binclendve?·kla?'ing van het 
a?Test, cloo1' · eiser in casscttie ingesteld, 
is niet ontvankelijk wanneer deze niet 
laat blijlcen dat hij belang e1·bij heejt 
het a?Test voo?' de in tussenkomst 
opgeToepen partijen binclend te doen 
verlclaren (5). 

(1) Raadpl. cass., 5 januari 1967 CAr1·. 
cass., 1967, biz~ 535). 

(2) Raadpl. · cass., 27 mci 1960 (Bull. en 
PAsrc., 1960, I, ll06) en 13 januari 1962 
(ibicl., 1962, I, 678). 

(GEMEENTE GENK, T. PERSONENVENNOOT· 
SOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJK· 
REID « BOUWBEDRIJF GRAULS », IN 

AANvVEZIGEEID VAN CONSORTEN VAN 

CAl\iP.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 juni 1967 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

Wat de voorziening betreft : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
cling van de artikelen 1319 en 1320 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

dom·dat het bestreden arrest, om de 
door verweerster tegen eiseres ingestelde 
eis . tot vrijwaring ontvankelijk te ver
klaren en het vonnis te wijzigen dat die 
eis als niet-ontvankelijk had verworpen, 
overweegt dat de eerste rechter, zonder 
daartoe door de belanghebbende partij 
te zijn aangezocht geworden, de eis tot 
vrijwaring niet ontvankelijk verklaarde 
omdat de gemeente Genk (hier eiseres) 
de kasseistenen waarover het gaat niet 
verkocht aan de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid « Bouw
bedrijf Grauls » (hier verweerster), maar 
wel aan de persoon genaamd Valere 
Grauls, zonder dat het bewezen is dat 
voornoemde voor rekening van die ven
nootschap optrad, dat vanzelfsprekend 
de eerste rechter zTtlks niet vermocht 
te doen en hij ult?'a petita statueerde,· 
wijl de gemeente geen bez:waar opperde 
ten aanzien van de hoedanigheid en de 
bevoegclheid van de tegen haar optre
dende rechtspersoon, 

terwijl eiseres in haar voor de eerste 
rechter genon>en conclusie had gesteld 
« dat er geen verkoop geschieclde aan 
eiseres (hier verweerster), zodat ver
weerster (hier eiseres) door deze niet tot 
vrijwaring kan worden gedaagd » en 
bijgevolg de rechtbank had verzocht de 
eis « niet ontvankelijk » te verklaren, 
zodat het arrest in de aangehaalcle over
weging de bewijskracht van die conclusie 
heeft miskend ; 

Overwegende clat eiseres in haar con
clusie voor de eerste rechter onder meer 
stelde clat er door haar geen verkoop 
geschiedde aan de verwerende vennoot-

{3) Raadpl. cass., 6 april 1967 (A1'1'. cass., 
1967, biz. 947). 

(4) Raadpl. cass., 22 oktober 1964 (Bull. 
en PASIO., 1965, I, 189). 

(5) Cass., 20 februari 1969, sttp7'a, biz. 582. 
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'Scbap, zodat eiseres door deze laatste 
niet tot vrijwaring kon worden gedaag~ 
en zij de recbtbank verzocbt d(;lze e1s 
niet ontvankelijk en niet gegrond te 
verklaren; 

Overwegende oat, door bet beroepen 
vonnis te wijzigen waarbij de eis tot 
vrijwaring als niet-ontvankelijk werd 
ve~worpen, en door die eis ontvankelijk 
t.e verklaren, onder meer op grand dat 
de eerste rechter « zonder daartoe door 
de belanghebbende partij te zijn aange
zocht geworden )) de eis als niet ontvan
kelijk heefb verworpen, het arrest ~e 
bewijskracht v;an voormelde conclusw 
rniskend beeft; 

Dat het rniddel gegrond is ; 
Overwegende, enerzijds, dat nu het 

eerste middel aangenomen is, het tweede 
rniddel, hetwelk slecbts in subsidiaire 
orde voorgesteld wordt, zonder bestaans
reden en mitsdien niet ontvankelijk is, 
-en, anderzijds, dat nu uit het antwoord 
op bet eerste middel blijkt dat de ~.is 
tot vrijwaring onwettelijk ontvankehJk 
verklaard werd, bet derde en het vierde 
rniddel, welke de gegrondbeid van die 
eis betreffen, bij gebrek aan belang, niet 
ontvankelijk zijn ; 

En overwegende dat de vernietiging 
Yan de beslissing over de eis totvrijwaring 
de vernietiging medebrengt van de 
beslissing over de tegeneis van eiseres 
wegens tergend en roekeloos geding ; 

W at de oproepingen in tussenkomst 
betreft: 

Overwegende dat eiseres niet doet 
blijken van enig belang om het a~rest 
bindend te doen verklaren voor de e1sers 
in de hoofdvordering ; 

Dat die .eis derbalve niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het uitspraak. doet 
over de eis tot vrijwaring en over de 
tegeneis wegens tergend en roekeloos 
geding ; verwerpt de eis tot bindend
verklaring van het arrest ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeel~elijk 
vernietigde beslissing ; veroordee_lt e1ser~s 
in de kosten van de oproepmgen m 
tussenkomst ; houdt de overige kosten 
aan; zegt dat hierover door de feiten
recbter zal worden beslist ; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar bet Hof van 
beroep te Brussel. 

14 maart 1969. - 1e kamer. -
Voorzitter, H. Belpaire, raadsbeer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 

I 
H. Gerniers. - Gelijkluiclende conclusie, 
H. Paul Mabaux, eerste advocaat-gene-
raal. Pleite1·, H. Van Heeke. 

2" KA,MER. - 17 maart 1969. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. -
BESLISSING DIE OP DEZE REOHTS
VORDERING UITSPRAAK DOET. - GEEN 
VERPLIOHTING VOOR DE REOHTER 01\'I 

DE WETS~EPALING AAN TE DUIDEN 
WAAROP DEZE 
GEGROND. 

REOHTSVORDERING IS 

De beslissing op cle btwge1'lijke 1"echts
V01'dering moet, zo cle gTond van cleze 
Techtsvonlering niet betwist wordt, de 
wetsbepaling niet aancluiclen wam·op 
cleze is gegToncl (1). 

(SPITS, T, HENRY EN NAAMLOZE VENNOOT· 
SOHAP VERZEKERINGSMAATSOHAPPIJ 
"URA:NUSll), 

ARREST (ve?·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 juni 1968 gewezen door de 
Correctionele Recbtbank te Verviers, 
recbt doende als recbtscollege na verwij
zing; 

Gelet op bet op 12 februari 1968 door 
bet Hof gewezen arrest (2) ; 
......... •, .. 

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

clooTdat bet bestreden vonnis, uitspraak 
doende over de tegen eiser aangevoerde 
tenlasteleggingen, te weten : a) verzui~d 
te hebben zijn snelbeid te regelen om m 
aile omstandigheden te kunnen stoppen 
v66r een hindernis die kan worden voor
zien (artikel 27-1, lid 2, van bet kon~nk
lijk besluit van 8 april1954), b) verzmmd 
te bebben de doorgang vrij te laten voor 
de van recbts komende bestuurder 
(artikel 16-l van het koninklijk besluit 
van 8 april 1954), c) bij het uitvoeren 
van een maneuver verzuimd te bebben 
de andere bestuurders te laten voorgaan 

(1) Cass., 14 februari 1966 (Bull. en PASIC,, 
1966, I, 772). 

(2) A1'1', cass., 1968, blz. 767. 
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(artikel 17-1 van het koninklijk besluit 
van 8 april 1954), de tenlasteleggingen 
bewezen verklaart en verwij st naar de 
in het vonnis van de politierechtbank 
vermelde artikelen, 

terwijl het beroepen vonnis van de 
politierechtbank waarbij eiser wordt 
veroordeeld, onder de toegepaste bepa
lingen enkel n;wlding maakt van de 
artikelen 17 en 27-1 van het koninklijk 
besluit van 8 april 1954 en niet van 
artikel 16-1 van dit besluit, zodat het 
bestreden vonnis niet naar eis van recht 
met redenen is omkleed : 

Overwegende dat het vonnis geen 
strafrechtelijke veroordeling uitspreekt 
ten laste van eiser ; dat het de wets
bepalingen niet moest aanduiden waarop 
de burgerlijke rechtsvorderingen, die 
tegen hem waren ingesteld, gegrond 
waren; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

17 maart 1969. - 2e kamer. -
, V oorzitter, H. van Be irs, voorzitter. -
Verslaggever, H. Ligot.- Gelijkluiclende 
conclusie, H. Charles, advocaat-generaal. 
- Pleiter, H. De Bruyn. 

ze KAMER.- 17 maart 1969, 

WEGVERKEER. WEGVERKEERS-
REGLEMENT GEWIJZIGD OP 30 APRIL 
1963. - 0VERTREDING VAN .A.RTI
KEL 27-l; - VOORZIENB.A.RE HINDER
IDS. SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER. 

De 1·echte1· beo01'cleelt soeverein, in jeite, 
en naar gelang van de omstancligheden 
van de zaak of een hinde1·nis voo1· de 
bestuurcle1• voorzienbaar was (1). 

(GEMEENSCH.A.PPELIJKE K.A.S VOOR VER· 
ZEKERING «L.A. BELGIQUE INDUSTRI
ELLE ll, T. KUPPI.) 

.A.BREST (vertaling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 november 1967 in hoger 

(1) Cass., 16 december 1965 (Bull. enPAsiC., 
1966, I, 509); 29 januari en 5 februari 1968 
(An·. cass., 1968, blz. 713 en 742). 

beroep gewezen door de Correctionele· 
Rechtbank van Charleroi ; 

Over het twcede middel, afgelcid uit 
de schending van de artikelen 418, 420 
van het Strafwetboek, 27-1 (koninklijk 
besluit van 30 april 1963, artikel 14), 
43-1 en 2, 78-2 van het verkeersbesluit 
van 10 december 1958, 1382, 1383 van 
het Burgerlijk W etboek, 3, 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van straf
vordering en 97 van de Grondwet, 

cloordat, om te beslissen dat geen 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
aan verweerder kan ten laste gelegd 
worden en dat hij artikel 27-1 van het 
verkeersbesluit niet heeft overtreden en 
om dienvolgens te zeggen dat de burger
lijke rechtsvordering van eiseres tegen 
verweerder niet tot de bevoegdheid 
behoort van de rechter van de straf
vordering, het bestreden vonnis naar de 
redenen van het beroepen vonnis ver
wijst hetwelk 1° erop wijst" dat vooraleer 
te onderzoeken of, met inachtneming 
van de open bare verlichting, Janssens 
kon gezien worden, er eerst client nage
gaan of, in de onderstelling dat hij kon 
gezien worden, Kuppi een fout heeft 
begaan door hem niet te zien ... ; dat 
indien het voor de hand ligt dat een 
autobestuurder zijn belangstelling niet 
mag verliezen voor wat in de omgeving 
van zijn baan voorvalt, wanneer hij 
een plaats nadert waar normaal voorzien
baar is dat zijn weg door een andere 
weggebruiker kan afgesneden worden, 
men daarentegen zich toch wei mag 
afvragen of, wanneer hij niet normaal 
het risico moet in overweging nemen 
plots op zijn linker- of rechterzijde een 
weggebruiker te zien opduiken die zijn 
weg kan afsnijden, hij nog verplicht is 
zijn aandacht te verspreiden buiten dat 
gedeelte van de rijbaan dat v66r hem 
ligt ; .. . dat het voor een bestuurder 
menselijkerwijze gesproken niet mogelijk 
is bestendig - en dus ook wanneer hij 
niet moest verwachten dat zijn weg zal 
afgesneden worden - alle elementen in 
't oog te houden die verspreid liggen 
over de 180 graden van de halve cirkel 
waarvan hij het middelpunt is, welke 
elementen aanhoudend gewijzigd worden 
door het feit dat hij naar hen toegaat ; 
dat de mogelijkheden van de normaal 
oplettende bestuurder, wiens gedrag 
wordt in acht genomen bij het bepalen 
van de door de artikelen 418 en 420 van 
het Strafwetboek strafbaar gestelde fout, 
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meer bescheiden zijn '' ; 2° verschillende 
beschouwingen maakt over de gedrags
lijn die de autobestuurder 's nachts client 
te volgen en onderstreept " dat 's nachts, 
zelfs met openbare verlichting, het relief 
slecht waarneembaar is en kleuren hele
maal niet, dat de voorwerpen uit zich
zelf de aandacht niet trekken en slechts 
kunnen bemerkt worden door hen die 
de grauwe eentonigheid waarin zij zich 
bewegen, nauwkeurig gadeslaan ; dat 
daarbij de autobestuurder 's nachts zijn 
aandacht moet vestigen op het gedeelte 
van de rijbaan waarop hij rijdt zodat 
hij de hindernissen (uithoilingen enz.) 
kan ontdekken die zijn gang zouden 
kunnen bemoeilijken ; dat ten slotte het 
des te meer redelijker is aan te nemen 
dat buiten de gevailen waarin zijn weg 
zou kunnen afgesneden worden ... , de 
autobestuurder zijn aandacht aileen moet 
concentreren op het gedeelte van de 
rijbaan waarop hij rijdt, dat, ingeval hij 
zijn kruisingslichten moet gebruiken, 
wanneer de openbare verlichting niet 
voldoende is, hij ervoor moet zorgen dat 
hij de andere bestuurders niet verblindt 
(artikel 78-2), wat impliceert dat de 
lichtbundel van zijn lichten naar rechts 
moet afwijken ; dat bovendien artikel 78 
aileen de verlichting van de rijbaan op 
't oog heeft, wat bewijst dat niet vereist 
is dat die lichtbundel oak de bermen en 
trottoirs zou aftasten '' ; 3° besluit " dat 
ten deze het plots opduiken van Janssens 
de aandacht van Kuppi niet spontaan 
heeft moeten trekken ; dat Kuppi op 
een weg reed die door geen normaal 
voorzienbare hindernis moest afgesneden 
worden ; dat hij dus niet verplicht was 
de omgeving van zijn weg, inzonderheid 
naar links, nauwkeurig gade te slaan ; 
dat anderzijds begrijpelijk is dat, toen 
hij aan zijn rechterzijde een man met 
een rode lantaarn uit de fabrieksloge zag 
komen, hij in die richting het gedeelte 
van de rijbaan dat hij kon gadeslaan, 
heeft uitgebreid, wat met zoveel zijn 
mogelijkheden verminderde Janssens aan 
zijn linkerzijde te zien aankomen "• 

te1·wijl het begrip dat de rechter aldus 
heeft van de normaal oplettende bestuur
der, die 's nachts rijdt, onverenigbaar 
is met de verplichting voorzichtig te zijn, 
wat, krachtens inzonderheid de arti
kelen 418 van het Strafwetboek, 27-1 en 
43-1 en 2 van het verkeersbesluit, 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, de 
bestuurder verplicht, in de mate vereist 
door het zicht, zijn aandacht te vestigen, 
niet aileen op het gedeelte van de 
rijbaan dat v66r hem ligt maar oak links 

en rechts van de rijbaan derwijze dat 
hij in aile omstandigheden stoppen kan 
voor een hindernis die zich zou voordoen ; 
dat bovendien, door te redeneren alsof 
de openbare verlichting in werking was, 
en nadien in abst1'acto te spreken over 
een onvoldoende openbare verlichting en 
over het gebruik van de kruisingslichten, 
zonder vast te steilen dat verweerder 
werkelijk dergelijke lichten gebrnikte, 
het bestreden vonnis door zijn onnanw
kenrigheden en feitelijke dubbelzinnig
heden de wettelijkheid ervan belet te 
toetsen; dat ten slotte de rechter zich
zelf tegenspreekt door enerzijds ten 
gtmste van verweerder het feit in aan
merking te nemen dat hij rechts van zijn 
weg een man met een rode lantaarn 
heeft bemerkt, wat impliceert dat ver
weerder aandachtig moest zijn op wat 
rechts van zijn weg plaatshad en ander
zijds te zeggen dat verweerder de omge
ving van zijn weg niet nauwkeurig moest 
gadeslaan, inzonderheid naar links : 

Overwegende dat eiseres niet preciseert 
waarin het vonnis de bepalingen van de 
artikelen 43-1 en 2 en 78-2 van het 
verkeersbesluit schendt ; 

Overwegende dat de rechter soeverein 
in feite oordeelt of een bestuurder de 
verplichting van voorzichtigheid door 
artikel 27-1 van het verkeersbesluit 
opgelegd, is nagekomen en of een hinder
nis voorzienbaar is ; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, met inachtneming van de in het 
antwoord op het eerste middel herinnerde 
omstandigheden, beslist dat de voetgan
ger Janssens voor verweerder geen 
voorzienbare hindernis is geweest en dat 
hem geen gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg kan ten laste gelegd worden 
daar het ongeval aileen te wijten is aan 
de onoplettendheid van de voetganger ; 

Overwegende dat deze redenen de 
beslissing wettelijk rechtvaardigen, welke 
ook de waarde weze van de door de 
rechter gemaakte beschouwingen van 
algemene aard over de moeilijkheden die 
de autobestuurders 's nachts onder
vinden; 

Overwegende ten slotte dat het vonnis 
zich niet tegenspreekt door te bepalen 
enerzijds, dat verweerder de omgeving 
van zijn weg niet nauwkeurig moest 
gadeslaan, inzonderheid naar links, en 
anderzijds dat het begrijpelijk is dat toen 
hij aan zijn rechterzijde een man met 
een rode lantaarn uit de fabrieksloge 
zag komen, hij in die richting het gedeelte 
van de rijbaan, dat hij kon gadeslaan, 
heeft uitgebreid, wat met zoveel zijn 
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mogelijkheden verminderde Janssens 
aan zijn linkerzijde te zien aankomen ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

17 maart 1969. - 2e kamer. 
Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. -
VM·slaggever, H. Bnsin.- Gelijkluidende 
conclt~sie, H. Charles, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Fally en Ansianx. 

28 KAMER. -· 17 maart 1969. 

1° CASSATIEMIDDELEN. 
0NTVANKELIJKHEID. - STRAFZAKEN. 
- EEN ENKELE STRAF UITGESPROKEN 
WEGENS VERSCHEIDENE MISDRIJVEN. 
- MIDDEL DAT ENKEL BEPAALDE MIS
DRIJVEN BETREFT.- DOOR EEN ANDER 
MISDRIJF WETTELIJK GERECHTV AAR
DIGDE STRAF.- NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
ARREST DAT DE BEKLAAGDE VEROOR
DEELT ZOJ'<"DER VAST TE STELLEN DAT 
HET TE ZIJNE LASTE GELEGDE FEIT 
BEWEZEN IS. - NIET GEMOTIVEERD 
ARREST. 

1° TVannee1· een enlcele stmj we gens 
twee misd1'ijven wonlt uitgespTOlcen, 
is niet ontvanlcelijlc, bi.f gebreke van 
be lang, de eis tot cc~ssc~tie van de op de 
st1·ajvonleTing gewezen beslissing, die 
gegrond is op een middel dat enlcel 
een van de misdTijven bet1·ejt, hoewel de 
uitgesp1·olcen st1·aj dooT het andeT mis
dTijj wettelijlc ge1·echtvam·digd blijjt ( 1). 
(Wetb. van strafv., art. 411 en 414.) 

2° Niet 1·egelmatig gemotiveenl is het an·est 
tot bevestiging van het beToepen vonnis, 
dat de belclaagcle ve1·oordeelt zonde1· hetzij 
in zijn eigen 1·edenen hetzij onde1· ver
wijzing naa1• de 1·eclenen van de eeTste 
rechtM' vast te stellen, dat het ten laste 
van de beklaagcle gelegde jeit voo1· het 
hoj van be1·oep bewezen is gebleven (2). 

(1} Cass., 18 juni 1968 (A1·1·. cass., 1968, 
blz. 1278). 

{2) Cass., 27 juni 1966 (B11ll. en PASIC., 
1966, I, 1389) en 19 december 1966 (A1'1·. 
cass., 1967, blz. 508). 

(CHEF, T. DUPONT EN VANELDEREN.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 januari 1969 door het Hof 
van beroep te Lnik gewezen ; 

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

Over het middel afgeleid hieruit dat 
het wanbedrijf van oplichting listige 
lmnstgrepen vereist die voor de afgifte 
beslissend zijn geweest; dat in zake 
wisselbrief, zowel als in zake cheque, de 
afgifte van de wisselbrief moet geschie
den v66r de afgifte, als tegenprestatie, 
van de opgelichte goederen ; dat het feit 
dat eiser een of ander adres heeft geschre
ven op zichzelf niet van aard was de 
beneficianten van de wissels ertoe aan 
te zetten ze te accepteren noch zijn. 
identiteit te verbcrgen : 

Overwegende dat eiser werd vervolgd 
wegens oplichting ten nadele van twee 
verschillende personen ; 

Overwegende dat de rechtcr, om de 
tenlasteleggingen van oplichting bewezen 
te verklaren, vaststelt, door ondermeer 
te verwijzen naar de verklaring van een 
der benadeelden, dat eiser gebruik heeft 
gemaakt van valse hoedanigheden 01n 

misbruik te maken van diens vertronwen; 
Dat hij aldus de veroordeling wegens 

oplichting door gebruik te maken van 
valse hoedanigheden wettelijk recht
vaardigt; 

Overwegende dat de rechter een enkele 
straf heeft uitgesproken om de verschil
lende daden van oplichting te bestraffen 
en dat derhalve het middel dat zich ertoe 
beperkt het arrest te bekritiseren in zover 
het de veroordeling uit hoofde van 
0plichting ook grondt op de vaststelling 
dat eiser wisselbrieven heeft afgegeven 
om misbruik te maken van het vertrou
wen of van de lichtgelovigheid, niet 
ontvankelijk is wegens het ontbreken van 
belang; 

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

Overwegende dat het bestreden arrest 
het beroepen vonnis bevestigt, dat 
de ten laste van eiser gelegde eerroof 
bewezen verklaart zonder nochtans vast 
te stellen dat de aantijging kwaadwillig 
was geschied en hem nit dien hoofde. 
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heeft veroor.deeld tot een gevangenisstraf 
en tot een geldboete ; dat het niet vast
stelt, noch met eigen redenen noch 
door te verwijzen naar de redenen van 
de eerste rechter, dat het ten laste van 
eiser aangevoerde feit voor het hof 
van beroep bewezen is gebleven ; 

Dat de door het hof van beroep uitge
, sproken veroordeling derhalve niet met 
i'edenen is omkleed ; 

En overwegende dat, wat het deel 
van het arrest betreft dat niet getroffen 
wordt door de hierna bevolen vernietiging 
op grand van het ambtshalve genomen 
middel, de substantiele of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat het 
arrest geen onwettelijkheid bevat die kan 
aangevoerd worden op de enkele voor
ziening van eiser ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest doch enkel in zover het het 
beroepen vonnis bevestigt wat de aan 
eiser opgelegde veroordeling wegens eer
roof en de veroordeling in de kosten 
van de strafvordering betreft ; verwerpt 
de voorziening voor het overige ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser 
in de drie vierden van de kostea ; laat 
de overige kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. , 

17 maart 1969. - 2e kamer. -
Voorzittm·, H. van Beirs, voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Capelle.- Gelijkluiden
de conclttsie, H. CharieR, advocaat-gene
raal.- Pleite1·, H. Humblet (van de balie 
bij het Hof van beroep te Luik). 

2" KAMER. - 17 maart 1969. 

HOF VAN ASSISEN. -ARREST VAN 
VERWIJZING. - VOORZIENING INGE
STELD BINNEN DE TERMIJN VAN TIEN 
VRIJE DAGEN VANAF DE BETEKENING 
VAN RET ARREST, VOORGESCHREVEN 
BIJ ARTIKEL 373 VAN RET WETBOEK 
VAN STRAFVORDERING. - 0NDERZOEK 
DOOR RET HoF. 

Het Hoj vm·we1pt de -voorziening van de 
beschu-ldigde tegen het an·est, dat hem 
naa?' het hof van assisen verwijst, die 
ingestelcl werd v661· het ve?·st1·ijken van 
de termijn van tien v1·ije dagen vanaj 

de betekening van het ar1·est, voorge
sch?-even bij artilcel 373 van het Wetboek 
van strajvo1·de1·ing, wanneer het a?'?' est 
niet is aangetast doo1· nietigheden die 
in de huidige stand van het geding 
door het Hoj dienen te wo1·den onder
zocht (1). (Wetb. van strafv., art. 299 
en 416.) 

(BEEHAREE.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest waarbij de kamer van inbeschul
digingstelling van het Hof van beroep 
te Brussel eiser op 21 januari 1969 naar 
het Hof van assi3en van de provincie 
Brabant heeft verwezen ; 

Overwegende dat het arrest geen 
schending van de wet bevat en niet is 
aangetast door een nietigheid die in de 
huidige stand van het geding door het 
Hof dient onderzocht te worden ; 

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

17 maart 1969. - 2e kamer. -
Vom·zitte?', H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggever, Baron Richard. - Gelijk
luidencle conclusie, H. Charles, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 17 maart 1969. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - ARREST 
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGING
STELLING DAT NIET ONTVANKELIJK 
VERKLAART RET VERZET VAN DE BE
KLAAGDE TEGEN EEN BESCHIKKING DIE 
HEM NAAR DE CORRECTIONELE RECHT
BANK VERWIJST. -ARREST DAT NIET 
BESLIST OVER EEN GESCHIL BETREFFEN
DE DE BEVOEGDHEID VAN DE ONDER
ZOEKSGERECHTEN. VOORZIENING 
VAN DE BEKLAAGDE VOOR DE EIND
BESLISSING. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

Niet ontvankelijlc is de vom·ziening die 
clam· de belclaagcle v661· de einclbeslissing 
wordt ingesteld tegen het a?Test van de 
lcame1· van inbeschtdcligingstelling dat, 
zonder te beslissen ove1· een geschil 
bet1·ejjende de bevoegdheicl van de onder-

(1) Ca8s., 8 mei 1967 (An. cass., 1967, 
biz. 1089). 
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zoeksgerechten, niet ontvankelijk ver
klaart het verzet van de beklaagde tegen 
de beschikking van de madkamer die 
hem naa1· de cor1·ectionele rechtbank 
verwijst (1). (Wetb. van strafv., 
art. 416.) 

(KREPER.) 

ARREST (ve1•taling). 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 10 februari 1969 door de kamer 
van inbeschuldigingstelling van het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Overwegende dat het arrest het door 
eiser ingesteld verzet tegen de door de 
raadkamer gewezen beschikking welke 
zich ertoe beperkt eiser naar de correc
tionele rechtbank te verwijzen, niet ont
vankelijk verklaart ; 

Overwegende dat dit arrest, een voor
bereidende beslissing of een onderzoeks
beslissing is en geen uitspraak cloet over 
een exceptie van onbevoegdheid ; 

Dat de voorziening, die v66r de eind
~eslissing is ingestelcl, niet ontvankelijk 
IS; 

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

17 maart 1969. - 26 kamer. -
Voo1·zittM·, H. van Beirs, voorzitter. -
V erslaggever, Baron Richard. - Gelijk
luidende conclusie, H. Charles, advocaat
generaal. 

26 KAMER.- 17 maart 1969. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - N EERLEGGING VAN 
EEN SCHRIFTELIJKE CONCLUSIE. 
NEERLEGGING VASTGESTELD DOOR HET 
PROCES·VERBAAL VAN DE TERECHT
ZITTING. - RECHTER NIET VERPLICHT 

(1) Cass., 5 september 1966 en 29 mei 1967 
(.Arr. cass., 1967, biz. 10 en 1184); raadpl. 
cass., 18 maart 1968 (ibid., 1968, biz. 946). 

(2) Cass., 4 mei 1959 (Bull. en PAsrc., 
1959, I, 900) en 17 december 1962 (ibid., 
1963, I, 477). 

DIT OOK IN ZIJN BESLISSING VAST TE 
STELLEN. 

2° MISDRIJF. - RECHTVAARDIGINGS· 
GROND. - 0NOVERWINNELIJKE DWA· 
LING. - BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER. 

3° RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.
RECHTV AARDIGINGSGROND AMBTSHAL· 
VE OPGEWORPEN. - BESLISSING GE· 
STEUND OP .BESPROKEN GEGEVENS. -
WETTELIJKHEID, 

1° De neerlegging van een schrijtelijke 
conclusie voor het st1·ajgerecht wordt 
onder meer regelmatig vastgesteld door 
het proces-verbaal van de terechtzitting, 
daar geen enkele wetsbepaling vereist 
dat clit door cle beslissing zelf wordt 
vastgesteld (2). 

2° De rechte1· oordeelt soeverein, in jeite, 
over het bestaan van een onoverwinne
lijke clwaling die een rechtvaarcligings
grond opleve1·t (3). (Strafwetb., art. 71.) 

3° Door op besproken gegevens te steunen 
is wettelijk cle beslissing clie het bestaan 
van een rechtvaardigingsgrond ambts
halve opwerpt ( 4). 

(REITER, T, VANDE VYVERE.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 oktober 1968 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Aarlen ; 

A. In zover de voorziening van eiser, 
burgerlijke partij, gericht is tegen de 
beslissing op de strafvordering ; 

Overwegende dat de voorziening slechts 
ontvankelijk is in zover eiser veroordeeld 
werd in de kosten van de strafvordering ; 

Dat dienaangaande eiser geen middel 
aanvoert; 

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

(3) Cass., 22 mei 1967 (Arr. cass., 1967 
biz. 1134) en 16 september 1968 (supm, 
biz. 51). 

(4) Raadpl. cass., 4 januari 1966 (Bull. en 
PAsiC., 1966, I, 584) en de noten 2 en 3 
getekend W. G. 
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Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat het vonnis geen melding maakt 
van de door eiser, burgerlijke partij, 
neergelegde geschreven conclusie maar 
aileen van het verhoor van deze laatste 
in haar middelen, welke door haar 
advocaat waren voorgedragen : 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 20 oktober1961l 
vaststelt dat de advocaat van eiser een 
conclusie heeft neergelegd die door de 
voorzitter voor gezien werd getekend en 
dat zij bij het proces-verbaal is gevoegd; 

Overwegende dat geen enkele wets
bepaling de vaststelling voorschrijft door 
de beslissing zelve van het neerleggen 
van een conclusie door de partijen; 

Dat het middel derhalve niet kan 
worden aangenon1en ; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, 4 van de wet van 17 april 1878, 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van strafvordering, en 16-1 van 
het koninklijk besluit van 8 april 1954 
op de politic van het wegverkeer, 

doo1·dat eiser niet heeft kunnen ant
woorden op de motivering van het vonnis 
gegrond op de onoverwinnelijke dwaling 
daar deze reden tijdens de debatten door 
geen der partijen werd ingeroepen, en 
doordat de dwaling niet als onoverwin
nelijk kon geacht worden voor een 
weggebruiker die op een openbare plaats 
komt waar het verkeer normaal in aile 
richtingen gaat en waar de voorrang 
van rechts client toegepast : 

Overwegende dat de feitenrechter soe
verein in feite oordeelt over het bestaan 
van een onoverwinnelijke dwaling die 
een grond van rechtvaardiging oplevert ; 
dat de beslissing die ambtshalve het 
bestaan van een dergelijke grond vast
stelt, regelmatig is zo zij berust op ele
menten waarover partijen werden ver
hoord; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

17 maart 1969. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. 
Ve1·slaggever, H. de Waersegger. 

Gelijkluidende conclusie, H. Charles, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Mi
chaelis (van de balie te Aarlen). 

2e KAMER. - 17 maart 1969. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAF-
ZAKEN. - VoORZIENING TEGEN RET 
VEROORDELEND ARREST. - MIDDEI, 
GERIOHT TEGEN DE BESOHIKKING VAN 
VERWIJZING NAAR DE OORREOTIONELE 
REOHTBANK. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

Niet ontvankelijk, tot staving van een 
voorziening, die enkel tegen het veroor
delend ar1·est werd ingesteld, is een 
middel dat gericht is tegen de beschik
king van verwijzing naa1• de cor1·ec
tionele rechtbank (1). 

(BELKHIRIA, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« ALGEMENE BELGISOHE VERZEKERINGS
MAATSOHAPPIJ TEGEN BRANDRISIOO "·) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 januari 1969 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

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

Overwegende dat de voorziening van 
eiser slechts ontvankelijk is in zover zij 
gericht is tegen de beslissingen waarbij 
tegen hem vm:oordelingen zijn uitge
sproken; 

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
dat eiser naar de correctionele rechtbank 
werd verwezen, 

te1·wijl hij niet voor het onderzoeks
gerecht werd opgeroepen en zijn raads
man geen bericht heeft gekregen dat het 
dossier van het voorbereidend onderzoek 
aan dit rechtscoilege werd voorgelegd : 

Overwegende dat niet ontvankelijk 
is tot staving van een voorziening die 
enkel is ingesteld tegen het arrest van 

(1) Cass., 20 mei 1968 (Ar1·. cass., 1968, 
biz. 1145). 
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veroordeling, een middel dat gericht is 
tegen de beschikking van verwijzing 
naar de correctionele rechtbank ; 

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 voor
ziening; veroordeelt eiser in de kosten. 

17 maart 1969. - 2e h:amer. -
Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggevm·, Baron Richard. - Gelijk
h~iilencle conclusie, H. Charles, advocaat
generaal. 

28 KAMER.- 17 maart 1969. 

VERJARING. STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING.- VEROORDELENDE 
BESLISSING. - MISDRIJF GEPLEEGD 
TUSSFN TWEE DATA, ZONDER VERDERE 
PREOISERING. 0NMOGELIJKHEID 
VOOR HET HoF NA TE GAAN OF DE 
STRAFVORDERING AL DAN NIET VER
JAARD IS. - VERNIETIGING J\'IET VER
WIJZING. 

T¥ anneer de besf1·eclen beslissing de be
klaagcle veroonleelt wegens feiten ge
pleegd tussen een bepaalcle clat~~m en een 
ancle1·e datum, zondc1• verde1·e precise1'ing, 
en a an de hand van cle p1·ocesstt~kken, 
wacwop het Hof vermag acht te slaan, 
niet kan nagegacm worden of cle st1'af
vonle1'ing c~l clan niet ve1-jam·cl was, 
vernietigt het H of de ve1·oonlelencle 
beslissing met VM'Wijzing ( 1). 

(BUSCH.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 jannari 1969 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 

(1) Cass., 20 januari 1969, supm, blz. 480. 

uit de schending van de artikelen 97 
van de Grondwet, 21 en 22 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het W etboek van 
strafvordering, 

cloorclat het arrest het Hof de mogelijk
heid niet biedt na te gaan of op de dag 
van de uitspraak de strafvordering al 
dan niet was verjaard : 

Overwegende dat luidens de door het 
arrest bewezen geachte tenlasteleggingen 
de feiten werden gepleegd tussen 8 janu
ari 1964 en 30 mei 1968; 

Dat de verjaring van de strafvordering 
voor het eerst op 29 mei 1968 werd 
gestuit door de vordering tot onderzoek 
van het openbaar ministerie ; 

Dat bij gebreke van nadere gegevens 
betreffende de data der feiten van be
doelde tenlasteleggingen en bij ontsten
tenis van elke grond tot schorsing van 
de verjaring; het Hof niet bij machte 
is na te gaan of de strafvordering al dan 
niet was verjaard wanneer op 8 januari 
1969 het Hof van beroep heeft uitspraak 
gedaan; 

Dat het arrest derhalve niet regelmatig 
met redenen is omkleed ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de op 14 januari 1969 door eiser 
neergelegde memorie in de Duitse taal, 
terwijl de bestreden beslissing in het 
Frans werd gewezen, vernietigt het 
bestreden arrest ; beveelt dat van dit 
arrest rnelding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissin.g ; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Lnik. 

17 maart 1969. - 28 kamer. -
Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. -
V m·slaggeve1·, Baron Richard. - Gelijk
l1ticlencle conclusie, H. Charles, advocaat
generaal. 

2e KAMER.- 17 maart 1969. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - DODEN. -
WEDUWE VAN DE GETROFFENE DIE 
RECHT HEE;FT OP EEN OVERLEVINGS
PENSIOEN. - PENSIOEN DAT GEEN 
YERGOEDING IS VAN DE DOOR EEN 
ONREOHTMATIGE DAAD VEROORZAAKTE 
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SCHAIJE. - PENSIOEN ZONDER GEVOLG 
OP DE VERPLICHTING VAN DE DAIJER 
VAN HET MISDRIJF DE SCHADE TE 

VERGOEDEN. 

TY annee1' een misd?'ijj de dood van de 
get1'o tfene ve1'001'Zaalct en dit oveJ'lijden 
aanlm:ding geeft tot de betaling aan de 
weduwe van een ove1·levingspensioen, 
ve1·scl~1tldigd lc1'achtens de ove1·eenlcomst 
waanloo1• de get1·o tfene en de we1·lcgeve1· 
gebonden wa1·en en de wetgeving bet1'ej
jende het 1'UBt- en ove1'levingspensioen 
van de mijnwe1'lcers, heeft dit pensioen 
niet tot doel de dom• een om·echtmatige 
claacl ve1·oorzaalcte schade te ve1·goeden 
en behoejt ni.et afgetTolclcen te wo1·den 
van de doo1' cle dade1· van het misclrijj 
ve1'schuldigcle ve1·goecling ( 1). (Burg. 
Wetb., art. 1382). 

(BENEDETTO, T. ZAPITELLI.) 

AR.REST (veTtaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 juni 1968 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

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

Overwegende dat eiseres, burgerlijke 
partij, niet veroordeeld werd in koston 
van de strafvordering ; 

Dat de voorziening derhalve niot ont
vankelijk is ; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering van eiseres : 

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

clooTdat het bestreden arrest, om de 
vergoeding, die de beklaagde veroor
deeld wordt aan eiseres persoonlijk te 
betalen, vast te stellen op 1.267.755 fr., 
de schade die voor die eiseres voortvloeit 
uit het verlies van de beroepsactiviteit 
van de getroffene, haar man, bepaalt op 
70.000 frank per jaar, door van het 
bedrag van 105.000 frank, waarop het dit 
verlies bepaalt, het overlevingspensioen 
dat eiseres geniet, geschat op gemiddeld 

(1) Cass., 4 november en 9 december 1968 
(su.p1·a, blz. 250 en 336); 

35.000 frank, af te trekken, op grand 
dat de toekenning van dit pensioen een 
van de verschillende voordelen is die 
de weduwe trekt uit het enkel feit van 
de beroepsactiviteit van haar man ; dat 
ter zake niet dienend is dat het pensioen 
gedeeltelijk werd tot stand gebracht 
door afhoudingen, die overigens verplicht 
zijn en deel uitmaken van het contract 
dat de getroffene aan zijn werkgever 
verbond en dat het hof, in overeen
stemming ;met een deel van de rechtsleer 
en de rechtspraak, van om·deel is dat 
de vergoedingsverplichting, door arti
kel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
opgelegd, beperkt is tot het betalen van 
het bedrag dat nodig is om het werkelijk 
verlies dat de burgerlijke partij geleden 
heeft te compenseren, dit wil zeggen om 
haar in dezelfde geldelijke toestand te 
herstellen als die welke zij vroeger 
genoot, 

teTwijl, zoals eiseres in haar regelmatig 
in hoger beroep genomen conclusie 
stelde, het overlevingsponsioen dat ten
gevolge van het overlijden van haar 
echtgenoot aan de weduwe wordt toe
gekend, gegrond is op het contract dat 
hem aan zijn werkgever verbond en op 
de wetgeving betreffende het rustpen
sioen; de uitbetaling van zulk pensioen 
aan de weduwe van de getroffene klaar
blijkelijk het herstel niet is van de schade 
die ze door de dood van haar mctn 
gcleden heeft, welke dood te wijtea is 
aan de door het arrest bewezen verklaarde 
fout van verweerder; en derhalve die 
beklaagde zich niet kan beroepen op de 
betaling van dit pensioen door een 
derde gedaan aan de weduwe van het 
slachtoffer van zijn foutieve daden, om 
het herstel van de door zijn fout aileen 
veroorzaakte schade 1net zoveel te ver
Ininderen: 

Overwegende dat het overlevingspen
sioen dat aan eiseres tengevolp!.e van de 
dood van haar echtgenoot werd toege
kend, gegrond is op het contract dat hem 
aan zijn werkgever verbond en op de 
wetgeving betreffende het rust- en over
levingspensioen van de mijnarbeiders ; 

Dat het niet het herstel van een schade 
beoogt ; dat het derhalve niet moet 
worden afgetrokken van de bedragen die 
eiseres kan bekomen als herstel van de 
materiele schade die veroorzaakt werd 
.door het door verweerder begane misdrijf 
van onopzettelijk doden ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het l::estre
den arrest in zover het van het b,odrag 
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dat tot basis client voor de berekening 
van het aan eiseres toegekend kapitaal 
tot herstel van de materiele schade 
voortvloeiend uit het verlies van de 
beroepsactiviteit van de getroffene, haar 
man, het bedrag van het overlevings
pensioen, dat zij geniet, a£trekt, en het 
aldus het bedrag van die schade vast
stelt op 1.086.666 frank, boven de ver
goedende en verzuimsinteresten op dit 
bedrag, en in zover het eiseres veroordeelt 
in de helft van de kosten van hoger 
beroep ; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerder in de kosten, 
behalve de kosten van de betekening 
van de voorziening aan het openbaar 
ministerie, die ten laste blijven van eise
res; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

17 maart 1969. - 2e kamer. -
Voo1'zitter, H. van Beirs, voorzitter. -
V er·slaggeve1', H. Ligot. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleiters, HH. Faures en Simont. 

2e KAMER.- 17 maart 1969. 

WEGVERKEER. WEGVERKEERS-
REGLEMENT VAN 8 .APRIL 1954, C+EWIJ
ZIGD BIJ RET KONINKLIJK BESLUIT 
VAN 30 .APRIL 1963, ARTIKEL 16-2, a, 
EN 18. - BESTUURDER DIE KOMT 
C+EREDEN UIT EEN WEC+ VOORZIEN VAN 
RET TEKEN Nr 26 (STOP). - VooR
RANC+HEBBENDE WEGC+EBRUIKER WIENS 
AANvVEZIGHEID DOOR DEZE BESTUUR
DER RAN WORDEN VOORZIEN, DOOR 
DIE HIJ NIET BElVIERKT. - VERPLICH
TING OM HEM TE LATEN VOORGAAN. -
VERBOD VERDER TE RIJDEN ZO ER 
GEVAAR IS VOOR ONGEVALLEN. 

De bestuu1·der· die komt ge1·eden uit een 
openba1·e weg, voo1'zien van een teken 
nr 26 (Stop), is ve1'plicht degene die 
op de opger·eden weg rijdt te laten 
voorgaan, zodra zijn aanwezigheid door 
hem kan worden vom·zien, zeljs zo hij 
hem niet beme1·kt, en hij mag slechts 
verder 1·ijden indien hiJ zulks, gelet op 
de plaats, de verwijdering en de snelheid 

van de andm·e bestuu1·ders, kan do en 
zonder gevaa1· voor ongevallen (I). 

(FOULON, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ « LA 
PAIX ,, GUNS EN CORNET. 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 oktober 1968 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

A. Op de voorziening van Foulon, 
beklaagde: 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 16-2-a en 18 van het verkeers
besluit en 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doo1·dat, eerste onclerdeel, de redenen van 
het arrest volgens welke « beklaagde 
Foulon - thans eiser - die gereden 
kwam uit een weg voorzien van een 
teken nr 26, de fout heeft begaan het 
kruispunt op te rijden toen een file van 
voertuigen, geleid door een vrachtwagen, 
naderde en hij onmogelijk kon zien of 
een weggebruiker die vrachtwagen ging 
inhalen '' en (( het feit dat beklaagde 
Guns - thans verweerder - op het 
linker gedeelte van de rijbaan reed hem 
de voorrang niet deed verliezen " geen 
passend antwoord geven op het middel 
van eiser volgens hetwelk op het ogenblik 
waarop hij de rijbaan naar Bergen opreed, 
het voertuig dat Guns bestuurde, niet 
zichtbaar was omdat het nog achter een 
vrachtwagen reed welke Guns begon in 
te halen toen de wagen van conclusie
nemer Foulon (eiser) reeds op het 
kruispunt was ; 

tweecle onderdeel, het arrest de fout 
van eiser kenmerkt door zijn veroordeling 
te gronden op de reden dat hij onmogelijk 
kon zien of een weggebruiker die vracht
wagen ging inhalen, wat impliceert dat, 
wanneer hij de hoofdweg opreed, hij 
zich onmogelijk rekenschap kon geven 

(1) Cass., 4 november 1968, supra, biz. 251. 
Over het punt dat de hindernis die door 

een weggebruiker kan worden voorzien een 
hindernis kan zijn die hij niet bemerkt, 
raadpl. cass., 5 november 1962 (Bull. en 
PAsrc, 1963, I, 299), 
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van de aanwezigheid op die hoofdweg 
van een andere bestuurder die, gelet op 
zijn plaats, zijn verwijdering en zijn 
snelheid, een gevaar voor ongevallen 
betekende, 

te1·wijl, 'wanneer een bestuurder, die 
een ander moet laten voorgaan, de hoofd
weg oprijdt na te hebben vastgesteld 
dat de aankomst van het enig op de 
hoofdweg zichtbaar voertuig geen enkel 
gevaar voor ongevallen opleverde, hij 
niet meer, wamwer hij reeds op het 
kruispunt is, de komst moet verwachten 
van een ander voertuig dat een inhaal
maneuver uitvoert, welk van aard is de 
normale vooruitzichten van de bestuur
der die voorrang verschuldigd is, te 
verijdelen; 

de1·de ondeTdeel, door als principe te 
stellen dat het feit, dat de prioritaire 
weggebruiker op het linker gedeelte van 
de rijbaan rijdt, hem het voordeel van 
de voorrang niet doet verliezen, geeft 
het arrest een regel op die geen voldoende 
grond vindt in de termen van artikel I8 
van het verkeersbesluit en zelfs een 
onjuiste interpretatie van dit artikel 
oplevert: 

Over het middel in zijn geheel : 

Overwegende dat door erop te wijzen 
« dat de beklaagde Guns, thans verweer
der, op een prioritaire weg reed waarop 
geen enkel teken het inhalen verbood 
noch de snelheid beperkte ... , dat de 
beklaagde Foulon, thans eiser, die uit 
een weg kwam gereden voorzien met een 
teken nr 26, de fout heeft begaan het 
kruisplmt op te rijden toen een file van 
voertuigen, geleid door een vrachtwagen, 
naderde en hij onmogelijk kon zien of 
een weggebruiker die vrachtwagen ging 
inhalen ... , dat het feit dat beklaagde 
Guns op het linker gedeelte van de rij
baan reed, hem de voorrang niet deed 
verliezen ... " het arrest beslist om 
redenen die een passend antwoord vor
men op de conclusie van eiser dat de 
aanwezigheid op de prioritaire weg, 
waarop deze laatste bij het oprijden van 
het kruispunt zicht had, van een vracht
wagen, die gevolgd werd door een file 
van voertuigen, hem geen voldoende 
veiligheid bezorgde om hem het oprijden 
van het kruisplmt toe te staan en dat hij 
niet mocht doorrijden zonder rekening 
te houden met de voorzienbare mogelijk
heid van een regelmatig inhalen van de 
vrachtwagen door een der voertuigen 
waarvan het zicht tijdelijk door de 
vrachtwagen was verhinderd ; 

Overwegende dat het arrest, door de 
door Foulon begane fout aldus te ken
schetsen, zijn beslissing wettelijk heeft 
gerechtvaardigd ; 

Dat immers artikeli6 van het verkeers
besluit de bestuurder die voorrang ver
schuldigd is oplegt de doorgang vrij te 
laten voor de weggebruiker van de priori
taire weg zo diens aanwezigheid kan 
voorzien worden, zelfs wanneer hij 
hem niet bemerkt, dat de voorrang 
zich uitstrekt over de gehele breedte van 
de openbare weg die door de bestuurder 
die voorrang geniet wordt gevolgd en dat 
artikel I8 van hetzelfde besluit de 
bestuurder, die een ander moet laten 
voorgaan, slechts toestaat verder te 
rijden indien hij zulks, gelet op de plaats, 
de verwijdering en de snelheid van de 
andere bestuurders, kan doen zonder 
gE>vaar voor ongevallen ; 

Dat het middel derhalve niet kan 
worden aangenomen ; 

En overwegende, wat de beslissing 
over de strafvordering betreft, dat de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen zijn nage
leefd en dat de beslissing overeenkomstig 
de wet is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen ; veroordeelt de eisers in de 
kosten. 

I7 maart I969. - 2e kamer. 
V ooTzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. 
VeTslaggeveT, H. Ligot. - Gelijlcl1tidende 
conclusie, H. Charles, advocaat-generaal. 
- PleiteT, H. Charles Mahieu (van de 
balie bij het Hof van beroep te Brussel). 

2e KAMER.- 17 maart 1969. 

WEGVERKEER.- LEERVERGUNNING 
VOORGESCHREVEN BIJ DE ARTIKELEN 
Ibis, §§ I EN 2, EN Iter, §§ 4 EN 5, VAN 
DE \VET VAN I AUGUSTUS I899 EN 3 EN 
49 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 
5 JUNI I966.- VERPLICHTING ZE AAN 
TE \'RAGEN OP STRAFFE VAN OVER
TREDING VAN ARTIKEL 2-I7, § l, 2o, 
VAN BEDOELDE WET VAN I AUGUSTUS 
I899.- VooRWAARDEWAARONDEREEN 
PERSOON DIE DE LEEFTIJD VAN I8 JAAR 
HEEFT BEREIKT OP I JANUARI I967 
OF VOOR DIE DATUM, VRIJGESTELD IS 
ZE AAN TE VRAGEN. - VOORWAARDE 
1\'IOET VERVULD ZIJN VOOl~ HET WER
KELIJK BESTUREN VAN EEN VOERTUIG 

I 
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MET EIGE::'< BE"WEEGKRAORT,ZONDER 
RET TE l\WETEN ZIJN VOOR DE DATUM 
VAN INWERKINGTREDING VAN RET 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 5 JUNI 1966. 

Degene die op 1 janua1·i 1967 of v661· die 
datum de leejtijd van 18 jaar had 
bereikt en niet lean bevestigen clat hij, 
vooralee1· we1·lcelijk een voe?'tttig met 
eigen bEweeglcracht te bestu1·en, de 
nodige kcnnis en vaarcligheid bezat om 
clit te dcen, moet, indien hij de1·gelijlc 
voe?·tuig wenst te best1.wen, een lee'/'Ve?'
gtmning aanvragen op st?'affe van 
overtreding van m·tilcel 2-17, § 1, 2°, 
van de wet van 1 augttsttts 1899. 
Rechtvaardigt niet wettelijlc de ve?'OO?'Cle
ling uit hoofde van die ove1't1wling 
tt-itgesp1·olcen, het vonnis dat die ve?'oor
deling g1·ondt op de vaststelling dat de 
beklaagde die geen lee1·ve1·gtmning heejt 
acmgevraagd, niet heejt lcunnen bevesti
gcn dat h·ij v661· 1 janua1·i 1967 de 
nodige lcennis en vaanligheid bezat om 
een voe?'tttig met eigen beweeglc1·acht te 
bestu1·en, ve?·mits de vrijstelling der
gelijlce ve1·gtmning aan te vmgen niet 
onclm·geschikt is aan de ve1·wezenUjlcing 
van die voonvaarde v6nr 1 janua1·i 1967, 
datum van de inwerlcingtre,ding van het 
lconinlclijk bcsluit van 5 jtmi 1966 
(m·t. 1bis, §§ 1 en 2, en 1ter, §§ 4 en 5, 
van de wet van 1 augustus 1899, en 
3 en 49 van het koninlcl-ijlc bcsht.it van 
5 jtmi 1966 betrefjencle de lee?·vm·gttnning 
en het Tijbewijs). 

(ROBERT.) 

ARREST (veTtaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op l oktober 1968 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik ; 

Overwegende dat de voorziening be
perkt is tot de beslissing van veroorde
ling; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 1 en 
7 van de wet van l augustus 1963 
(artikelen Ibis, §§ 1 en 2, en 2-17, § 1, 
2°, en§ 2, 1°, van de wet van l augustus 
5899) en 3 van het koninklijk besluit van 
l juni 1966 : 

Overwegende dat uit de processtukken 

(1) Het koninklijk besluit van 5 juni 1966 
betreffende de leervergunning en het rijbewijs 
is vervangen geworden door het koninklijk 
besluit van 25 september 1968. 

blijkt dat eiseres, die in Belgie woont 
en verblijft, vervolgd werd om, te Luik 
op 27 september 1967, eon voertuig met 
eigen beweegkracht op de openbare weg 
bestuurd te hebben zonder houder te zijn 
van een in Belgie afgeleverde leervergun
ning overeenkomstig de bepalingen van 
de wet van l augustus 1963 en van het 
koninklijk besluit van 5 juni 1966, thans 
vervangen door het koninklijk besluit van 
25 septern.ber 1968; 

Overwegende dat volgens artikel 3 
van dit koninldijk besluit van 5 j1.mi 1966, 
dat krachtens zijn artikel 49 in werking is 
getreden op l januari 1967, vanaf die 
dat1.un eenieder, die, zoals eiseres, op die 
datmn de leeftijd van 18 jaar had 
bereikt, een leervergunning moeRt aan
vragen indien hij een voertuig met eigen 
beweegkracht wenste te besturen en niet 
kon bevestigen, vooraleer te bestm·en, dat 
hij de nodige kennis en vaardigheid bezat 
ont dat voertuig te bestm·en ; 

Overwegende dat hot bestreden vonnis, 
om de beslissing van de eerste rechter 
te bevestigen waarbij eiseres werd ver
oordeeld wegens de te hare laste gelegde 
overtreding, overweegt dat de vrijstelling 
van de verplichting eon leervergcmning 
aan te vragen, ten opzichte van eenieder 
die een voertuig met eigen beweegkracht 
wenst te besturen, afhankelijk is volgens 
artikel 3 van het vervullen, v66r het in 
werking treden van het koninldijk besluit 
van 5 juni 1966, van de voorwaarde te 
kunnen bevestigen de nodige bekwaam
heid ertoe te bezitten; 

Dat de rechter aldus de termon van 
de door hem toegepaste reglementaire 
bepaling rniskent welke enkel vereist dat 
die voorwaarde zou vervuld zijn v66rdat 
zulk voertuig werkelijk wordt bestuurd ; 

Overwegende dat de vaststelling dat 
eiseres niet heeft lnumen bevestigen dat 
zij reeds v66r l januari 1967 de nodige 
bekwaamheid bezat, clerhalve onvol
doende is om de veroordeling wettelijk 
te rechtvaardigen ; 

Dat de overige feitelijke gegevens die 
door de bestreden beslissing regelmatig 
werden vastgesteld of die blijken uit de 
processtukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, onder meer de omstandig
heid dat eiseres heeft km'lnen bevestigen 
en bewijzen de nodige bekwaamheid te 
hebben gehad wanneer werd vastgesteld 
dat zij een voertuig met eigen beweeg
kracht bestuurde, niet bewijzen maar ook 
niet uitsluiten dat eiseres verplicht was 
op dat ogenblik houdster .en draagster 
te zijn van eon leervergmn'lmg, daar elke 
bijzonderheid ontbreekt over wat zij 
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had kunnen bevestigen, wanneer zij haar 
wens een voertuig m.et eigen beweeg
kracht te besturen had willen verwezen
lijken; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het door eiseres aangehaalde 
middel, hetwelk geen vernietiging zonder 
verwijzing zou lnmnen medebrengen, 
vernietigt het bestreden vonnis in zoverre 
het eiseres veroordeelt ; 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 
van Hoei, zetelend in hager beroep. 

17 maart 1969. - 2e kamer. 
Voo?"zitte?', H. van I3eirs, voorzitter. 
Vm·slaggeve?', H. de Waersegger. 
Gelijkhtidende concl1tsie, H. Charles, ad
vocaat-generaal. - Pleite1', H. Gernl8au 
(van de balie bij het Hof van beroep te 
Luik). 

2e KAMER.- 17 maart 1969, 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - OoRZAKELIJK 
VERBAND TUSSEN EEN FOUT EN DE 
SCHADE. BEDIENDE GETROFFEN 
DOOR EEN ARBEIDSONGESOHIKTHEID 
VOORTVLOEIEND UIT EEN DOOR EEN 
DERDE VEROORZAAKT ONGEVAL. 
VVETTELIJKE VERPLIOHTING TOT BETA
LING DOOR DE WERKGEVER VAN DE 
SOCIALE BIJDRAGEN EN PATRONALE 
LASTEN IN VERBAND MET DE BEZOLDI· 
GING DIE TIJDENS DE EERSTE DERTIG 
DAGEN VA:-<' DE ARBEIDSONUESCHIKT· 
HEID AAN DE BEDIENDE WERD UITUE· 
KEERD. - ETS VAN DE VI'ERKGEVER 
TEUE:<f DE DADER VAN HET ONGEV AL 
TENEINDE DE TERUGBETALING TE BE· 
KOMEN VAN DE ALDUS BETAALDE 
BED RAGEN. - RECHTER DIE VASTSTELT 
DAT ER GEEN OORZAKELIJK VERBAND 
BESTAAT TUSSEN DE WETTELIJKE VER
PLIOHTING VAN DE WERK(}EVER EN DE 
FOUT VAN DE DADERVAN HET ONGEVAL. 

VERWERPING VAN DE EIS. 
WETTELIJKHEID. 

De rechteT die vaststelt dat e1' geen ooTzake-

(1) Cass., 23 december 1963 (Bull. en PAsiC., 
1964, I, 428); raadpl. cass., 31 oktober 1963 
(Bttll. en PASlC., 1964, I, 233) en DALCQ, 

Traite de la responsabilite civile, LEs N OVELLES, 

lijlc vm·band bestaat tttssen de do01· de 
dade?' van het ongeval gepleegde fout 
waandt vooT de bediende een m·beids
ongeschiktheid is vooTtge·vloeid en de 
VB1'Plichting, rlie de wet aan de weTkgeve?' 
van de bediencle oplegt, om de sociale 
bijdmgen !ln pat?'onale lasten te betalen 
in ve?"band met de bezoldig?:nrt van deze 
bediende vo01· de ee?'ste deTtig dagen van 
zi,jn a?·beidsongeschiktheid, ve?'We?'pt wet
telijlc de eis van de we?·lcgevm·, die eTtoe 
st?"elct de ve?'OOJ'deling te belcomen van de 
darleT van het ongeval tot tentgbetaling 
van bedoelde bedmgen (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAF SIDMAR, 
T. lliARTIN-J\'fARTIN.) 

ARREST (vertaling). 

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

Over het·middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1382 van het 
Burgerlijk \Vetboek, 10, §§ I en 5, van 
de gecoordineerde wetten op het bedim'l
dencontract van 20 juli 1955, gewijzigd 
bij artikel 24 van de wet van 10 decem
ber 1962, 2 en 3, § 2, van de besluitwet 
van 28 december 1944 op de sociale 
zekerheid voor werknmners, 

doo?"dat het bestreden arrest de rechts
vordering van eiseres niet gegrond ver
klaart welke tot doel had verweerder, 
aansprakelijke dader van het litigious 
ongeval, te doen veroordelen tot het 
betalen van, buiten de som van 19.690 fr., 
zijnde het netto-bedrag van het aan de 
getroffene uitbetaald loon, enerzijds een 
bedrag van 2.441 frank voor terugbeta
ling van de aan de maatschappelijke 
zekerheid gestorte werkgeversbijc!J:agen 
betrekking hebbend op dit loon, en 
anderzijds een bedrag van 3.797 frank 
voor " wettelijke lasten >> tijdens dit
zelfde tijdperk, om de reden dat tussen 
de door eiseres aan de maatschappelijke 
zekerheid uitgevoerde betalingen en de 
ongeoorloofde daad van vorweerder zich 
een eigen juridisehe oorzaak stelt, " te 
weten een opeenvolging van wettelijke 
lasten die aileen reeds bedoelde betaling 
wettigen >>, en dat dus " de verplichting 
om de bijdragon te betalen, waarvan de 

Droit civil, d. V-2, nrs 3306 tot 3313; DE 
PAGE, Tmite elernentaiJ"e de d1·oit civil, d. II, 
3C uitg., nrs 954 en volg., inzonderheid 
nrs 960, 962, 963, 964 en 964bis. 
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terugbetaling wordt gevorderd, geen 
tegenwaarde vindt in de contractuele 
prestaties die door de bediende moesten 
worden uitgevoerd en waarvan eiseres 
is beroofd geworden "• 

terwijli 0 ten opzichte van de werkgever 
de werkgeversbijdragen aan de Inaat
schappelijke zekerheid en de wettelijke 
lasten betaald worden op grond van een 
dienstcontract en die verplichtingen, hoe
wei bij de wet gevestigd, niettemin 
contractuele verplichtingen zijn die uit 
het met de bediende gesloten bedienden
contract voortvloeien, 2° door aan de 
getroffene van het litigieus ongeval een 
werkongeschiktheid te veroorzaken de 
verweerder, aansprakelijke dader voor 
het ongeval, eiseres beroofd heeft van het 
voordeel van de arbeid van die bediende, 
en haar derhalve de tegenwaarde out
nomen van de betalingen die eiseres, 
krachtens artikel IO, § I, van de gecoor
dineerde wetten op het bediendencontract, 
aan bedoelde bediende m.oest verzekeren 
gedurendede eerste dertig dagen van zijn 
arbeidsongeschiktheid, 3° door aldus 
eiseres te verplichten een betaling zonder 
t.egenprestatie uit te voeren verweerder 
haar schade heeft. veroorzaakt die zonder 
zijn fout niet zou ontstaan zijn, en die 
fout dus wel de noodzakelijke oorzaak is 
van de schade waarvoor eiseres vergoe
ding vroeg, 4° door t.e weigeren ten 
opzichte van eiseres het be~t.aan van een 
eigen schade te erkennen- onafhankelijk 
van die van de getroffene, welke veroor
zaakt werd door de ongeoorloofde daad 
waarvoor verweerder aansprakelijk werd 
gesteld - het best.reden arrest de bij het 
middel aangehaalde wetshopalingen ge
schonden heeft. 

Overwegende dat zo het bestaan van 
een dienstoontract tussen de hediende 
en de werkgever deze laatste verplioht, 
henevens zekere sociale lasten, de beta
lingen te dragen van de hijdragen aan 
do Rijksdienst voor maatschappelijke 
zekerheid, die verplichting gegrond is op 
de wettelijke en reglementaire hepalingen 
die ze doen ontstaan en regelen; 

Overwegende dat het arrest dus heeft 
knnnen beslisson dat de hecloelde hij
dragen en lasten de tegenwaa.rcle niet 
waren van de prestaties van de bediende 
en door eon soevereine feitelijke heoor
deling heeft kmmen overwegen clat er 
geen oorzakelijk verband hestond tussen 
de font van verweerder en de door 
eiseres aangehaalde Rchade ; 

Dat hot 1niddcl naar reoht faalt ; 

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

I7 maart I969. - 28 kamer. 
Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve?·slaggeve1·, H. Busin. - Gelijlcl-nidende 
conclusie, H. Charle<>, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Struye en De Bruyn. 

28 KAMER.- 17 maart 1969. 

I 0 OASSATIE. - OMVANG. - STRAF· 
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING. - VERNIETIGING VAN EEN 
BESLISSING. - VERNIETIGING DIE DE 
VOORAFGAANDE PROOESHANDlrLINGEN 
NIET TREFT. 

2° VERWIJZING NA OASSATIE. -
8TRAFZAKEN. -BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING.- VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING BEPERKT TOT EEN PUNT 
VAN DE EIS. - TOESTAND VAN DE 
PARTIJEN VOOR DE RECHTER OP VER
WIJZING. 

3° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- DEVOLUTIEVE KRACHT VAN HET 
HOGER BEROEP.- BEGRIP. 

4° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- BURGER:LIJKE RECHTSVORDERING. 
- RECHTSCOILEGE IN HOGER BEROEP 
DAT KENNIS NEEJ\1T VAN AI.LE ELEMEN
TEN VAN HET GESCHIL TENGEVOLGE 
VAN DE DEVOLUTIEVE KRACHT VAN 
HET HOGER BEROEP TEGEN EEN BE· 
SLISSil'l G DIE OVER DE ZAAK ZELF 
UITSPRAAK DOET. - GEDEELTELIJKE 
WIJZIGil'IG VAN DE BEROEPEN BESLIS
SING. - HoGER BEROEP DAT GEEN 
ENKEL AAN DE EERSTE RECHTER l'IIET 
OVERGELEGD ELEJ\1ENT VAN HET GE
SCHI:L VOOR HET HOF VAN BEROFP 
HEEFT KUNNEN BRENGEl'l. 

5° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEl'l. 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
- HoF VAN BEROEP WAARBIJ HET 
GESOHIL AANHANGIG IS TEN GEVOLGE 
VAN DE DEVOLUTIEVE KRACHT VAN 
HET HOGER BEROEP. - NrEUWE EIS 
vooR HET HoF. - NrET-ONTVANKE
I.IJKHEID. 

I 0 De tot een ?"echted·ijlce beslissing be
pe?·lcte ve1·nietiging, laat de voomjgaande 
proceshandelingen bestaan (I). 

(1) Cass., 30 oktober 1950 (Bull. en PAsra., 
1960, I, 249). 
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2o De vernietiging, met ve1·wijzing, van 
de beslissing op de btt1'gerlijke 1'eehts
vo1·de1·ing, bepe1·kt tot een punt van de 
eis, stelt de partijen, binnen de g~enzen 
van de ve1·nietiging, opnieuw ~n de 
toestancl wam·in zij zieh bevonden voor 
de reehter wiens beslissing gedeeltel?:jk 
werd vemietigd ( 1). 

3o Het 1'eehtseollege in hager be1·oep doet, 
ten gevolge van de devoltttieve lcmeht 
van clit beroep, uitspmak als hager 
gm·eeht, wanneer de ee1·ste reehte1· beslist 
heejt op de ingestelde eis zelf, ze~fs zo 
hij enlcel een onde1·zoelcsmaat1·egel heejt 
bevolen, en zo de appelreehte1·, die de 
beslissing van de eerste 1'eehte1· wijzigt, 
de zaalc wJgens deze wijziging ve1·de1· 
zal behandelen (2). 

4o W anneer het ho.f van beroep ten 
gevolge van de devolutieve k1·acht van 
het hager be1·oep kennis neemt van alle 
elementen van een geschil wam·ove1• de 
rechte1· ten {]1'onde uitspmalc hee,ft gedaan, 
lean de gedeeltelijke verbetering alleen 
van het vonnis, ten gevolge waa1·van de 
verdm·e behandeling van de zaak aan het 
hof van beroep toelcomt geen, aan de 
eei·ste 1·echter niet onde1·worpen element 
van het geschil voor dit rechtscollege 
brengen (3). 

5o De exceptie van niet-ontvanlcelijlcheid, 
gegrond op de dubbele insta1~tie, lea!• 
worden opgeworpen tegen de n~euwe e~s 
voo1• het ho.f van be1·oep, wannem· dit 
1'echtscollege lcennis neemt van het 
gesehil ten gevolge van de devolutieve 
kracht van het be1'0ep ( 4). 

(m'!.ANDJEAN, T. M.-L. CATTOIR EN 
l\1.h. CATTOIR ; M-L. CATTOIR T. 
GRAND JEAN). 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 20 oktober 1967 gewezen door 
bet Hof van beroep te Brussel, recht
doende als rechtscollege na verwijzing, 
en op bet arrest op 8 mei 1967 door bet 
Hof in de zaak gewezen (5); 

I. Op de voorziening van Louis 
Grandjean 

(1) Verg. cass., 4 februari 1966 (Bull. 
en PAsiC., 1966, I, 718). 

(2) Verg. in burgerlijke zaken cass., 7 sep
tember 1961 (Bull. en PASIC., 1962, I, 33) 
en 30 mei 1968 (Arr. cass., 1968, blz. 1197, 
en noot 5 op biz. 1198). 

Over bet middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het W etboek van 
strafvorderi:ng, 66, 67, 68, 215 van bet 
W etboek van strafvordering, 464 van 
bet Wetboek van burgerlijke rechts
vordering, 

doordat het bestreden arrest de door 
eiser ingestelde eis verwerpt die ertoe 
strekte betaling te bekomen van een 
vergoeding tot herstel van de schade 
voortvloeiend uit bet verlies van de 
activiteit in het huisgezin van de ge
troffene om reden dat deze nieuwe eis, 
die voor het eerst werd gesteld voor bet 
hof van verwijzi:ng, niet ontvankelijk is, 

te~wijl, nu de partijen zich voor de 
rechter van verwijzing in dezelfde toe
stand bevinden als die waarin ze waren 
voor de rechter wiens beslissing werd 
vernietigd, eiser ontvankelijk en gerech
tigd is de betwiste eis voor bet hof 
van beroep te brengen, vermits die eis 
geldig had kunnen ingesteld worden voor 
bet Hof van beroep te Luik, dat recht
doende door de zaak aan zich te trekken, 
over het geheel van eisers rechtsvordering 
kennis nam: 

Overwegende dat het Hof van beroep 
te Luik, uitspraak doende over de tegen 
bet vmmis van de correctionele rechtbank 
van 1 februari 1965 ingestelde hogere 
beroepen, door zijn arrest van 24 april 
1965 de beslissing van de eerste rechter 
gedeeltelijk heeft tenietgedaan en boven
dien heeft beslist dat wegens de gedeel
telijke verbeteri:ng van het beroepen 
vonnis, bet hof van beroep de zaak 
verder zou behandelen ; 

Overwegende dat het arrest, door het 
Hof gewezen op 8 rnei 1967, het arrest 
vernietigt van het hof van beroep op 
26 januari 1967 in voortzetting van de 
zaak gewezen, in zover bet, recht
doende over de burgerlijke belangen ten 
gevolge van zijn arrest van 24 april 1965, 
aan eiser een vergoeding toekent tot 
herstel van de rnateriele schade die voor 
hem voortvloeit uit het verlies van de 
activiteit van de vrouw in het gezin, 
terwijl eiser in zijn conclusie waarin hij 
de elementen preciseerde van de totale 
schade, waarvoor hij herstel eiste, geen 
gewag maakte van die schadepost ; 

(3) Rep. prat. d1•. belge, vo Appel en matiere 
repressive, nr 256. 

(4) Cass., 19 september 1968, supra, blz. 74. 
(5) Niet gepubliceerd arrest. 
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Dat eiser voor het rechtscollege van 
verwijzing voor het eerst het herstel van 
zulke schade heeft gevorderd ; 

Overwegende dat na de vernietiging 
van het arrest van 26 januari 1967 die de 
procedure van v66r de vernietigde beslis
sing laat voortbestaan, partijen zich voor 
de rechter van verwijzing bevonden in de 
toestand waarin zij waren voor de rechter 
die de vernietigde beslissing heeft uitge
sproken; 

Overwegende dat uit de processtukken 
blijkt dat bij het Hof van beroep te Luik 
de zaak zelf in haar geheel aanhangig 
werd gemaakt door de devolutieve wer
king van het hoger beroep dat ingcsteld 
werd tegen het volinis van 1 februari 
1965, vermits de eerste rechter werkelijk 
uitspraak had gedaan over aile punten 
van de vordering die voor hem waren 
gebracht; 

Dat de gedeeltelijkc verbetering aileen 
van het vonnis, ten gevolge waarvan de 
verdere behandeling van de zaak aan het 
hof van beroep toekwam met toepa.ssing 
van artikel 215 van hot Wetboek van 
strafvordering, geE'm element van het 
geschil waarover de boslissing van de 
eerste rechter niet ging, voor dit rechts
college heeft kunnen brengen ; 

Overwegondo dat, nu het Hof van 
beroep te Luik als rechtscollege van 
tweede aanleg dus kennis nm:n van het 
gehele gcschil, de verweerders gegrond 
Waren artikel 464 van bet vYetbook van 
burgerlijke rechtsvordering in te roepen 
en de exceptio van niet-ontvankelijkheid 
van elke nieuwe eis tegen te werpen ; 

Overwegende dat het arrest, na vast
gesteld te hebben enerzijds dat do eis 
betreffende de sohade, die voor eiser 
ontstaan was uit het verlies van de 
activiteit van de vrouw in het gezin, 
nieuw was, en anderzijds dat de niet
ontvankelijkheid van die eis door de 
verweerders in hoger beroep was opge
worpen, met die eis niet ontvankelijk te 
verklaren, verre van de bij het middel 

(1) Artikel 5 van het Blll'gerlijk \Vetboek 
en artikel 2 van de wet van 7 juli 1865 ;,verden 
respectievelijk vervangen door artikel 6 en 
artikel 1120 van het Gerechtelijk \Vetboek, 
welke bepalingen op 1 januari 1969 van 
kracht werden bij toepassing van het konink
lijk besluit van 4 november 1968. 

Ret onderhavig arrest heeft geen toepassing 
gemaakt van deze nieuwe wetsbepalingen. 
Artikel 3 van het Gerechtelijk Wetboek is 
nog niet in werking getreden en artikel 6 
bevat in artikel 4 van de wet van 10 oktober 
1967 houdende het Gerechtelijk "\Vctboek (dat 

aangeduide wetsbepalingen te schenden. 
ervan een juiste toepassing heeft 
gemaakt; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

II. Op de voorziening van Maurice
Lambert Cattoir en van Maurice-Henri 
Cattoir : 

Overwegende dat eisers geen middel 
aanvoeren; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ni:ngen ; veroordeelt ellm eiser in de
kosten van zijn voorziening. 

17 maart 1969. - 2e kamer. 
Voo1'zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. 
VeTslaggever, Baron Richard. - Gelijlc
luiclencle concl~tsie, H. Charles, advocaat
generaal.- Pleite1·, H. Simont. 

2" RA,l\1ER. - 18 maart 1969. 

RECHTBAJ\TKEN. - DIREOTE BELAS
TINGEN. - FEITENREOHTER DIE EKN 
WETSBEPALING VERWERPT WELKE lii.T 

TOEPASSELIJR AOHT. - BESLISSIN(i
GEGROND OP DE E:::_"-H}E REDEN DAT 

DEZE REOHTER VERPLIOHT IS ZIOR TE 
GEDRAGEN NAAR EEN ARREST VAN RET 
HoF VAN OASSATIE. WET VAN 
7 JULI 1965, ARTIKEI, 2, TE~"f DEZE NIET 
TOEPASSELIJK. SORENDING YAN 
ARTIKEL 5 YAN RET B17RGERI.I.JK 
VVE'l'BOEK. 

A1·tilcel 5 van het BuTge1'lijlc W etboelc ( 1} 
wonlt geschonden cloo1' het aTTest van 
een hoj van be1·oep, 1'echtcloencle op een 
be1'0ep tegen een beslissing van de 
diTectetw de1' di1·ecte bela8tingen, die, 
in een zaalc wam·in m·tilcel 2 van de 
wet van 7 jttli 1865 niet toepasselijk 

van kracht geworden is ten aanzien van 
genoemd artikel 1120 met toepassing van 
het voormeld koninklijk besluit) wijkt uiter
aa,rd niet af van de rechtsleer van het Hof, 
volgens welke het Hof geen toepassing maakt 
van cen wetsbepaling die nog niet in werking 
is getreden op de dag van de bestreden 
beslissing en geen uitleggende wet is (cass., 
2 januari 1959, Bnll. en PAsrc., 1959, I, 434, de 
conclusie van procureur-generaal L. Cornil, 
toen advocaat-generaal, v66r cass., 21 janu
ari 1935, ibid., 1935, I, 122, en de noot 
getekend R. H. onder cass., f5 januari 10,18, 
ibicl., 1948, I, 16). 
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teas (1), niettemin beslist dat genoemd 
hof van beroep verplicht is zich te 
ged1·agen naa1' een arrest van het Hof 
van cassatie, zoclat het alclus aan dit 
a1·1·est het ka1·akter geejt van een alge
mene en als regel geldende beschik
king (2) (3). 

NAAML OZE VENNOOTSCHAP NAAR NEDER

LANDS RECHT « LEVENSVERZEKERLNGS
MAATSCHAPPIJ UTRECHT ll, T. BELGI
SCHE STAAT, :il'IINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 mei 1968 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 5 van het Burger
lijk \Vetboek, 2 van de wet van 31 juli 
1963 tot wij7.iging, wat de belastingen 
ten behoevo van de gemeenten betreft, 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen en van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
verkeersbelasting op de autovoertuigen, 
1, 148, 149, 151, 186, 357 en 358 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen, 
gevoegd bij het koninklijk besluit van 
26 februari 1964, de artikelen 357 en 358 
zijnde de bepalingen van voormeld arti
kel 2 van de wet van 31 juli 1963, 

doo1·dat het bestrodcn arrest, na vast
gesteld te hebben da.t eiseres in haar 
conclusie voor het hof van beroep be
schouwingen had vooropgezet, getrokken 
uit de tekst van voonnelde wet van 
31 juli 1963, uit de plaats welke die tekst 
bekleedt, uit de voorbereidende werk-

Het Hof houdt evenwel rekening met der
gelijke wetsbepaling om het belang va.n de 
voorziening te beoordelen (cass., 17 oktober 
1949, Bull. en PAsiC., 1950, I, 76 en 12 okto
bcr 1!164, ibicl., 1965, I, 154}, doch ten deze 
was er geen reden om deze rechtsleer toe te 
passen, daar artikel 6 van het Oerechtelijk 
vVetboek overeenstemt met artikel 5 van het 
Burgerlijk IV etboek en artikel 1120 van het
zelfde wetboek 1net artikel 2 van de wet van 
7 juli 1865. 

(1} Zie voorgaande noot. 

(2} Cass., 5 december 1833 (B1tll. en PASIC., 
1833, I, 186}; 23 augustus 1838 (ibid., 1838, 
I, 371}; 31 mei 1961 (ibid., Hl61, I, 1057); 
9 oktober 1962 (ibid., 1963, I, 174} en noot 
gepubliceerd onder het al'l'cst van 19 febru
ari 1955 (ibid., 1955, I, 663). 

Hof van cassatie van Frankrijk, 22 oktober 
1957 (Semuine j1widique, 1957, nr 10.278}. 

(3} De wet van 18 april 1927 betreffende 
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zaamheden van die wet en uit de 
toepassing van die wet in de administra
tieve praktijk, om hieruit af te leiden 
dat de opcentiemen, door artikel 2 ·van 
diezelfde wet gevestigd, van dezelfde 
aard waren als de belasting waarbij zij 
werden gevoegd· en er slechts · een toc
behoren van waren, dat ten deze de 
opcentiemen, voorwerp van de betwiste 
aanslagen, gevestigd waren op de belas·
ting der niet-verblijfhouders, bedoeld 
in de artikelen 148, 149 en 151 van 
voormeld wetboek van de. inkomsten
belastingen, dat derhalve die opcen
tiemen vermengd werden met de belasting 
der niet-verblijfhouders, voorzien bij 
artikel 1 van bedoeld wetboek en dat 
hieruit volgde dat, in overeenstemming 
met artikel 186 van dit wetboek, die 
opcentiemen niet moeston ter kohiere 
gebracht en opf;evorderd, maar gekweten 
door verrekening van de door eisores 
betaalde voorheffingen, het door eiseres 
opgoworpen middel verwerpt om die 
reden alleen dat in de huidige stand van 
de rechtspraak, die overwegingen niet 
dienencl Waren, of minstens niet gegrond, 
dat die overwegingen reeds waren geuit 
geworden in een arrest clat het Hof van 
beroep te Brussel had gewezen in een 
ander geding, welk arrest echter vernie
tigd werd door een arrest van 13 februari 
1968 (4), en dat het Hof van cassatio 
beslist had dat uit de bestemming van de 
bij artikel 2 van de wet van 31 juli 1963 
gevestigde opcentiemen volgt dat diu 
centiemen de aard van een specialc" 
belasting hadden, verschillend van de 
belastingen of gedeelten van belastingen 
die tot grondslag dienen voor hun 
berekening en bedoeld zijn bij artikel l 

de oorspronkelijke benamingen van de wijne:t 
en alcoholhoudende dranken bevat een uit
zonderlijke bepaling, die in een bepaaldc 
mate afwijkt van het door het ondm•havig 
arrest toegepast beginse]. A1'tikel 4 bepaalt : 
« Eenzelfde feit dat het vom·werp van eei'l 
gerechtelijke eindbeslissing is, kan geen am:
leiding geven tot een nieuw geding v::mwege 
derden, daar de eindvonnissen of -arresten een 
gewijsde zaak uitm.aken ten opzichte van a] 

degenen die op de benaming recht hebben. 
De eindvonnissen of -arresten zullen in c1 o 
Moniteur belge, op kosten van de verliezenc'o 
partij, beknopt bekendgema."Lkt worden "· 

De Franse wet van 6 mei 1919,· aangevul 1 
bij die van 22 juni 1927, die eveneens hetrek
king heeft op de oorspronkelijke benamingen, 
hevat in artikel 7 een gelijkaardige llepaling 
als die van de voormelde Belgische wet. 

(4} A1·r. cuss., 1968, biz. 788. 
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van het Wetboek van de inkomstenbe
lastingen, 

terwijl, door hun beslissing aldus te 
staven, de rechters voor het afwijzen 
van de draagwijdte die eiseres aan de 
hierboven ingeroepen artikelen van de 
wet van 31 juli 1963 en van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen toekende, 
aan voormeld arrest van het Hof van 
cassatie het karakter hebben gegeven 
van een algemene en als regel geldende 
beschikking, en het bestreden arrest der
halve artikel 5 van het Burgerlijk Wet
boek en de bedoelde artikelen van de 
wet van 31 juli 1963 en van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen geschonden 
heeft; 

Overwegende dat door het beroep van 
eiseres aan het hof van beroep de vraag 
werd voorgelegd of de opcentiemen, 
gevestigd bij artikel 2 van de wet van 
31 juli 1963 (artikelen 357 en 358 van 
het Wetboek van de inkomstenbelas
tingen) op de vennootschapsbelasting en 
op de belasting der niet-verblijfhouders, 
al dan niet de aard hebben van een 
speciale belasting, verschillend van ~~ 
belastingen op grondslag waarvan ZIJ 

berekend zijn en dus al dan niet kunnen 
gekweten worden door verrekening van 
het bedrag van de voorheffingen zoals 
dit geschiedt met de belastingen, voor
zien bij arti~el 1 van het Wetboek van 
de inkom~tenbelastingen krachtens arti
kel 186 van dit Wetboek; 

Overwegende enerzijds dat het bestre
den arrest de overwegingen herneemt die 
eiseres in haar conclusie had uiteengezet 
ten gunste van de gelijkstelling, over
wegingen overgenmnen uit een vroeger 
arrest rlat door het hof van beroep op 
31 mei 1966 was gewezen Inaar vernie
tigd werd door een arrest van het Hof 
op 13 februari 1968; 

Overwegende anderzijds dat het be
streden arrest stelt dat uit dit laatste 
arrest dient besloten « dat in de huidige 
stand van de rechtspraak aile overwe
gingen die de gelijkstelling beogen niet 
dienend zijn " en nog « dat met de over
wegingen die reeds in het vernietigd 
arrest van 31 mei 1966 waren uiteenge
zet geen rekening kan gehouden 
worden omwiile van de door het Hof 
van cassatie gekoz~n maatstaf voor het 
bepalen van de aard van de belasting ... 
dat de aanvaarding van die maatstaf de 
verwerping van het beroep met zich 
meebrengt ». 

Dat het, door aldus erop te wijzen 
dat de steiling van eiseres niet kan 
wordeP aangenomen, gelet op de door 

het Hof gekozen maatstaf, deze preci
seert, te weten de budgettaire bestem
ming waarvan sprake is in de wet die 
deze belasting heeft ingevoerd, en, doe. 
lende op de tekst van deze wet, eraan 
toevoegt « hoewel in bewoordingen die 
er praktisch aile kracht aan ontne. 
1nen ... »; 

Overwegende dat het hof van beroep 
zodoende de toepassing van artikel 186 
van het Wetboek van de inkomsten
belastingen ter zijde stelt door uitsluitend 
te steunen op het arrest van het Hof 
van cassatie waarvan het nochtans de 
steiling kritiseert ; 

Overwegende dat artikel 2 van de wet 
van 7 juli 1865 in het onderhavige geval 
niet van toepassing was ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, met schending van artikel 5 van 
het Burgerlijk Wetboek, aan bedoeld 
arrest het karakter geeft van een alge
mene en als regel geldende beschikking ; 

Dat derhalve het middel gegrond is ; 

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

18 maart 1969. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, H. van ·Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. Ligot. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Dumon, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Maes (van de balie bij 
het Hof van beroep te Brussel) en Van 
Leynsele. 

ze KA,MER. - 18 maart 1969. 

1" INKOMSTENBELASTINGEN 
AFTREK VAN DE BEDRIJFSUITGA. VEN 
EN -LA.STEN.- HUUR EN RUURLASTEN 
VAN EEN VOOR DE UITOEFENING VA.N 
RET BEDRIJF DIENEND ONROEREND 
GOED. - . V ASTSTELLING VAN RET 
BED RAG ERV AN GELET OP DE RUUR 
EN RUURLASTEN VAN GELIJKAA.RDIGE, 
IN NORMALE OMSTANDIGREDEN GE
HUURDE ONROERENDE GOEDEREN. 
WETTELIJKREID. 

2" INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK VAN DE BEDRIJFSUITGA VEN 
EN -LASTEN. - BEWIJS VAN DE WER
KELIJKREID EN RET BEDRA.G ERVAN 
RUST OP DE BELASTINGPLICRTIGE. -
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RECHT VAN DE .ADMINISTRATIE RET 
DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE OVER
GELEGDE BEWIJS TE BETWISTEN. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN. -
AFTREK VAN DE BEDRIJFSUITGAVEN 
EN -LASTEN. - BED RAGEN BETAALD 
AAN EEN HOI.DINGVENNOOTSCHAP DIE 
IN RET BUITENLAND IS GEVESTIGD EN 
ER ONDERWORPEN IS AAN EEN BELAS
TINGSTELSEL DAT AFWIJKT VAN RET 
GEMENE RECHT. - WETTELIJK VER-
MOEDEN VAN VOORWENDING. 
TEGENBEWIJS, - V ASTSTELLING DAT 
DAT DE LENING, DIE VOLGENS DE 
BELASTINGPLICHTIGE DE BETALINGEN 
RECHTVAARDIGT, VOORGEWEND IS. 
WEIGERING ALS BEDRIJFSUITGA VE OF 
BEDRIJFSLAST AF TE TREKKEN. 
WETTELIJKHEID. 

1 o H et bed1·ag van de huu1· en huu1·lasten 
van een voo1• de uitoefening van het 
bed1'ijj dienencl onroerend goed, dat als 
bed1ijjslast van de bntto-inkomsten mag 
wo1·den ajget1·okken, w01·dt wettelijk be
paald doo1• het hof van be1•oep dat 
daartoe stettnt op de huur en httu1·lasten 
van in normale omstandigheden gehuur
de soo1·tgelijke om·oerende goederen (l). 
(Gecoiirdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 26, § 2, 
10.) 

2o Het staat aan de belastingplicht-ige de 
werkelijkheid en het bedmg te 1'echt
vam·digen van de bed1•ijjslasten, die 
hij van zijn bnttowinsten wil ajt1·ekken, 
tenvijl de administmtie het 1'echt heeft 
te betwisten dat deze 1'echtvam·diging 
we1·d gegeven (2). (Gecoiirdineerde wet
ten betreffende de inkomstenbelastin
gen, art. 26.) 

3o Om het wettelijlc ve1·moeclen van voor
wencling in a1·tikel 1 van de wet van 
23 jeb1·um·i 1954, clit is § 4 van a1•ti
kel 26 van de gecoordinee1·de wetten 
betreffende de inlcomstenbelastingen, om 
te lcm·en en als ajtrekba1·e bedrijfslasten 
te doe11 aannemen, bed1•agen als inte-
1'esten van leningen betaald aan' een 
holdingvennootschap, die in het bttiten
lancl is gevestigd en er onde1'W01'pen is 
aan een belastingstelsel dat ajwijkt van 
het gemene 1'echt, moet de belastingplich-

(1) Oass., 27 februari 1968 (Ar1'. cass., 
1968, blz. 865}. 

(2) Raadpl. cass., 25 oktober 1966 (A1'1'. 
cass., 1967, blz. >273} en 19 november 1968, 
(supm, blz. 303). 

tige het dub bel bewifs leve1·en dat deze 
betalingen beantwoorden aan we1·kelijlce 
en op1·echte ve1'1'ichtingen en dat zij de 
normale grenzen niet ovm·schrijden ; de 
vaststelling door het hof van beroep dat 
de leningen voorgewend zijn en dat de 
betalingen dus niet beantwoo1·den aan 
we1•lcelijlce en oprechte ve1·1·ichtingen vol
staat tot wettelijlce 1'echtvaa1·diging van 
de weige1·ing deze betalingen als ajtrek
bare bedrijjslasten te beschouwen (3). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « TISSAGE ME
CANIQUE ACHILLE MEULENYZER », T, 
BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
OlEN.} 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 1 februari 1965 en 5 april 
1967 door het Hof van beroep te Gent 
gewezen; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen het arrest op 5 april 1967 gewezen : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 
van de Grondwet, 1714, 1715, 1736, 
1738 van het Bmgerlijk Wetboek en 3, 
bevat in de wet van 30 april 1951 op de 
handelshum, 

doo1•dat het bestreden arrest, om het 
bedrag van 192.291 frank, humprijs voor 
de bedrijfsgebouwen gedmende het belas
tingjaar 1951, uit de bedrijfslasten te 
verwerpen, steunt op het feit dat de huur 
die voortvloeit uit een schriftelijke over
eenkomst van 16 juni 1948 Waarbij een 
hum wordt vastgesteld, ingaande op 
1 januari 1947 voor een duur van twee 
jaar, derhalve naar de zienswijze van het 
hof van beroep verstreken was op 
31 december 1948, dit is v66r het begin 
van het belastingjaar 1951, en dus de 
voornoemde uitbetaling van bedrijfslas
ten niet kon verantwoorden, 

te1·wijl het duidelijk is dat deze hum 
niet geeindigd was (wat bovendien impli
ciet erkend was door de beroepen 
beslissing- blz. 4, letter a- die een deel 
van de huurprijs, het normaal gedeelte, 
als last aanneemt}, aangezien, zelfs indien 
geen wederinhuring toegezegd is, arti
kel 1738 van het Burgerlijk Wetboek 
uitdrukkelijk bepaalt dat indien de 

(3) Raadpl. cass., 12 februari 1963 (Bull. 
en PAsro., 1963, I, 662}; 10 november 1964 
(ibid., 1965, I, 251) en 27 september 1966 
(Arr. cass., 1967, blz. 130). 
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huurder bij het eindigen van een geschre
ven huur in bet bezit blijft, een nieuwe 
buur ontstaat, waarvan de gevolgen 
geregeld worden bij het artikel betref
fende de huur zonder geschrift, dat wil 
zeggen dat zij niet kan worden beeindigd 
of opgezegd dan met inachtneming van 
de door het plaatselijk gebruik bepaalde 
termijnen, waaruit volgt dat bet be
streden arrest in het onzekere laat of 
het de lasten verwerpt omdat de huur 
zou geeindigd zijn dan wei aileen omdat,· 
met voortgang van de huur, het abnor
male gedeelte van de huurprijs moest 
worden verworpen: 

Overwegende dat het arrest, om het 
bedrag van 120.292 frank, en niet dat 
van 192.291 zeals het n1.iddel verkeerd 
verklaart, uit de bedrijfslasten te ver
werpen, niet aileen steux:tt op de reden 
die door het middel bekritiseerd wordt, 
maar ook op de redenen van de beslissing 
van de direct.eur der belastingen die het 
verklaart over te nemen ; 

Dat deze beslissing, op grand van de 
bepalingen van artikel 26, § 2, 1°, van de 
geco6rdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, zoals het gewijzigd 
is bij de wet van 8 maart 1951, in feite 
heeft vastgesteld dat de door eiseres als 
bedrijfslasten afgetrokken bedragen over
dreven waren, gelet op de huurgelden 
en huurlasten van in normale omstan
digheden gehuurde soortgelijke onroeren
de goederen, . en dat zij aldus op het 
bedrag van 72.000 frank moesten terug
gebracht worden ; 

Overwegende dat deze redenen vol
staan om de bestreden beslissing wette
lijk to recbtvaardigen en dat het middel 
derhalve kritiek uitoefent op een ten 
overvloede gegeven Teden, zodat het 
niet ontvankelijk is wegens bet ontbreken 
van belang; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de scbending van de artikelen 97 en 112 
van de Grondwet, 1 en 3 van de wet van 
23 februari 1954 betreffende de aanne
ming yan bedrijfslasten, door de belas
tingplichtige betaald aan eon in het 
buitenland gevestigde holdingvennoot
schap, 

doo?"dat het bestreden arrest weliswaar 
vaststelt dat artikel 26, § 4, van de 
geco6rdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen van toepassing is 
op het belastingjaar 1954 en dat dus 
voor de vorige belastingjaren het bewijs 
van de werkelijkheid der bedrijfslasten 
op het bestuur rustte, maar toch geen 
enkel verscbil maakt tussen de argu-

menten die de bestreden beslissing beeft 
aangevoerd en waaraan het arrest van 
het Hof van beroep te Gent heeft 
herinnerd, voor de periode betreffende 
de dienstjaren 1951, 1952 en 1953 voor 
dewelke de bewijslast op het bestuur rust, 
en de latere periode, 

terwijl, eer-ste onde1·deel, volgens de wet, 
en voornamelijk volgens artikel 3 van 
de voornoemde wet van 23 februari 1954, 
eiseres ee~·st vanaf het dienstjaar 1954 
moest bewijzen dat de betaling aan 
werkelijke en oprechte verricbtingen be
antwoordt en de normale perken niot 
overscbrijdt, 

en, tweede ondenleel, het arrest niet 
antwoordt op de conclusie waarbij eiseres 
deed gelden dat aanvankelijk de geld
opnemingen niet een in het buitenland 
gevestigde holdingvennootscbap betrof
fen, n1aar de vennootschap " Mondiana >> 
die to Brussel gevestigd was, en dienten
gevolge artikel 26, § 4, van de geco6rdi
neerde wetten dat betrekking heeft op 
het bewijs, door de belastingplichtige, 
van de werkelijkheid en de oprecbtheid 
van de lening op haar niet toepasselijk 
was: 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, in strijd 
met wat bet middel stelt, een duidelijk 
onderscheid maakt tussen de bewijs
regeling die van toepassing is op de 
dienstjaren 1951, 1952 en 1953 en die 
welke krachtens de wet van 23 februari 
1954 toepasselijk is op de dienstjaren 1954 
en 1955; 

Overwegende immers dat het voor die 
eerste dienstjaren beslist dat het bestuur 
bewezen heeft dat de betalingen die 
eiseres aan obligatiehouders had gedaan, 
van haar belastbare inkomsten niet mach
ten worden afgetrokken als bedrijfslasten 
omdat blijkens de door het bestuur in het 
licht gestelde gewichtige, bepaalcle en 
1net elkaar overeenstmnmende vern1oe
dens, de obligatieleningen die deze beta
lingen zouden hebben aangetoond ver
dicht waren, dit wil zeggen zbals duidelijk 
is gezegcl iu hot arrest zowel als in de 
beslissing van de directeur der belastin
gen waarnaar het verwijst, fictief; 

Dat voor de dienstjaren 1954 en 1955 
het arrest bovendien on overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 1 van de wet van 
28 februari 1954 vaststelt dat eiseres niet 
bowijst dat de betalingen van de ver
plichte interest aan werkelijke en op
rechte verrichtingen beantwoorden ; 
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Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de beslissing van de 
directeur, waarnaar het arrest verwijst, 
vaststelt dat de leningen die zouden zijn 
tot stand gebracht door overeenkomsten 
met de te Brussel gevestigde naamloze 
vennootschap « Mondiana " zowel als met 
de andere vennootschappen of ·met 
natuurlijke personen fictief zijn ; 

Dat aldus op de conclusie aangevoerd 
door het middel, geantwoord is zowel 
met betrekking tot de dienstjaren 1954 
en 1955 als tot de vroegere dienstjareu ; 

Dat het middel in zijn twee onderdelen 
feitelijke grondslag mist ; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending van de .artikelen 97 en ll2 
van de Grondwet, 1319, 1320, 1321, 
1315, 1349 tot 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden arrest, om de uit 
de obligatieleningen voortvloeiende be
drijfslasten te verwerpen, door middel 
van wettelijke vermoedens wil bewijzen 
dat die leningen schijnhandelingen zijn, 

tm·wijl, ee1·ste onderdeel, het bestreden 
arrest alleen stelt dat de door eiseres 
uitgeoefende kritiek niet in tegenspraak 
is met de vermoedens gegrond op het 
geheel der feitelijke gegevens die het 
bestuur aanvoert, wat trouwens een 
omkering van de bewijslast is (schending 
van artikel 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

tweede onde?'cleel, een vermoeden een 
gevolgtrekking is uit een bekend feit en 
het arrest niet kan beweren dat « het 
waarschijnlijk gaat om verborgen gelden 
van de familie Meulenyzer" (schending 
van de artikelen 1349 tot 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

denle onde1·deel, noch het bestreden 
arrest noch de beslissing van de directeur 
de werkelijkheid van de uitbetaling van 
interest aan de geldopnemer betwisten, 
maar in twijfel trekken of die betalingen 
aan oprechte verrichtingen beantwoorden, 
wat op zijn minst een schijnbare tegen
strijdigheid insluit waarover geen enkele 
uitleg wordt verschaft waarop het Hof 
toezicht zou kunnen uitoefenen ; 

vienle ondm·deel, de begrippen « voor
wending " en « fictieve verrichting >> tege
lijk worden aangewend betre:ffende de 
handelingen waartoe de raad van beheer 
op 22 juni 1950 en 26 april 1951 heeft 
besloten (schending van de artikelen1319, 
1320 en 1321 van het Burgerlijk Wet
hoek): 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, z owel onder de 
rechtsregeling voorafgaande aan die welke 
in de gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen is ingevoerd bij 
artikel1 van de wet VE:n 23 februari 1954 
als onder die welke voortvloeit uit vcor
noemde wetsbepaling, de belastingplich
tige de werkelijkheid en het bedrag moeb 
bewijzen van de bedrijfslasten die hij 
van zijn bruto-inkomsten beweert te 
inogen aftrekken, en de administratie 
gerechtigd is aan te tonen dat dit rewijs 
niet is geleverd ; 
. Overwegende dat onder de rechts
regeling ingesteld bij de voornoemde 
wet van 23 februari 1954 de belasting· 
plichtige bovendien moet bewijzen dat 
de beta]ingen die eraan onderworpen 
zijn " de normale per ken niet overschrij
den"; 

Overwegende enerzijds dat betre:ffende 
de dienstjaren van v66r het dienstjaar 
1954 het arrest v>~ststelt dat de admi
nistratis op grond van gewichtige, be
paalde en 1net elkaar overeenstemmende 
vermoedens heeft bewezen dat de lenin
gen, door eiseres a::tngevoerd tot bewijs 
van de werkelijkheid en van het bedrag 
der interesten die zij als bedrijfslasten 
wilde aftrekken, fictief waren ; 

Dat anderzijds betre:ffende de dienst
jaren 1954 en 1955 het arrest, met 
overneming van de bewoordingen van 
artikell van de wet van 23 februari 1954, 
verklaart dat " verzoeker niet bewijst 
dat de betalingen van de verplichte 
interesten ... aan werkelijke en oprechte 
verrichtingen beantwoorden " ; 

Dat het arrest aldus niet de bewijslast 
onwettelijk heeft omgekeerd ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest zijn be
slissing niet uitsluitend doet rusten op 
de reden die in het middel is overgeno
men· 
D~t het beslist dat de gezamenlijke 

feitelijke gegevens waarop de bestreden 
beslissing berust, gewichtige, bepaalde en 
met elkaar overeenstemmende vermoe
dens opleveren die het schijnkarakter 
van de obligatieleningen bewijzen, en 
dat het bovendien een aantal feitelijke 
omstandigheden aangeeft waaruit het 
afleidt dat er geen leningen geweest zijn 
die de betaling van interest rechtvaar
digden; 

Dat het slechts ten overvloede daarna 
aanvoert dat de gelden waarover eiseres 
beschikte, niet voortkwamen van lenin-
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gen, zodat " het waarschijnlijk gaat 
om verborgen gelden van de familie 
Meulenyzer '' ; 

Dat het arrest aldus de artikelen 1349 
tot 1353 van het Burgerlijk Wetboek 
niet heeft geschonden ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
is, enerzijds aan te neinen dat eiseres 
geldsommen als interest heeft gestort en 
anderzijds te beslissen dat die sommen 
enkel fictieve leningen hebben vergoed; 

W at het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de omstandigheid 
aileen dat het arrest tegelijk de begrip
pen " voorwending '' en " fictieve verrich
ting '' zou hebben aangewend, geen 
schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1321 van het Burgerlijk Wetboek kan 
volgen; 

Dat elk onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

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

doo1·dat, door zich te beperken tot de 
overweging enerzijds dat " verzoekster 
elk van de feitelijke gegevens die het 
geheel vormen, uit dit geheel losmaakt 
en aldus poogt te bewijzen dat geen enkel 
ervan, afzonderlijk gen01nen, het. ver
Inoeden van voorwending oplevert ; dat 
geen enkele van die kritieken in tegen
spraak is met het vermoeden geput uit 
het geheel der feitelijke gegevens die het 
bestuur daartoe aanvoert " en anderzijds 
dat, met betrekking tot het toezicht op 
de exploitatierekeningen, al hebben som
mige verschrijvingen plaatsgehad, doze 
geen invloed hebben op het bedrag van 
do belastbare winst, het arrest geen 
passend antwoord geeft op de middelen 
die aan de ene kant ontwikkeld zijn op 
de bladzijden 2 tot 7 van de eerste 
conclusie en betrekking haddon op de 
betwisting over de obligatieleningen, en 
aan de andere kant op die welke op de 
bladzijden 8 en 9 van dezelfde conclusie 
en in de tweede conclusie uiteengezet zijn 
aangaande de balansen en de exploitatie
rekeningen : 

Overwegende dat, wat de obligatie
leningen betreft, het arrest er zich niet 
toe beperkt, zoals reeds blijkt nit de 
antwoorden op de andere 1niddelen, de 
in het middel vermelde reden aan te 
voeren; 

Overwegende dat t,rouwens het arrest 
zowel in deze reden als in de andere 

redenen acht slaat op de middelen in de 
genoemde conclusies uiteengezet en de 
aldaar aangevoerde stellingen tegen
spreekt door andere ; 

Overwegende dat, met betrekking tot 
de balansen en de exploitatierekeningen, 
het arrest er zich evenmin toe beperkt 
de in het middel aangehaalde reden aan 
te voeren; 

Dat deze reden, die enkel het belasting
jaar 1951 betreft, een passend antwoord 
is cip de conclusies in zover zij betrekking 
hadden op dit dienstjaar; 

Dat het middel geen acht. slaat op de 
andere redenen van het arrest die betrek
king hebben op de andere dienstjaren, 
zodat het aangaande deze jaren nauwkeu
righeid mist ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen het arrest op I februari 1965 
gewezen: 

Overwegende dat de voorziening niet 
ontvankelijk is, vermits ze geen middel 
aanvaardt; 

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

18 maart 1969. - 2e kamer. 
Voor·zitter, H. van Beirs, voorzitter. -
VeTslaggever·, H. de vVaersegger. 
Gelijkluidende conclusie, H. Dmnon, ad
vocaat-generaal. Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

2e KAMER.- 18 maart 1969. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAlVIING VAN DE BELASTBARE GROND
SLAG BIJ VERGELIJKING MET DE NOR
J\'I:ALE INKOMSTEN VAN SOORTGELIJKE 
BELASTINGPLICHTIGEN. - DooR DE 
BELASTINGPLICHTIGE OVERGELEGDE 
BOEKHOUDING. - BEWIJSKRACHTIG 
GEGEVEN. - BEOORDELING IN FEITE 
DOOR HET HOF VAN BEROEP. - TOE
ZICHT VAN HET HoF. 

2° BEWIJS. - DIRECTE BELASTINGEN. 
- VERBOD VOOR DE RECHTER ZIJN 
BESLISSING TE STEUNEN OP EEN PER
SOONLIJKE KE::<fNIS VAN DE FElTEN. 

1° Zo het hoj van beroep 1dtspraak dient 
te cloen over· cle wettelijkheicl van een 
nanslng, gevestigd bij ver·gelijking met 
cle 1WTmnle winsten van soortgel~jke 
belastingplichtigen, soeveTein in jeite 
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oordeelt of de door de belastingplich
tige ove1·gelegde boekhouding voldoende 
waarb01•gen van juistheid biedt om als 
bewijskmchtig te woTden beschouwd, in 
de zin van aTtikel 28 van de gecoo?·di
neerde wetten betTeffende de inlcomsten
belastingen, dient het Hof van cassatie 
evenwel na te gaan of de feiten dan wel 
omstandigheden waaTOp de 1·echte1' zijn 
beslissing steunt, in 1·echte het gevolg, 
dat hij e1·uit afieidt, 1·echtvaa1·digen (1). 

2o Het hof van be1•oep, 1·echtdoende op een 
beToep tegen de beslissing van de 
di1•ecteu1· deT di1·ecte belastingen, mag 
zijn beslissing niet (J1'onden op zijn 
peTsoonlijlce kennis van de feiten van 
de zaalc (2) (impliciete oplossing). 

(WAUTHY-WEDEAU, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST (veTtaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 april 1968 door het Hof 
van beroep te Lnik gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 28 van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, gecoordineerd 
bij het beslnit van de Regent van 
15 januari 1948, 1319, 1320, 1322, 1349 
en 1353 van het Bnrgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest beslist 
dat de administratie, bij toepassing van 
artikel 28 van de gecoordineerde wetten, 
de belastbare baten van eiser wettelijk 
heeft kunnen vaststellen naar de baten 
van soortgelijke belastingplichtigen, daar 
eiser geen bewijskrachtige gegevens had 
geleverd, welk ontbreken van bewijs
krachtige gegevens door de feitenrechter 
hieruit wordt afgeleid dat « verzoeker 
(thans eiser) op 1 oktober 1964 had 
ingestemd met een bedrijfsinkomstenbe
drag ten belope van 315.000 frank, 
terwijl hij op zijn aangifte een bedrag 
van 233.903 frank had vermeld; dat 
verzoeker jnist daardoor toegaf dat zijn 
boekhouding niet bewijskrachtig was >>, 

te1·wijl nit de door het arrest vermelde 
omstandigheid niet kan worden afgeleid 

(1) Cass., 16 februari 1965 (Bttll. en PASIC., 
1965, I, 614). 

(2) Cass., 21 mei 1963 (Bttll. en PASIC., 
1963, I, 1010); verg. 20 juli 1966 (ibid., 
1966, I, 1408) en 28 maart 1968 (Arr. cass., 
1968, biz. 987). 

dat eiser niet de nodige bewijskrachtige 
gegevens bezat om zijn belastbare inkom
sten te bepalen, waaruit volgt, em·ste 
onde1·deel, dat het arrest zijn beslissing 
niet wettelijk heeft gerechtvaardigd 
(hoofdzakelijk schending van de arti
kelen 97 van de Grondwet, 28 van de 
gecoordineerde wetten, 1349 en 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek) en, 

tweede ondenleel, aan de instemming 
van eiser, waarvan het de inhond ont
leedt, een draagwijdte heeft gegeven die 
onverenigbaar is met de bewoordingen 
ervan (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek): 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, in de omstandig
heden van de zaak, nit het feit dat eiser 
in de loop van een procedm·e van wijzi
ging van zijn aangifte ermee heeft inge
stemd dat het cijfer van zijn aangegeven 
inkomsten op een hoger bedrag zon 
worden gebracht, de rechter ten titel 
van vermoederi vermocht af te leiden dat 
eiser erkende dat zijn rekeningen niet 
bewijskrachtig waren; 

'!Vat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat nit eisers instemming 
met de wijziging van zijn aangifte het 
hof van beroep de gevolgtrekking heeft 
kunnen afieiden dat eiser toegaf dat zijn 
rekeningen niet bewijskrachtig waren, 
zonder van deze instemming een met de 
bewoordingen ervan onverenigbare nitleg
ging te geven; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 28, 55, inzonderheid § 1, 62 
en 66 van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij 
het besluit van de Regent van 15 jann
ari 1948, 1315, 1349 en 1353 van het 
Bnrgerlijk W etboek, 

doordat, nn de administratie de snbsi
diaire aanslagen die zij aan de beoorde
ling van het hof van beroep voorlegde 
heeft willen rechtvaardigen door een 
vergelijking tussen de reiskosten ge
maakt, enerzijds, door eiser en, ander
zijds, door een soortgelijke belastingplich
tige, het hof van beroep, op grond van 
een ambtshalve opgeworpen beweegreden 
omtrent een vraag waarover de partijen 
zich niet nader verklaard hadden, beslist 
« dat de vergelijking oordeelknndig, pas
send en zonder willekeur blijkt op grond 
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van een vergelijking tussen de posten 
« dichotomie " opgegeven zowel door 
verzoeker (thans eiser) als door het 
vergelijkingspunt . . . dat er immers een 
onveranderlijke grootheid bestaat tussen 
het bedrag van de post « dichotomie " 
en het bedrag van de totale ontvangsten ,, 

ter·wijl, eer·ste onclenleel, deze laatste 
verklaring op geen enkel gegeven steunt 
en, derhalve, slechts kan worden be
schouwd als de uiting van de mening 
van de feitenrechter, terwijl het bewijs 
van het bedrag van de belastbare 
inkomsten enkel kan voortvloeien uit 
bekende feiten en niet uit dergelijke 
meningen (hoofdzakelijk schending van 
de artikelen 28, 55 en 66 van de gecoiir
dineerde wetten, 1315, 1349 en 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

tweecle onclenleel, in elk geval het arrest 
in het onzekere laat of deze verklaring 
bernst op een wettelijk bewijs dan wel op 
persoonlijke wetenschap die de rechter 
zou hebbeil verworven buiten de terecht
zitting, wat de controle van het Hof 
onmogelijk maakt (hoofdzakelijk scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat zonder enige dubbel
ziunigheid uit het bestreden arrest blijkt 
dat de rechter, verre van op een persoon
lijke wetenschap te steunen, de door het 
middel bekritiseerde beslissing grondt op 
de eleinenten uit het dossier dat aan 
de tegenspraak van de partijen was 
onderworpen ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

18 maart 1969. 2 6 kamer. 
Voor·zitter·, H. van Beirs, voorzitter. 
Verslaggever·, H. Capelle. - Anclershti
clencle conchtsie aangaancle het eer·ste 
miclclel, gelijkl~ticlencle aangaancle het twee
cle (l}, H. Dm.non, advocaat-generaal. 
- Pleite~·s, HH. Baltus (van de balie 
bij het Hof van beroep te Brussel) en 
]'ally. 

(1) Het openbaar ministerie dat op een 
verschillende wijze de beweegredenen die het 
door het eerste middei bestreden dispositief 
grondden, beoordeeid had, was van mening 
geweest dat dit middel gegrond was, en had 
geconcludecrd tot de vernietiging. Voigens die 
interpretatie had het ad vies, uit de omstandig
heid aileen dat eiser zijn instemming had 

1° KAMER.- 20 maart 1969. 

HUUR VAN GOE DEREN. 
HANDELSHUUR. - 0P STRAFFE VAN 

VERVAL GESTELDE TE.RMIJN, BINNEN 
DEWELKE DE HUURDER, DIE DE HER
l<IEUWING VAN DE HUUR HEEFT GE

VRAAGD, IN GEVAL VAN ONENIGHEID 
MET DE VERHUURDER, ZICH TOT DE 
RECHTER l\iOET WENDEN.- VERTREK
PUNT VAN DE TERMIJN. - ANTWOORD 
VAN DE VERHUURDER AAN DE HUURDER 
NIET OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 14 
VAN DE WET VAN 30 APRIL 1951. -
ANTWOORD DAT DE TERMIJN NIET 
DOET LOPEN. 

Doet cle termijn op str·atfe varo verval 
gestelcl bij artikel 18 van cle wet van 
30 april 1951, binnen clewelke cle huttr
cler in geval van onenigheicl over cle 
voor·wam·clen waar·aan cle verhuunler cle 
herniettwing van cle huur· onclerwer·pt 
zich tot cle rechter moet wenclen, niet 
lopen het antwoor·cl van cle verhuunlm· 
aan cle huunler· clat niet overeenkomstig 
aTtikel 14 van cle voormelcle wet is 
gegeven (2}. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « BRASSERTBl 

A. l'IIEIRESONNE ,, T. MOULIN.) 

ARREST (ver·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 december 1967 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Doornik ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 6, 1134, 1315, 
1317, 1319, 1320, 1322, 1338, 1353 van 
het Burgerlijk vVetboek, 464 van het 
Wetboek van burgerlijk rechtsvorde
ring, 14, lid 1, en 18, bevat in de wet van 
30 april 1951 op de handelshuur, en 97 
van de Grondwet, 

betuigd met de WlJzigmg van zijn aangifte, 
afgeieid dat eiser toegegeven had dat zijn 
boekhoucling niet bewijskrachtig was. 

(2) Raadpl. cass., 15 maart 1068 (Arr. 
cass., 1068, biz. 036); 24 oktober 1068, 
su.pra, biz. 223; VAN RYN, P1·incipes de droit 
commerC'ial, cl. I, ur> 287 en 204. 
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doonlat, na te hebben vastgesteld dat 
eiseres, bij een ter post aangetekende 
brief van 28 september 1965, verweerder 
verzocht had onder de bestaande voor
waarden de handelshuur te hernieuwen 
die deze hem op 1 april 1958 voor de 
wettelijke duur van negen jaar had 
toegestaan, dit is tot 31 maart 1967, en 
dat verweerder in zijn antwoorden van 
5 oktober (niet aangetekende brief) en 
6 december 1965 (ter post aangetekende 
brief) " zijn instemmi:ng betuigd heeft 
met een hernieuwing van de huur, maar 
onder andere voorwaarden "• het bestre
den vonnis, hoewel bet toegeeft dat die 
brieven van verweerder " niet in_ over
eenstemming zijn met artikel 14, bevat 
in de wet van 30 april 1951 "• niettemin 
beslist dat de hum op 1 april 1967 een 
einde heeft genomen en eiseres veroor
deelt om het gehumde geed te ontruimen 
op grand dat de aanvraag om hernieu
wing van de huur niet regelmat.ig was, 
daar niet ter kennis van de verhuurder 
was gebracht dat hij zich op het aanbod 
van een derde kon beroepen of andere 
voorwaarden kon hedingen, dat wil zeg
gen een " nauwketu·ige uiteenzetting " 
ervan doen; dat de verplichting verweer
de.r geed cp de hoogte te brengen voor 
eiseres des te belangrijker was daar haar 
correspondent een zeer bejaard man was; 
dat eiseres reeds v66r de verzending van 
de brief van 6 december 1965 door het 
bezoek van haar gemachtigde aan ver
weerder bekend was met diens aan
spraken; dat de inhoud van deze brief 
insluit dat geen akkoord tot stand 
gekomen was ; dat eiseres die " er, 
ongetwijfeld onopzettelijk, een onregel
matigheid heeft uitgelokt, niet gerechtigd 
is er beroep op te doen " ; en dat, bekend 
als zij was met het standptmt van ver
weerder, zij zich tot de rechter moest 
wenden, zoals bepaald in artikel 18, bevat 
in de wet, en, daar zij zulks niet gedaan 
heeft, haar recht op hernieuwing en haar 
recht op vergoeding vervallen zijn, 

te1·wijl, ee1·ste ondenleel, de wet hou
dende bijzondere regels betreffende de 
handelshum duidelijk bepaalt dat, indien 
de verhuurder niet binnen drie Tnaanden 
na de aanvraag om hernieuwing kennis 
geeft ofwel van zijn met rede'J.en omklede 
weigering van hernieuwing, ofwel van 
andere voorwaarden of van het aanbod 
van een derde, hij geacht zal worden 
m.et de hernienwing van de huur onder 
de voorgestelde voorwaarden in te 
stemmen, zonder enige uitzonderings
bepaling, met name onder voorwending 
dat de verhuurder zeer bejaard zou zijn 

of dat de huurder niet zou hebben 
gezegd dat, ingeval de verhuurder de 
hernieuwing van de huur afhankelijk 
zou stellen van andere voorwaarden, hij 
van deze voorwaarden " kennis zou moe
ten geven " in zijn antwoord, of nog dat 
de humder van deze voorwaarden op 
andere wijze dan door dit antwoord 
kennis zou hebben gekregen; terwijl bet 
vonnis waarbij wordt verldaard dat 
verweerders brieven aan eiseres, ge!nter
preteerd als zijnde de uitdrukking van 
een instemming met bet begin.sel van 
de hernieuwing van de hum, niet in 
overeonstemming zijn met artikel 14, 
bevat in de wet van 30 april 1951 
daar zij niet zeggen aan welke voor
waarden verweerder die hernieuwing zou 
hebben verbonden (de eerste van die twee 
brieven was trouwens niet aangetekend), 
daaruit de bij de wet aangegeven gevolg
trekking moest maken, met name dat 
de huur hernieuwd was onder de voor
waarden voorgesteld door eiseres - en 
de voorzieni:ng, bepaald bij artikel 18 
van de wet, slechts denkbaar is wanneer 
de huurder de nieuwe voorwaarden van 
de verhuurder niet aanvaardt, wat 
insluit dat laatstgenoemde ze te zijner 
kennis heeft gebracht op de wijze als 
bepaald bij de wet -, zodat het vonnis, 
dat deze gevolgtrekking niet heeft ge
maakt, tegelijk de voormelde regels heeft 
miskend (schending van artikelen 14, 
eerste lid, en 18, bevat in de wet van 
30 april 1951), en, in zover het berust op 
overwegingen die niet ter zake dienen 
(hoge leeftijd van de verhumder, be
weerde onduidelijkheid van de aanvraag 
om hernieuwing en beweerde bekendheid 
van eiseres 1net de nieuwe voorwaarden), 
en de verpliohting voor de rechter 
zijn beslissing met passende redenen 
te omkloden (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

tweede onde1·deel, aangezien de nietig
heid van de aanvraag om hernieuwing 
van een handelsbum een betrekkelijke 
nietigheid is die slechts tot bescherming 
van het recht van de verhuurder is 
ingesteld, het vonnis dit middel, dat de 
openbare orde niet raakt, ambtshalve 
niet mocht opwerpen wam~eer het door de 
partijen niet was ingeroepen, en terwijl 
verweerder geen enkele kritiek had uit
geoefend op de beoordeling van de eerste 
rechter volgens welke het vaststond dat 
eiseres de hernieuwing van de huur onder 
dezelfde voorwaarden aangevraagd had 
" in de vorm, binnen de termijnen en 
met de vermeldingen voorgeschreven bij 
artikel 14, bevat in de wet van 30 april 
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1951 " (schending van de al'tikelen 14, 
bevat in de wet van 30 april 1951, 6, 1134, 
1317, 1319, 1320, 1338 van het Burgerlijk 
W etboek, 464 van het W etboek van 
burgerlijke rechtsvordering en 97 van 
de Grondwet); 

derde onde1·deel, de stelling van het 
vonnis dat eiseres bekend was met de 
aanspraken van haar medecontractant, 
dank zij het bezoek dat haar lasthebber 
aan verweerder gebracht had v66r 6 de
cember 1965 (datum van verzending van 
het tweede antwoord op de aanvraag om 
hernieuwing), geen steun vindt in ver
weerders conclusie in hoger beroep of in 
de stukken die aan de rechtbank waren 
voorgelegd (uit geen enkele van de pro
cesstukken kan men trouwens opmaken 
welke voorwaarden verweerder, zelfs na 
het verstrijken van de termijn van drie 
maanden waarover hij beschikte, ver
klaard zou hebben te verbinden aan de 
hernieuwing van de huur) en derhalve 
een miskenning is van de regels betreffen
de het bewijs (schending van de artike
len 1315 en 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek) en betreffende de motivering 
van de vonnissen (schending van arti
kel 97 van de Grondwet) ; zij eveneens 
de bewijskracht miskent van de aange
tekende brief van 6 december 1965, 
waarvan de tekst bewijst dat verweerder 
de voorwaarden niet had vastgesteld die 
hij aan de hernieuwing van de huur 
wilde verbinden, zodat het voor eiseres 
blijkbaar onmogelijk is geweest ze vroeger 
te kennen (schending van de artike
len 1317, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

vierde onderdeel, de omstandigheid dat 
door de aanvraag om hernieuwing aan 
verweerder slechts op dubbelzinnige wijze 
kennis gegeven is van de mogelijkheid 
zich op het aanbod van een derde 
te beroepen en van de noodzaak, indien 
hij de vernieuwing van de huur onder 
nieuwe voorwaarden verkoos, die voor
waarden te bedingen, dit wil zeggen er 
een nauwkeurige uiteenzetting van te 
geven, volstrekt niet ter zake dient, 
aangezien enerzijds verweerders antwoor
den uitgelegd zijn als een akkoord omtrent 
het beginsel van de hernieuwing, zodat 
het vraagstuk van het aanbod van een 
derde zich hier niet voordeed, en ander
zijds, nu het vonnis niet betwist dat 
verweerder kennis had van de mogelijk
heid om zijn instemming afhankelijk te 
maken van nieuwe voorwaarden, het 
onderscheid dat het vonnis wil maken, 
geen werkelijke inhoud heeft, daar het 
feit zich te beroepen op nieuwe voorwaar-

den in het antwoord op de aanvraag om 
hernieuwing noodzakelijk insluit dat deze 
voorwaarden in dit antwoord gesteld of 
bepaald worden, zoniet is het voor de 
huurder blijkbaar onmogelijk ze te ken
nen en een beslissing te nemen ; voor 
zover het bestreden vonnis op dit gegeven 
berust, het niet passend met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, luidens artikel 14 

van de wet van 30 april 1951 op de 
handelshuur, de verhuurder geacht wordt 
met de door de huurder aangevraagde 
hernieuwing van de huur onder diens 
voorwaarden in te stemmen, indien hij 
binnen drie maanden na die aanvraag 
hem niet bij deurwaardersexploot of bij 
aangetekende brief kennis geeft ofwel van 
zijn met redenen omklede weigering, 
ofwel van andere voorwaarden of van 
het aanbod van een derde ; 

Dat het vonnis erkent dat de twee 
brieven die verweerder op 5 oktober en 
6 december 1965 aan eiseres heeft 
gezonden, " niet in overeenstemming zijn 
met artikel 14, bevat in de gewijzigde 
wet van 30 april 1951 »; 

Dat, blijkens deze aan het Hof regel
matig voorgelegde stukken, deze onregel
matigheid voortvloeit uit de omstandig
heid dat die brieven niet, overeenkomstig 
voornoemd artikel14, zeggen welke voor
waarden, verschillend van die welke 
eiseres voorstelt, verweerder aan de her
nieuwing van de huur verbindt ; 

Dat zo het vonnis vaststelt dat eiseres 
die voorwaarden gekend heeft door tus
senkomst van haar lasthebber tijdens 
diens onderhouden met verweerder, het 
niet vermeldt dat verweerders voorstellen 
tijdens die bezoeken, schriftelijk door 
deze laatste werden bevestigd ; 

Dat het vonnis beslist dat de verhuur
der, spijts de aldus erkende onregelmatig
heid, niet geacht wordt te hebben inge
stemd met de hernieuwing van de huur 
onder de door eiseres voorgestelde voor
waarden, zoals de voornoemde wetsbepa
ling het voorziet, omdat de aanvraag om 
hernieuwing al de bij artikel 14 voorge
schreven vermeldingen niet bevatte, en 
omdat de verplichting van eiseres ver
we0rder in te lichten over de in acht 
te nemen vormen des te grater was daar 
laatsgenoemde een zeer bejaard man was; 

Overwegende dat de aanvraag om 
hernieuwing waarin door eiseres duidelijk 
werd gezegd dat " indien, binnen drie 
maanden na de ontvangst van dit schrij
ven, wij, hetzij bij deurwaardersexploot, 
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hetzij bij aangetekende brief, uw met 
redenen omklede weigering van hernieu
wing of een ander aanbod of andere 
voorwaarden niet ontvangen, zal uw 
stilzwijgen worden geacht als een instem
ming met onze aanvraag om hernieu
wing ,, verweerder met de vereiste duide
lijkheid inlichtte over de formaliteiten 
die de wet hem oplegde ; 

Dat diens gevorderde leeftijd, voor 
eiseres geen enkele bijkomende verplich
ting meebracht ; 

Overwegende dat het vonnis bovendien 
releveert dat eiseres « door tussenkomst 
van haar afgevaardigde ongetwijfeld de 
aanspraken van haar medecontractant 
heeft gekend " ; 

Overwegende dat nit deze redenen 
blijkt dat de rechter heeft beschouwd 
dat de tegenvoorstellen, die verweerder 
tijdens de besprekingen met de Iast
hebber van eiseres mondeling had gedaan, 
de huurder verplichtten om, binnen een 
maand na de dagtekening van deze 
tegenvoorstellen, de vrederechter ermee 
in kennis te stellen dat partijen het 
oneens waren omtrent de voorwaarden 
van de hernieuwde huur ; 

Overwegende dat zodanige beslissing 
in strijd is met de tekst van artikel 18, 
bevat in de wet van 30 april1951, luidens 
welke de termijn van dertig dagen, die 
voor eiseres verval meebracht van het 
recht om hernieuwing van de huur aan 
te vragen, pas begint te lopen vanaf het 
tijdstip waarop de verhuurder hem bij 
deurwaardersexploot of bij aangetekende 
brief voorwaarden heeft meegedeeld die 
verschillen van die welke de huurder 
heeft voorgeflteld ; 

Dat het eerste onderdeel van 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 ; houdt de 
kosten aan ; zegt dat hierover door de 
feitenrechter zal worden beslist; verwijst 
de zaak naar de Rechtbank van eerste 
aanleg te Bergen, zitting houdende in· 
hoger beroep. 

20 maart 1969. - 16 kamer. -
Voorzitte1· en Ve1·slaggever, H. De Bersa
ques, raadsheer waarnemend voorzitter. 

(1) Cass., 4 april 1941, twee arresten, en 
de conclusie van Procureur-generaal Cornil, 
alsdan eerste advocaat-generaal, die aan die 
arresten voorafgaat (Btt!Z. en PAsrc., 1941, 
I, 120). 

- Gelijkluidende conclusie, H. Charles, 
advocaat-generaal.- Pleiter, H. Dassesse. 

1" KAMER.- 21 maart 1969. 

1° OVEREENKOMST.- UITLEGGING. 
- DUBBELZINNIGE BEPALING. -BE
GRIP. 

2° OVEREENKOMST.- UITLEGGING. 
-0P GEBREKKIGE WIJZE OPGEMAAKTE 
OVEREENKOMST. - UITLEGGING GE
GROND OP DE GEMEENSCHAPPELIJKE 
BEDOELING VAN DE PARTIJEN EN NIET 
ONVERENIGBAAR MET DE BEWOORDIN
GEN VAN DE OVEREENKOMST.- WET
TELIJKE BESLISSING. 

3° OVEREENKOMST. - BINDENDE 
KRACHT TUSSEN DE PARTIJEN. 
RECHTER DIE AAN DE OVEREENKOMST 
DE UITWERKING TOEKENT DIE ZIJ, 
VOLGENS DE UITLEGGING DIE HIJ ERVAN 
GEEFT, WETTELIJK TUSsEN DE PAR
TIJEN HEEFT. - GEEN SCBENDING 
VAN ARTIKEL 1134 VAN RET BURGER
LIJK WETBOEK. 

1° Een bepaling die op zichzelj, ajzondM·
lijk beschouwd, niet dubbelzinnig is, 
lean het wo1·den wanneer zij ve1·gelelcen 
w01·dt met de ande1·e bepalingen van het 
contmct en cle gemeenschappelijlce be
doeling van rle pm·tijen (1) .. 

2° Wettelijlc is de beslissing waarbij de 
1'echte1·, die nadat hij vastgesteld heeft 
dat een ove1·eenlcomst op geb1·elclcige wijze 
is opgemaalct en de gemeenschappelijlce 
bedoeling van de pMtijen heejt nage
gaan, op g1·ond van deze bedoeling, van 
de overeenlcomst een uitlegging geejt, 
die met de bewoordingen e1·van niet 
o1we1•enigbaar is (2). (Burg. Wetb., 
art. 1156.) 

3° De bindende lc1·acht van een ove?·een
lcomst wi:n·dt niet mislcend door de 1•echter 
die aan de ove1·eenlcomst de uitwe1·king 
toelcent die zij, volgens de uitlegging die 
hij 61'Van geejt, ove1·eenlcomstig de ge
meenschappelijlce bedoelingen van de 
partijen, wettelijlc tussen deze pm·tijen 
heejt (3). (Burg. Wetb., art. 1134 en 
1156.) 

(2) Cass., 7 januari 1966 (Bttll. en PAsrc., 
1966, I, 595); verg. cass., 15 oktober 1968, 
sup1·a, blz. 184. 

(3) Cass., 8 maart 1968 (Arr. cass., 1968, 
biz. 903). 
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(LEIRE::<rS, T. THOEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 november 1967 in boger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Gent ; 

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

cloonlat het bestreden vonnis, na vast
gesteld te hebben dat " indien men het 
artikel 8 van het tussen partijen gesloten 
huurcontract op zichzelf en afzonderlijk 
beschouwt en ontleedt, zonder rekening 
te houden hetzij met de geest hetzij met 
de andere bedingen van dit contract, en 
men zich bovendien enkel aan de letter
lijke zin van de woorden van dit artikel 
houdt, men noodzakelijk tot het besluit 
moet komen dat het recht dat bij deze 
bepaling de huurder wordt toegekend 
een voorkeurrecht tot aankoop is, te 
meer daar, zoals terecht door appellant 
(hier eiser) wordt aangestipt, het feit 
dat een prijs vooraf bedongen wordt niet 
onverenigbaar is met dit instituut ,, 
beslist dat de bepaling van gezegd arti
kel 8 "dubbelzinnig '' is en dat de 
bewoordingen (( le locataire aura droit a 
la priorite d'achat" niets anders kunnen 
betekenen dan dat de huurder een recht 
heeft op een « optie tot aankoop "• en 
op grond van deze interpretatie van het 
zogezegd dubbelzinnig artikel 8 beslist 
dat verweerder gezegde optie tot aankoop 
heeft uitgeoefend en derhalve eigenaar 
is geworden van het onroerand goed, en 
verder eiser van zijn vordering tot uit
zetting van verweerder afwijst, 

tenvijl het tegenstrijdig is, enerzijds, 
vast te stellen dat indien men zich aan 
de letterlijke zin van de woorden van 
artikel 8 van het huurcontract houdt, 
men noodzakelijk tot het besluit moet 
komen dat het recht dat de lmurder bij 
deze bepaling wordt toegekend, slechts 
een voorkeuxrecht tot aankoop is en, 
anderzijds, te beslissen dat deze bepaling 
dubbelzirmig is, en deze tegenstrijdigheid 
in de motivering :inet het gebrek aan de 
door artikel 97 van de Grondwet vereiste 
nwtivering gelijkstaat : 

Overwegende dat hot niet tegenstrijdig 
is te beslissen, aan de ene zijde dat, 
indien men de bepaling van artikel 8 van 
hot tussen partijen gesloten huurcontract 
op zichzelf en afzonderlijk beschouwt en 

men zich bovendien enkel aa"l de letter
lijke zin van de woorden van die bepaling 
houdt, men n0odza!mlijk tot het besluit 
moet komen dat hot recht dat de huurder 
wordt toegekend eon voorkeurrecht tot 
aankoop is, en aan de andere zijde dat 
die bepaling dubbelzinnig is ; 

Dat een bepaling, die op zichzelf en 
afzonderlijk beschouwd ondubbelzinnig 
is, dubbelzinnig kan worden wanneer, 
zoals de rechter het ten deze releveert, 
men ze in verband stelt met de andere 
bepaJingen van het contract en de 
gemeenschappelijke beioeling van de 
contracterende partijen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen ll34, 
ll56, ll61, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en van de bewijs
kr.acht van de artikelen 4, 8 en 9 van 
het tusse:1. partijen gesloten haurcon
tract, en van het contract in zijn geheel 
genomen, 

cloorclat het bestreden vonnis beslist dat 
artikel 8 verweerder, huurder van het 
onroerend goed, een optie tot aankoop 
toegekend heeft, 

terwijl, eerste ondercleel, artikel 8 ver
weerder niet eon optie tot aankoop 
toekent, doch enkel en aileen een voor
keurrecht tot aankoop, hetwelk, bij 
definitie, door verweerder slechts uitge
oefend kon worden indien eisor het on
roerend goed had willen verkopen of te 
koop gesteld had, wat bet geval niet is 
geweest ; de klare en duidelijke toekenning 
van een voorkeurrecht tot aankoop niet 
wettelijk kan geinterpreteerd worden als 
:r.ijnde een toekenning van een optie tot 
aankoop, zonder tegen de normale en 
gebrnikelijke betekenis van de door 
partijen gebruikte bewoordingen in te 
druisen (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweecle ondercleel, de klare en duidelijke 
'bepaling van het bedoeld artikel 8 tot 
geen enkele dubbelzinnigheid nopens het 
« voorkeurrecht tot aankoop n aanleiding 
kan geven en bijgevolg niet wettelijk 
kan ge'interpreteerd worden in een andere 
zin dan de normale en gebruikelijke 
betekenis van de gebruikte bewoordingen 
(sche'lding van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), 

te1'wijl de rechter zich op de zogezegde 
gemeenschappelijke bedoeling van de 
partijen niet kan baroepen tegen de dui-
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delijke en geenszins dubbelzinnige tekst 
van de bedoelde bepaling in ; de door 
de rechter ingeroepen artikelen 1156 
en 1161 van het Bmgerlijk Wetboek 
slechts van toepassing zijn wanneer 
een bepaling van een contract dubbel
zinnig is, hetgeen ten deze het geval 
niet is (schending van de artikelen 1156 
en 1161 van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onde1·deel, de rechter, door te 
beslissen dat verweerder een optie tot 
aan)wop heeft, weigert de tussen partijen 
gesloten overeenkomst als wet voor deze 
partijen te beschouwen (schending van 
artikel1134vanhet,BmgerlijkWetboek); 

vim·de onderdeel, alleszins het vonnis, 
door te beslissen dat uit het geheel van 
de bepalingen van het huurcontract, en 
meer bepaald uit de artikelen 8 en 9, 
« die de ene door de andere dienen 
uitgelegd », blijkt dat het bedoelde recht 
een optie tot aankoop is, de bewijskracht 
van het contract in zijn geheel en van de 
aangeduide artikelen, evenals van arti
kel 4, miskent vermits, in strijd met de 
interpretatie van de rechter, het huur
contract de huurder geen algemeen recht 
toekent om zijn « belangrijke investerin
gen te behouden », aangezien artikel 4 
woordelijk bepaalt dat (( toutes les ame
liorations seront acquises sans indemnite 
au proprietaire au depart du locataire » ; 
bovendien het vonnis niet kon beslis
sen, zonder de bewijskracht van artikel 9 
te miskennen, dat door dit artikel, 
waarin er enkel en aileen sprake is 
van een « priorite d'achat " in de nor
male betekenis van een voorkeurrecht 
tot aankoop, « uitgelegd » wordt dat in 
artikel 8, waarin de zelfde bewoordingen 
« priorite d'achat » voorkomen, deze be
woordingen in een andere zin dienen 
ge'interpreteerd te worden, te weten in 
de zin van een optie tot aankoop (schen
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek) : 

W at het eerste, het tweede en het 
vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat die onderdelen erop 
neerkomen de interpretatie te kritiseren 
die de rechtbank gegeven heeft van een 
bepaling van het tussen partijen gesloten 
huurcontract ; 

Overwegende dat de rechter soeverein 
de gemeenschappelijke bedoeling van de 
contracterende partijen beoordeelt, in 
zover hij de bewijskracht van de aktcn 
niet miskent ; 

Dat de gebruikte bewoordingcn de 
rechter niet binden wanneer hij vaststelt 

dat de partijen zich op onbehendige wijze 
hebben uitgedrukt en aan de door hen 
gebruikte woorden een andere zin hebben 
gegeven dan hun normale betekenis; 

Overwegende dat artikel 8 van voor
meld huurcontract onder meer bepaalt 
dat partijen, bij het verstrijken van het 
negende jaar, de ene de andere een jaar 
op voorhand moeten verwittigen van het 
inzicht een einde aan de huur te stellen, 
maar dat, in geval het de verhuurder is 
die een einde maakt aan de huur, de 
humder het recht zal hebben het gehum
de goed bij vocrkeur te kopen, mits een 
van nu af vastgestelde prijs; 

Overwegende dat eiser staande houdt 
dat het recht dat verweerder wordt 
toegekend als « voorkeurrechb tot aan
koop " in de normale en gobruikelijke 
betekenis van die woorden een recht is 
dat slechts zou kunnen uitgeoefend wor
den in geval eiser het gehuurde goed zou 
verkopen, wat niet het geval is, en dat 
de interpretatie van de rechter indruist 
tegen artikel 4 van het contract, dat 
bepaalt dat aile verbeteringen aan de 
eigenaar zonder vergoeding zullen ver
worven zijn, bij het vcrtrek van de 
huurder; 

Overwegende dat het vonnis erop wijst 
dat, zo men bedoeld artikel niet uit zijn 
verband rukt, doch, zoals het hoort, 
opvat in de zin die uit de gehele akte 
voortvloeit, en, veeleer dan zich aan de 
letterlijke zin van zijn bewoordingen te 
houden, nagaat welke de gemeenschappe
lijke bedoeling van de contracterende 
partijen is geweest, men tot het besluit 
komt dat het bedoelde recht in werke
lijkheid een « optie tot aankoop " is, en 
beslist, op grand hiervan, dat bij het 
oversehouwen van de gehele akte blijkt 
dat do bepalingen vervat in de artike
len 8 en 9 van het huurcontract de ene 
door de andere dienen te worden uitge
legd en tot doel hebben de huurder in 
de mogelijkheid te stollen de belangrijke 
investeringen te behouden die hij voor
nemens was onder de vorm van aanpas
sings- of verbeteringswerken in het ge
huurde goed te doen, zo dit goed in de 
loop van de huur werd verkocht, even
tualitcit waarin bij artikel 9 is voorzien, 
of zo de huur niet werd hernieuwd, 
eventualiteit waarin bij artikel 8 is 
voorzien, zonder dat de verhuurder hier
door sohade zou oplopen ; 

Overwegende dat voormelde door het 
vonnis gedane interpretatie van het 
huurcontraot niet onverenigbaar is met 
de bewoordingen van de akte, inzonder
heid met die van artikel 4 ; dat immers 
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dit. artikel in het geval voorziet dat 
de hum·de1· vrijwillig het gehuurde goed 
verlaat, terwijl de artikelen 8 en 9 
in de gevallen voorzien dat de huurder 
de mogelijkheid zal hebben zijn investe
ringen te behouden wanneer hij, door 
het feit van de eigenaar eraan blootgesteld 
wordt die investeringen te verliezen, 
inzonderheid bij weigering van de eige
naar de huur te hernieuwen (artikel 8) 
of bij tekoopstelling van het gehuurde 
goed door de eigenaar (artikel 9); 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis, door aan 
het tussen partijen gesloten contract de 
uitwerking toe te kennen die het, in de 
uitlegging welke het ervan verstrekt, 
tussen partijen wettelijk heeft, arti
kel 1134 van het Bttrgerlijk Wetboek 
niet schendt ; 

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

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

21 maart 1969. - Ie kamer. -
Voorzittm·, .H. Belpaire, raa,dsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. GBrniers. - Gelijkluiaende conclusie, 
H. Krings, advocaat-generaal. - Plei
te1's, HH. Struye en Philips. 

2e KAMER. - 24 maart 1969. 

DIENSTPLICHT. - AANVRAAG OM 
UITSTEL OF VRIJLATING VAN DIENST. 
- KOSTWINNER VAN HET GEZIN. -
IN BESOHOUWING TE NEMEN INKOM
STEN. - Kll''IDERBIJSLAGEN GESTORT 
AAN DE VADER VAN DE DIENSTPLIOH
TIGE. 

De in beschottwing te nemen inkomsten om 
te oordelen of een dienstplichtige een 
uitstel of vrijlating van dienst als 
lcostwinnm· van zijn vade1' en moeder 
lean belcomen, omvatten ondm· meer de 
aan de vadm· gestoTte lcinde1·bijslagen (1). 

(1) Cass., 7 .maart 1955 (Bull. en PAsrc., 
1955, I, 7S8); raadpl. cass., 4 april 1955 
(ibid., 1955, I, 872) en 7 maart 1960 (ibid., 
1960, I, 784). 

(Dienstplichtwetten, gecoordineerd op 
30 april 1962, art. 10, § I, 1°, en art. 12, 
§ I, 7°.) 

(RYDE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op II december 1968 door de 
Hoge Militieraad gewezen·; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 10, § 1, 1°, en 12, 
§ 1, 4°, derde en vierde lid, van de bij 
koninklijk besluit van 30 april 1962 
gecoordineerde dienstplichtwetten, 51, 
§§ 1 en 2, 1°, a, van de bij het koninklijk 
besluit van 26 februari 1964 gecoordi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, 

doordat de bestreden beslissing aan
neemt dat het volledig bedrag van de 
gezinsvergoedingen in aanmerking komt 
bij de berekening van het samengevoegd 
inkomen van de ouders, 

tm·wijl artikel 10, § 1, 1°, achtste lid, 
van de dienstplichtwetten, waarnaar 
artikel 12, § 1, 4°, van deze wetten 
verwijst, bepaalt dat de in aanmerking 
te nemen inkomsten overeenstemmen 
met het geheel van de netto-inkomsten, 
deze bepaald zijnde volgens de regels 
van toepassing op de grondslag van de 
personenbelasting of naar analogie met 
deze regels wanneer het inkomsten betreft 
die van de belasting vrijgesteld zijn; 
de aftrek van 20 t. h. op het bruto
bedrag van de gezinsvergoedingen (die 
70.089 frank bedragen) steunt op voor
meld artikel 51, § 2, 1°, a, daar, volgens 
artikel 10, § 1, 1°, achtste lid, van 
de dienstplichtwetten, wanneer het in
komsten betreft die van de belasting 
vrijgesteld zijn, zoals dit het geval is 
voor de gezinsvergoedingen, de regels 
inzake de n1komstenbelastingen per ana
logie van toepassing zijn, zodat de 
inkomsten, bedoeld bij artikel 51, § 1, 
per analogie ook de gezinsvergoedingen 
omvatten daar deze, evengoed als de 
bedrij£sinkomsten, in aanmerking komen 
bij de bepaling van de inkomsten van 
de ouders en de Hoge Militieraad dan ook 
de gezinsvergoedingen slechts ten belope 
van 56.089 frank (70.089 - 14.000) kon 
in aanmerking nemen bij de berekening 
van de inkomsten van de ouders : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing vaststelt dat het samengevoegd 
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inkom en van de ouders van eiser, daarin 
begrepen het totaal bedrag van de door 
hen ontvangen kindertoeslagen, zijnde 
70.089 frank, het wettelijk toegelaten 
maximum overtreft ; 

Overwegende dat het door eiser inge
roepen artikel 51 van de bij het konink
lijk besluit van 26 februari 1964 gecoor
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen betrekking heeft op de 
forfaitaire aftrek van bedrijfskosten ; 

Overwegende dat geen bedrijfs- of 
andere uitgave gedaan moet worden om 
de voor ieder kind ten laste toegekende 
toeslagen te verkrijge;n of te behouden; 

Dat hieruit volgt dat de bestreden 
beslissing, door de door de vader van 
eiser ontvangen kindertoeslagen als netto
inkomsten te beschouwen, geen van de 
in het middel aangeduide wetsbepalingen 
geschonden heeft ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

24 maart 1969. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter. -
Verslaggever, H. Wauters. - Gelijk
l1tidende conclus1:e, H. Krings, advocaat
generaal. 

2e KAMER.- 24 maart 1969. 

1° DIENSTPLICHT. - UITSTEL. 
EIS GEGROND HIEROP DAT DE DIENST
P"LIOHTIGE ONMISBAAR IS IN HET 
LANDBOUWBEDRIJF VAN ZIJN OUDERS. 
- 80EVEREINE BEOORDELING DOOR 
DE FEITENRECHTER. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - DIENST
PLIOHT.- MIDDEL DAT ENKEL BETREK
KING HEEFT OP DE KENNISGEVING VAN 
DE BESTREDEN BESLISSING. - NIET 
ONTV ANKELIJK MID DEL. 

1° De beoordeling in Jeite door de militie
gm·echten of een dienstplichtige al dan 
n1:et onmisbaa1· is in een landbouw-, 
handels- of nijve1·heidsbed1·ijj is onaan
tastbaa1" ( l). (Dienstplichtwetten, ge
coordineerd op 30 april 1962, art. 10, 
§ l, 7°.) 

(1) Cass., 15 maart 1954 (Bull. en PABIC., 
1954, I, 614); 5 december 1960 (ibid., 1961, 
I, 352). 

2° Niet ontvankelijk tot staving van een 
voo1·ziening tegen een beslissing van de 
Hoge Militiemad is het middel dat enkel 
bet1·ekking heejt op de kennisgeving van 
de best1·eden beslissing (2). (Dienst
plichtwetten, gecoordineerd op 30 april 
1962, art. 50.) 

(VANMAELE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 8 januari 1969 door de 
Hoge Militieraad gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 10, § l, 7°, van de 
gecoi:irdineerde dienstplichtwetten, 

doordat de bestreden beslissing de 
aanvraag van eiser verwerpt om de reden 
dat, zelfs zo de vader van eiser niet 
meer zoals vroeger in het landbouwbe
drijf kan werken, dit beclrijf voldoende 
belangrijk is (22 ha. met een veestapel 
van ongeveer 80 beesten) om een hulp
lu-acht aan te werven, zodat eiser niet 
als onmisbaar voor het landbouwbedrijf 
kan worden aangezien, 

terwijl artikel 10, § l, 7°, van de 
gecoordineerde dienstplichtwetten het 
uitstel niet afhankelijk stelt van de 
belangrijkheid van het bedrijf en de 
beslissing alzo een bijkomende en door 
de wet niet bepaalde voorwaarde voor 
het uitstel invoert, en dat de beslissing, 
om tot de noodzakelijkheid van een 
hulpkracht te besluiten, op vermoedens 
steunt; bedoelde wetsbepaling geen ver
moedens toelaat en de Hoge Militieraad 
slechts de vraag te beoordelen had of 
eiser zelf al of niet onmisbaar was in het 
landbouwbedrijf van zijn vader en niet 
of hij eventueel door een betaalde hulp
kracht kon vervangen worden ; en dat 
de Hoge Militieraad, door te beslissen 
dat het bedrijf belangrijk genoeg is 
om een hulpkracht aan te werven, 
meteen de onmisbaarheid van eiser· in 
het landbouwbedrijf constateert : 

Overwegende dat eiser, in zijn hoger 
beroep tegen de beslissing van de militie
raad, niet stelde dat hij als helper van 
zijn vader in diens landbouwbedrijf 
werkzaam was, maar dat hij zelf dit 

(2) Cass., 9 mei 1956 (Bull. en PAsiC., 
1956, I, 1135; zie ook hiernavolgend arrest, 
biz. 688. 
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ll:u.idbouwbedfijf d.reef voor rekening van 
zijn vader, die wegens zijn ouderdom en 
zijn gezondheidstoestand alleen het werk 
niet meer kon verrichten ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing dit middel weerlegt door vast te 
stellen dat het bedrijf belangrijk genoeg 
is mn een hulpkracht aan te werven; 
dat zij dienaangaande steunt op door 
eiser niet bestreden elementen, Jlamelijk 
de oppervlakte van het beclrijf en de 
hoegrootheid van de vcestapel ; dat die 
beoordeling soeverein is ; 

Ov'erwegende dat de beslissing wette
lijk is en geen nieuwe voorwaarde aan 
artikel 10, § 1, 7o, van de gecoordineerde 
dienstplichtwetten toevoegt ; dat immers 
eruit blijkt dat de vader met behulp 
van een werkkracht het bed.rijf kan 
voortzetten, weshalve eiser niet kan aan
zien ·· word~n als exploitant van het 
bed.rijf voor rekening van zijn vader, 
in de zin va.n meergemeld artikel 10, 
§ 1, 7°; 

Dat het middel niet kan aangenmnen 
worden; 

Over het. tweede middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 37, § 4, van de 
gecoordineerde dienstplichtwetten, 

. dom·dat de bestreden beslissing niet in 
openbare vergadering uitgesproken werd 
en het vorzoek van de vohnachtd.rager 
van eiser om in openbare vergadering 
kennis te k;rijgen van de beslissing niet 
ingewilligd werd : 

Overwegende dat uit de vermeldingen 
van de bestr\)den beslissing, tot aan de 
inschrijving van valsheid, blijkt dat de 
beslissing werd uitgesproken in open bare 
vergadering op 8 jannari 1969; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 37, § 4, van de 
gecoordineerde · dienstplichtwetten, 

doo1·dat . de bestreden beslissing niet 
binnen acht dagen ter kennis van eiSer 
werd gebracht : 

Overwegende dat deze grief, welke 
uitsluitend de betekening van de bestre
den beslissing aangaat, aan deze beslissing 
vreemd is; 

Dat het middel derhalve niet ontvan
kelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

24 maart 1969. - 2e kamer. 
Voo1'zitte1', H. van Beirs, voorzitter. 

Ve1'slaggeve1', H. Naulaert.s. - Gelijk
lttidende conclusie, H. Krings, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 24 ITiaar.t 1969. 

CASSATIEMIDDELEN. - DIENST
PLIOHT. - MIDDEL DAT ENKEL BE
TREKKING HEEFT OP DE KENNISGEVING 
VAN DE BESTREDEN BESLISSING. 
NIET ONTVANKELI.TK J\UDDEL. 

Niet ontvankelijk tot staving van een 
vooTziening tegen een beslissing van de 
Hoge Militiemad is het middel, dat 
enlcel bet1·ekking heejt op de kennisge
ving van de best1'eden beslissing (1). 
(Dienstplichtwetten, gecoordineerd op 
30 april 1962, art. 50.) 

(RANS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 3 december 1968 door de 
Herkeuringsraad van de provincie Bra
bant gewezen ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van artikel 48 van de op 30 april 
1962 gecoordineerde dienstplichtwetten, 

dom·dat de beslissing van de herkeu
ringsraad niet binnen het tijdverloop 
van acht dagen ter kennis van eiser 
werd gebracht : 

Overwegende dat deze grief, welke 
uitslnitend de betekening van de bestre
den beslissing aangaat, aan dezebeslissing 
vreemd is; 

Dat het middel derhalve niet ontvan
kelijk is; 

Om deze redenen, verwerpt de voor
ziening. 

24 maart 1969. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. Wauters. - Gelijklui
dende conclusie, H. Krings, advocaat
generaal. 

(1) Zie het voorgaand arrest en noot 2, 
biz. 687. 
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2• RAMER.- 24 maart 1969. 

1 D. VEROORDELING MET UITSTEL 
EN OPSOHORTING VAN DE VER
OORDELING. - REOHTER DIE DE 
OPSOHORTING VAN DE UITSPRAAR VAN 
DE VEROORDELING VERLEENT. 
REOHTER WIENS REOHTSMAOHT ALDUS 
UITGEPUT IS. 

2D VEROORDELING MET UITSTEL 
EN OPSOHORTING VAN DEVER
OORDELING. - BEKLAAGDE DIE 
OM DE OPSOHORTING VAN DE UITSPRAAK 
VAN DE VEROORDEI,ING VERZOEKT. -
BEKLAAGDE DIE OOR RET RECHT HEEFT 
ZIJN VERWEER VOOR TE DRAGEN MET 
BETRERKING TOT DE STRAF. 

3D VEROORDELING MET UITSTEL 
EN OPSOHORTING VAN DE VER
OORDELING.' - EERSTE REOHTER 
DIE EEN OPSOHORTING VAN DE UIT
SPRAAR VAN DE VEROORDELING HEEFT 
VERLEEND. - HOGER BEROEP INGE
STELD DOOR HET OPENBAAR l\UNIS
TERIE.- REOHTER IN HOGER BEROEP 
DIE VAN DE ZAAR VOLLEDIG RENNIS 
NEEMT.- REOHTER IN HOGER BEROEP 
DIE DEFI:NITIEF OVER DE ZAAR ZELF 
UITSPRAAK DOET. - WETTELIJRHEID. 

] 0 TY annee1· de 1·echter de betichte sclntldig 
verklaa1·t aan de hem ten laste gelegde 
jeiten, doch hem, bij toepassing van de 
wet van 29 juni 1964, een opschorting 
van de tdtspraak van de ve1'001'deling 
vm·leent, heejt hij voorem·st het ttitspreken 
van een straj en de1'halve de maat van die 
stmf in ove1·weging genomen, zodat hij 
de gehele zaak be1·echt en zijn 1·echtsmacht 
helemaal aangewend heejt. 

2° vTTannee1· de beklaagde om de opscho1'
ting van de veroo1·deling ve1•zoekt, heejt 
hij oolc het 1·echt zijn ve1·wee1· met 
bet1'elcking tot de stmj voo1' te dmgen, 
daa1· de 1'echte1· van de gehele zaalc 
lcennis neemt en dm·halve zijn J'echts
macht helemaal moet aanwenden, hetzij 
door definitiej over de zaalc ten g1·onde 
ttitspmalc te doen, hetzij doo1' de op
scho1·#ng van de uitspmalc van de 
ve1'001'deling te ve1'lenen. 

3D TYannee1' de ee1·ste 1'eahte1' aan de 
belclaagde, bij toepassing van de wet 
van 29 juni 1964., de opschoTting van 
de 1.1.itspmak van de veroonleling heeft 
ve1'leend en het openbaar ministm·ie 
tegen deze beslissing op 1·egelmatige 
wiJze hoge1• be1·oep heejt ingesteld, wo1·dt 
de st1·ajvorde1'ing geheel voor de 1'echte1· 

in hager be1'0ep gebmcht door de devoltt
tieve hacht van het hogeT be1·oep ; 
deze 1'echtm· moet de1·halve in geval van 
wiJziging van het vonnis, ove1' de stmj 
ttitspraalc doen, zonde1' de zaak nam· de 
ee1·ste 1'echte1' te ve1·wijzen (1). (Wetboek 
van strafvordering, art. 182, 210 en 
211). 

(SMEETS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 juni 1968 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, ·afgeleid uit 
de schending van artikel 215 van het 
Wetboek van strafvordering, van de 
rechten van de verdediging en van de 
artikelen 6-3-b en 14 van het Verdrag 
van 5 november 1950 tot bescherming 
van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, goedgekeurd 
door de wet van 13 mei 1955, 

doonlat, nadat de eerste Techter een 
vermis had geveld waarin uitsluitend de 
plichtigheid van eiser was vastgesteld en 
hem een opschorting van de uitspraak 
van de veroordeling was verleend zonder 
enige beoordeling dus over de strafmaat, 
het hoger beroep van het openbaar 
ministerie geleid heeft tot een veroorde
ling van eiser tot zes maand gevangenis, 
derwijze dat het vraagstuk van de straf
maat aileen door het bestreden arrest 
werd beoordeeld, met uitsluit:ing van het 
voordeel van de dubbele graad van 
rechtsmacht wat dat punt betreft, 

tenvijl, ee1·ste ondm·deel, een rechts
macht die uitspraak doet over een hoger 
beroep tegen een vonnis dat een op
schorting van de uitspraak verleent, in 
geval van hervorming van dat vonnis, 
de zaak terug naar de eerste rechter 
moet verwijzen om over de strafmaat 
uitspraak te doen (schending van art:i
kel 215 van het Wetboek van straf
vordering) ; 

tweede onde1·deel, de rechtsmacht die 
uitspraak doet over een hoger beroep 
tegen een vonnis dat een opschorting 
van de uitspraak verleent op zijn minst, 
in geval van evocatie, de betichte moet 
verwittigen van het voornemen van de 
rechter de volledige zaak, met inbegrip 

(1) Raadpl. cass., 22 augustus 1968 (Arr. 
cass., 1968, biz. 1343). 
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van de strafmaat, tot zich te trekken 
(schending van de rechten van de 
verdediging) ; 

de1·de onde1·deel, de beroving van de 
dubbele graad van rechtsmacht in ver
band met de strafmaat, toegepast op 
eiser die om een opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling had ver
zocht, terwijl beklaagden die niet om 
zulke opschorting verzoeken wel het 
genot van de dubbele graad van rechts
macht over de strafmaat hebben, een 
ongerechtvaardigde discriminatie bete
kent met betrekking tot het recht om 
over de nodige tijd en faciliteiten te 
beschikken voor de voorbereiding van 
zijn verdediging : 

Overwegende dat het arrest het beroe
pen vonnis geenszins tenietdoet noch 
de zaak t.ot zich trekt, maar het vonnis 
bevestigt in zover het eiser schuldig 
verklaart aan de hem ten laste gelegde 
feiten en in zover het eiser tot de kosten 
veroordeelt, en voor het overige het 
vonnis hervormend, de door de eerste 
rechter verleende opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling gedurende 
drie jaar vervangt door een veroordeling 
tot een gevangenisstraf van zes maand, 
met uitstel gedurende vijf jaar ; 

Dat artikel 215 van het Wetboek van 
strafvordering ten deze niet van toepas
sing is; 

Overwegende dat, wanneer hij de 
betichte schuldig verklaart aan de hem 
ten laste gelegde feiten doch hem, bij 
toepassing van de wet van 29 juni 1964, 
een opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling verleent, de eerste rechter 
het al dan niet uitspreken van een straf 
en dienvolgens impliciet de maat van die 
straf heeft in overweging genomen, zodat 
hij de volledige zaak berecht heeft en zijn 
rechtsmacht heeft uitgeput en de be
klaagde niet van het voordeel van de 
dubbele graad van rechtsmacht werd 
beroofd; 

Overwegende dat, ingevolge de devo
lutieve kracht van het hoger beroep, de 
volledige zaak ter behandeling stond van 
het hof van beroep, hetwelk wettelijk 
gehouden was van de gehele zaak kennis 
te nemen en erover ten gronde definitief 
uitspraak te doen ; dat het hof van 
beroep dienvolgens niet gehouden was 
eiser daarvan te verwittigen ; 

Overwegende dat nu eiser geenszins 
van de dubbele graad van rechtsmacht 
werd beroofd, de in. het middel beweerde 
discriminatie met betrekking tot het 
recht van verdediging van alle grond 
ontbloot is ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit. 
de schending van de artikelen 1349 en 
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 

dom·dat het bestreden arrest, om de 
uitgesproken straf te rechtvaardigen, 
overweegt « dat betichte zich niet ver
beterd heeft )), 

te1·wijl deze opvatting op geen enkel 
stuk van het dossier berust en aldus 
enkel kan voortspruiten uit een persoon
Iijke beoordeling van de rechters buiten 
de stukken van de zaak om : 

Overwegende dat het middel afgeleid 
is uit een feitelijke bewering die steun 
vindt noch in de vaststellingen van het 
bestreden arrest, noch in de stukken van 
de rechtspleging waarop het Hof acht 
vermag te slaan; dat bijgevolg het onder
zoek ervan het Hof ertoe zou noodzaken 
zelf feitelijke elementen na te gaan, wat 
zijn bevoegdheid overschrijdt ; 

Dat het derhalve onontvankelijk is ; 
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 voor
ziening ; veroordeelt eiser in de kosten. 

24 maart 1969. - 2e kamer. 
Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. 
Verslaggever, H. de Vreese. - Gelijk
luidende oonolusie, H. Krings, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Van Heeke. 

2e KAMER.- 24 maart 1969, 

AANSPRAKELI.JKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - ONOPZETTE
LIJK DOD EN. - SLACHTOFFERS DIE 
EEN ONOVERDRAAGBAAR OUDERDOMS
PENSIOEN GENOTEN. - SLACHTOFFERS 
DIE IN RET VERLEDEN REGELMATIG 
RET BED RAG VAN HUN PENSIOEN AAN 
HUN KLOOSTERGEMEENSCHAP AFSTON
DEN. - DOOR DEZE GEMEENSCHAP 
GELEDEN SCHADE. - VOORWAARDE. 

De reohter die uitspmak moet doen op de 
bu1·ge1·lijke rechtsvm·dering van de kloos
tergemeenschap, waartoe de slaohtoffers 
van een verkee1·songeval behom·den, kan 
op grand van door hem vastgestelde 
jeitelijke elementen beslissen dat deze 
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slachto fjM·s in het verleden regelmatig 
·hun ouderdomspensioen aan deze ge
meenschap ajstonden, en er als VB?'moeden 
uit a:fleiden dat zo deze slachtoffers in 
leven wa1·en gebleven, zij vm·de1· bedoelde 
pensioenen aan hun gemeenschap zouden 
blijven ajstaan hebben, zelfs zo deze 
pensioenen niet geldi g vooraf konden 
overged1·agen wm·den. 

(VAN HERPE EN KINA, T. VERENIGING 
ZONDER WINSTGEVEND DOEL « KLOOS
TERGEMEENSCHAP ZUSTERS VAN DE 
HEILIGE FRANCISCUS ll,) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 juni 1968 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 45 van de wet van 21 juli 1844 
en voor zoveel als nodig 42 van de wet 
van 12 februari 1963, 1382, 1383, 1349 
en 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat, alhoewel de kloosterzusters 
Stanislas (Alice Devos) en Lutgarde 
(Julienne Van Landuyt) een ouderdoms
pensioen genoten dat, volgens de wet, 
onafstaanbaar was, het bestreden arrest, 
ingevolge hun dood door de schuld van 
eerste eiser, de eisers veroordeelt aan de 
burgerlijke partij een vergoeding te beta
len gelijk aan het verschil tussen het 
bedrag van die pensioenen van die 
zusters en de kosten van h1.m onderhoud, 
en deze beslissing hierop steunt dat zij 
hml pensioen vrijwillig aan hun klooster 
afstonden, 

tm·wijl deze afstand aileen geldig kon 
worden gedaan na ontvangst van het 
pensioen, zodat, gelet op het wettelijk 
verbod, de vorige afstanden niet als 
vaststaande feiten konden aangezien 
worden waaruit met zekerheid een toe
komstige afstand kon afgeleid worden 
en het arrest, derhalve, de toekenning 
van schadevergoeding wegens dit verlies 
niet wettelijk motiveert : 

Overwegende dat de omstandigheid dat 
de pensioenen die de slachtoffersgenoten, 
op voorhand niet geldig konden worden 
afgestaan, niet belet dat de rechter op 
grand van feitelijke vaststeilingen als 
vaststaande omstandigheden heeft kun
nen beschouwen dat in het verleden de 
slachtoffers hun pensioenen bestendig 
aan hun kloostergemeenschap afstonden, 

en uit dit als vaststaande aangenomen 
feit bij vermoeden heeft knnnen afleiden, 
dat indien zij in leven waren gebleven 
beide slachtoffers dit pensioen verder aan 
verweerster zouden hebben blijven af
staan; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 1382, 1383, 1134, 1319, 
1320 van het Burgerlijk Wetboek, 

dooTdat het bestreden arrest aan ver
weerster naar billijkheid een glo bale som 
toekent van 255.727 frank als schade
vergoeding, zijnde 30.727 frank voor 
begrafeniskosten plus 225.000 frank, en 
de toekenning van deze laatste som 
rechtvaardigt, door het verlies door haar 
geleden omdat zij niet meer van een deel 
van het pensioen der twee zusters 
Stanislas en Lutgarde zal genieten en 
doordat, beroofd van de diensten welke 
die zusters nog zouden gepresteerd heb
ben, zij in die diensten vervangen zullen 
moeten worden door bezoldigde personen, 

tm·wijl verweerster, buiten de kosten 
die zij had gedragen, haar nadeel niet 
op dit tweede element berekende maar 
aileen vergoeding vorderde op basis van 
het verlies van een deel van het pensioen 
van de zusters zodat het arrest de con
clusie van de partijen en het gerechtelijk 
contract miskent en zijn beslissing niet 
regelmatig motiveert : 

Overwegende dat verweerster in con
clusie voor het hof van beroep haar 
vordering tot vergoeding op een dubbel 
verlies steunde, namelijk niet aileen op 
het verlies van het inkomen van voor
melde zusters, maar ook op het verlies 
van « de prestaties ,, namelijk « ailerlei 
werken ,, welke voormelde zusters ten 
bate van de kloostergemeenschap ver
richtten; 

Overwegende dat het arrest, ingaande 
op deze dubbele verliespost, bij de 
begroting van de schadevergoeding niet 
aileen het verlies van een deel van de 
afgestane pensioenen in acht neemt, 
maar, aannemend dat voonnelde zusters 
nog " verschillende taken " in de klooster
gemeenschap uitvoerden, ook rekening 
houdt « met de diensten welke zij tot aan 
hun normaal overlijden nog zouden heb
ben gepresteerd " ; 

Overwegende dat het arrest, door te 
overwegen dat die verschiilende taken 
die voormelde zusters uitvoerden « thans, 
ingevolge hun overlijqen, door anderen, 
doch mits vergoeding, moeten worden 
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waargenomen "• noch de conclusie van 
verweerster noch het " gerechtelijk con
tract " miskent en zijn beslissing passend 
motiveert; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

24 maart 1969. - 2e kamer. -
VoorzitteT, H. van Beirs, voorzitter. -
VeTslaggever, H. de Vreese. - Gelijk
luidende conclt<sie, H. Krings, advocaat
generaal.- PleiteTs, HH. Van Leynseele 
en DeBruyn. 

2e KAMER. - 24 maart 1969. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
DOOR DE BEKLAAGDE NEERGELEGDE 
NIET ONDERTEKENDE NOOT.- RECH
TER NIET VERPLICHT EROP TE ANT
WOORDEN. 

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. 
- HUISZOEKING. - HUISZOEKING IN 
DE ECHTELIJKE VERBLIJFPLAA'L'S ZON

DER BEVEl• DAARTOE. - HUISZOEKING 
MET DE TOESTEJVIJ\UNG VAN EEN DER 
ECHTGENOTEN.- WETTELIJKHEID. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
YORM. - STRAFZAKEN. - TER GRIFFIE 
VAN RET HOF NEERGELEGD GESCHRIFT, 
DAT « VERZOEKSOHRIFT TOT OASSATIE ll 

WORDT GENOE:i\'lD. - GESCRRIFT DAT 
NOCH DOOR DE EISENDE BEKLAAGDE, 
NOCH DOOR ZIJN ADVOCAAT, NOCH 
DOOR EEN BIJZONDER GEVOLMACH
TIGDE ONDERTEKEND WERD. - HET 
HoF SLAAT ER GEEN AOHT OP. 

1° De 1·echte1· is niet vm·plicht te antwo01·den 
op een doo1· de belclaagde nee?·gelegde, 
niet ondeTtekende noot (1). (Grondwet, 
art. 97). 

2° Ntt de wet van 30 ap1·il 1958 aan 
beide echtgenoten dezeljde 1'echten toe-

(1) Cass., 21 maart 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 931). 

(2) Raadpl. cass., 29 oktober 1962 (Bull. 
en PAsrc., 1963, I, 283) en de noot. 

(3) Raadpl. cass., 16 december 1968, sttp?·a, 
blz. 385. 

Vermits artikel 440 Gerechtelijk Wetboek 
in zijn lid 2 bepaalt dat de advocaat verschijnt 

kent, volstaat de toestemming van een 
van beiden opdat eT wettelijk, zonder 
bevel, in de echtelijke veTblijjplaats een 
httiszoeking lean gedaan wm·den (2). 

3° Het Hoj slaat geen acht op een ter 
[!?"iffie neeTgelegd gesch?"ijt, dat" ve?"zoek
sclu·ijt tot cassatie " wm·dt genoemd en 
dat noch doo?" de eise?', noch doo?" een 
advocaat, die bevoegd is om in zij1"' 
naam op te t?·eden, noch doO?' een 
gevolmachtigde, handelende krachtens 
een bijzonde1·e volmacht, ondertelcenrl 
wenl (3). 

(MISPELKAMP.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 mei 1968 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Antwerpen; 

Over het eerste middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 163 van het Wetboek van 
strafvordering, 

doo1·dat het bestreden vonnis, ee1•ste 
onde?·deel, zonder motivering het beroepen 
vonnis bevestigt en geen antwoord ver
strekt op de door eiseres voorgebrachte 
verweermiddelen luidens welke, krachtens 
artikel I, lid 2, van de wet van 26 janu
ari 1960, taksen op radiotoestellen slechts 
eenmaalinoeten worden betaald, vermits 
laatstvermeld artikel bepaalt dat de 
betaling van de taks volstaat voor aile 
radiotoestellen die een en dezelfde per
soon in een en dezelfde woning tegelijk 
houdt, en luidens welke er in feite 
tweemaal werd betaald, eenmaal tijdig 
en eenmaal te laat, zodat, vermits de 
echtgenoot van eiseres bij defu1itief von
nis werd veroordeeld wegens te late 
betaling van de taks voor de jaren 1965, 
1966 en 1967, minstens de tijdige betaling 
in het voordeel van eiseres moest worden 
aangerekend ; 

tweede ondenleel, niet antwoordt op de 
door eiseres neergelegde en bij het dossier 
gevoegde stukken waaruit de betaling 
der radiotaksen bleek : 

Overwegende dat uit het vonnis en uit 

als gevolmachtigde zonder dat hij van enige 
volmacht moet doen blijken, behalve indien 
de wet een bijzondere lastgeving eist, wordt 
de ad vocaat voortaan beschouwd als hebbende 
de hoedanigheid om uit naam van zijn client 
op te treden, tenzij deze laatste hem verloo
chent. 
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de stukken waarop het Hof acht vermag 
te slaan, niet blijkt dat eiseres voor de 
rcchters in hoger beroep een schriftelijke 
of mondelinge conclusie heeft genomen, 
doch aileen dat zij een weliswaar door de 
voorzitter en de griffier voor gezien 
getekende doch niet ondertekende nota 
en een kaft met stukken heeft neergelegd 
die niet kunnen gelden als een regelmatige 
conclusie waarop de rechter gehouden is 
te antwoorden ; 

Dat, bij gemis aan conclusie, het 
vonnis, hetwelk nader bepaalt dat de in 
acht genomen feiten gepleegd werden in 
de loop vari de jaren 1966 e'l 1967, de 
veroordeling van eiseres voldoende moti
veert door te overwegen dat de tenlaste
legging bij het onderzoek van de zaak 
in hoger beroep bewezen is gebleven ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 10 en 97 van 
de Grondwet, 163 van het Wetboek van 
strafvordering en 1, lid 2, en 15 van de 
wet van ~6 januari 1960, 

cloordat, door eiseres te veroordelen, 
hoewel, luidens voormeld artikel 1, lid 2, 
de betaling van een jaarlijkse taks van 
240 frank volstaat voor aile (huis-) 
radiotoesj;ellen die een en dezelfde per
soon in een en dezelfde woning tegolijk 
houdt, hetgeen impliceert dat., wanneer 
de echtgenoot de verschuldigde radiotaks 
betaalt, dit volstEJoat voor alle huistoe
steilen die zich in de echtelijke verblijf
plaats bevinden, het bsstraden vonnis, of 
het nu heeft aangenomen dat eiseres een 
zelfde woning betrok met haar e:;htgenoot 
dan wel niet, in beide gevallen de artike
len 10 van de Grondwet en 15 van de wet 
van 26 januari 1960 schendt, verrr1its de 
gerechtelijke officier die de vaststeilingen 
deed in het bezit was noch van een 
machtiging van de vrederechter noch van 
een bevel tot huiszoekin~ nitg'tande van 
de onderzoeksrechter en vermits de toe
lating tot huiszoeking welke, luide'ls een 
stuk van de procedm·e, door de echt
genoot van eiseres zou zijn gegeven, niet 
volstaat daar, krachtens de wet van 
30 april 1958, in de door de echtgenote 
betrokken vertrekken en zelfs in de 
echtelijke woonst, een huiszoeking slechts 
kan gebeuren mits toelating van beide 
echtgenoten, zoda.t de huiszoeking in 
elke ondersteiling nietig was, en do bij 
gelegenheid van deze nietige huiszoeking 
verrichte vaststeilingen niet kunnen in 
aanmerking komen mn er een veroorde
ling op te steunen : 

Overwegende, eensdeels, dat het mid
del, om aan te voeren dat het vonnis, 
door eiseres te veroordelen, impliciet 
aangenomen heeft dat zij niet een en 
dezelfde woning met haar echtgenoot 
betrok, hierop steunt dat deze de ver
schuldigde taks op de toesteilen voor het 
ontvangen van radio-omroepuitzendingen 
regelmatig heeft betaald ; 

Overwegende dat dit feit niet hlijkt 
uit de stukken waarop het Hof acht 
vermag te slaan ; dat uit deze stukken 
evenmin blijkt dat voor de feitenrechter 
betwist werd dat de plaats waar de 
huiszoeking werd uitgevoerd deel uit
maakte van de echtelijke verblijfplaats ; 

Overwegende, anderdeels, dat i1it de 
we3 van 30 april1958, die aan de gehuwde 
vrouw dezelfde rechten als die van haar 
echtgenoot verleent, niet voortvloeit dat 
de toestemming van beide echtgenoten 
wettelijk vereist zou zijn opdat een 
huiszoeking geldig plaats zou kunnen 
hebben in de echtelijke verblijfplaats; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die rede:1en, en zonder acht te 
slaan op de ter griffie van het Hof 
neergelegde geschriften waarvan het enige 
dat in de taal van de rechtspleging is 
opgesteld en getiteld is " verzoekschrift 
tot cassatie ,, noch door eiseres, noch 
door een advocaat bevoegd om in haar 
naam op te treden, noch door eon gevol
machtigde, handelende krachtens een 
bijzondere volmacht, ondertekend is, ver
werpt de voorziening ; venordeelt eiseres 
in de kosten. 

24 maart 1969. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter. -
Verslaggm,er, H. de Vreese. - Gelijlc
lttidencle conclusie, H. Krings, advocaat
generaal. 

2e KAMER.- 24 maart 1969. 

1° TELEGRAAF EN TELEFOON. 
RADIOVERBINDINGEN. - WET VAN 
26 JANUARI 1960 BETREFFENDE DE 
TAKSEN OP DE TOESTELLE~ VOOR RET 
ONTV ANGE~ VAN RADIOVERBINDINGEN. 
- MISDRIJF. - VERBEURDVERKLA
RING. - VooRWAARDEN. 

2° TELEGRAAF EN TELEFOON. -
RADIOVERBINDINGEN. - WET VAN 
26 J.Al'<lJARI 1960 BETREFFENDE DE 
TAKSEN OP DE TOESTELLEN VOOR HET 
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ONTVANGEN VAN RADIO-OMROEPUIT· 
ZENDINGEN.- NIET-BETALING VAN DE 
TAKSEN.- VERBEURDVERKLARING DIE 
NIET WETTELIJK IS UITGESPROKEN, 

3° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL GEGROND OP EEN 
DOOR DE RECHTER GEPLEEGDE DWA
LING IN RECHTE. - DWALING ZONDER 
INVLOED OP DE WETTELIJKHEID VAN 
RET BESCHIKKEND GEDEELTE.- MID· 
DEL ZONDER BELANG. 

1° De vet·beurdverklaring waat·van spt•ake 
in Mtikel 16, lid 2 en 3, van de wet van 
26 jamtm·i 1960 betretfende de taksen 
op de toestellen voot· het ontvangen van 
radio-omt·oepuitzendinget~, kan enkel 
worden uitgespt·oken in zovet•, enerzijds, 
de voorwaat·den gesteld bij de artikelen 42 
en 43 van het St1·ajwetboek en, ander
zijds, de voorwaar·de van herhaling, 
bepaald bij artikel 16, lid 3, gelijktijdig 
vervuld zijn ( 1). 

2° In geval van niet-betaling van de 
taksen wam·van spmke in de cwtikelen 2 
en 3 van de wet van 26 jamtari 1960 
betretfende de taksen op de toestellen 
voo1· het ontvangen van t•adio-omroepuit
zenclingen, mag de verbeut·dverklaring 
van het ontvangtoestel m:et wot·den uit
gesproken, daar dit toestel noch het 
voorwet·p van het misdrijj kan zijn, noch 

_ kon gediend hebben tot of bestemd zijn 
voor het plegen van het misdrijj en 
evenmin uit het misdrijj voortkomt (2). 

3° Niet ontvankelijk bij gebt•eke van 
belang is het middel dat aan de t·echter 
ve~·wijt een dwaling in t'echte te hebben 
begaan, wanneet• deze zondet· invloed is 
op de wettelijkheid van de bestt•eden 
beschikking (3). 

(PROCUREUR DES KONINGS 
TE DENDERMONDE, T. VAN DEN BROECK.) 

Advocaat-generaal Krings concludeeTde 
in hoojdzaak als volgt : 

Verweerder werd vervolgd om, in staat 
van wettelijke herhaling, de taks op de 
radio-ontvangtoestellen niet te hebben 
betaald. 

Hij werd uit dien hoofde veroordeeld, 
maar de rechter in hager beroep weigerde 

(1) en (2) Zie de conclusie van het openbaar 
ministerie en de er aangehaalde referenties. 

(3) Oass. 12 september 1966 (A?'?', cass., 
1967, biz. 50); verg., in burgerlijke zaken, 
cass., 6 januari 1967 (A1·r. cass., 1967, blz. 538). 

het toestel verbeurd te verklaren, zoals 
artikel16, 2e lid, van de wet van 26 janu
ari 1960 het bepaalt, omdat uit de gege
vens van het strafdossier blijkt dat 
beklaagde onmiddellijk na de aanmani:ng 
de verschuldigde taks van 102 fr. heeft 
gekweten ; dat hij verkeerdelijk in de 
mening was dat geen taks meer diende 
te worden betaald voor het lopend jaar 
voor zijn nieuw draagbaar radiotoestel, 
daar het in feite het defekte toestel van 
zijn bij hem inwonende schoonzoon ver
ving, die de taks voor het ganse jaar 1967 
had gekweten; dat hieruit nag geen 
bedrieglijk opzet valt uit te maken. 

Eiser laat echter gelden dat luidens het 
tweede en het derde lid van artikel 16 
van de wet van 26 januari 1960 aile 
bepalingen van boek I val). het Straf
wetboe"k op deze overtredingen toepasse
lijk zijn, met uitzondering van de 
arti"kels 42 en 43 van het Strafwetboe"k, 
die slechts mogen toegepast worden op 
voorwaarde dat de houder van het toestel 
waarvoor geen taks is betaald reeds 
veroordeeld is. geweest uit hoofde van 
dezelfde inbreuk en dat de verbeurd
verklaring dus altijd moet worden toe
gepast, wanneer de door de wet gestelde 
voorwaarden daartoe voorhanden zijn. 

* * * 
Om het vraagstuk duidelijk te bepalen, 

acht ik het wenselijk de oorsprong van 
de wetgevirig in het kart te onderzoeken. 

Ik zal niet hager opklinm~en dan 1930, 
hoewel reeds voordaen de wet van 
10 juli 1908 op de draadloze telegrafie 
en telefonie verband hield met het vraag
stuk dat ons bezighoudt. 

Twee wetsontwerpen werden tijdens de 
zitting van 18 april 1929 tegelijkertijd 
ingediend (St. Kamer, zitting 1928-1929, 
nrs 212 en 213). 

Het eerste strekte ertoe de wet van 
10 juli 1908 te vervangen ten einde 
de Belgische Staat toe te laten aan 
zijn verplichtingen voortspruitende uit 
de op 25 november 1927 te Washington 
gesloten internationale radiotelegraaf
overeenkomst te voldoen. 

In de memorie van toelichting voegt 
men daar aan toe : 

"De wet van 10 juli 1908 voorzag het 
heffen van taxes ; op begrotingsgebied 
is het technisch beter gebleken de taxes 
op de heden ten aage zo talrijke ontvang
toestellen voor radiofonie in een bijzon
dere wet te doen vaststellen ». 

Hierbij sluit dan het tweede antwerp 
aan tot i:nvoering van een taks op de 
radio-electrische ontvangsten. 
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Die twee ontwerpen werden in 19- 0 
gestemd en de wetten werden bekrach
tigd, de eerste op 14 mei 1930 (wet op 
de radiotelegrafie, die nog steeds van 
kracht is), en de tweede op 20 juni 1930 
(wet op de radiotaks). DezE' laatste wet 
werd achtereenvolgens vervangen door 
de wet van 24 december 1957 en door 
de wet van 26 januari 1960 die nog steeds 
van kracht is (1). 

Luidens de wet van 14 mei 1930 op 
de radiotelegrafie was het verboden een 
radio-ontvangtoestel zonder toelating te 
gebruiken. 

Artikel 6 bepaalde in dit verband cJat, 
bij overtreding, de toestellen en de 
benodigdheden die voor hun werking 
bestemd waren, moesten verbeurdver
klaard worden. Die toestellen maakten 
inderdaad het voorwerp van het misdrijf 
uit. 

De wet van 20 juni 1930 had integen
deel tot voorwerp de taks die wegens het 
gebruiken van een ontvangtoestel ver
schuldigd was tot stand te brengen. 

En in dit verband moge ik de volgende 
overweging uit de memorie van toelich
ting aanhalen (2) : 

"Ret ontwerp van wet op de radio
telegrafle, de radiotelefonie en het radio
verkeer - als, overigens, de wet van 
10 jnni 1908, die door dit ontwerp wordt 
vervangen - voorziet dat, voor elke 
radiopost, ontvang- of zendpost, vooraf 
een aangifte moet gedaan en een mach
tiging moet bekomen worden. Tot verge
makkelijking van de formaliteiten zal, 
wat de ontvangposten voor radio-omroep 
betreft, de taks worden betaald door 
storting of overschrijving op een bijzon
dere postcheckrekening en zal het bewijs 
van betaling als machtiging gelden "· 

Deze laatste zin is van overwegend 
belang, daar het precies aantoont dat 
er tussen de twee wetten een nauw 
verband bestaat. 

Onder het stelsel van die wetten kon 
het dus niet anders zijn dan dat alwie 
te kort schoot aan de verplichting betref
fende de betaling van de taks, tevens ook 
in overtreding bevonden werd met de 
wet op de radiotelegrafie. 

Ret dualisme van de wetgeving had 
dan ook tot gevolg dat de parketten 
vervolgingen meestal wegens overtreding 
op de twee wetten tegelijkertijd instelden. 

(1) De wet van 26 januari 1960 werd door 
de wet van 24 juni 1963 gewijzigd. Die 
wijzigi;,g is hier van geen belang. 

(2) St. Kamer, zitt. 1928-1929, nr 213 
(18 april 1929). 

Er werd dan ook slechts een straf uitge
sproken en als gevolg daarvan werd ook 
de verbeurdverklaring uitgesproken. 

In verband met dit laatste punt 
bestond er echter tussen de twee wetten 
een aanzienlijk verschil. 

Terwijl de wet van 14 mei 1930, zoals 
zoeven werd aangehaald, uitdrukkelijk 
bepaalde dat het toestel moest verbeurd 
verklaard worden, treft men in de wet 
van 20 juni 1930 geen bepaling in verband 
met de verbeurdverklaring aan. 

Artikel 5 van die laatste wet bepaalt 
aileen dat elke overtreding gestraft wordt 
met een geldboete gelijk aan vijf maal 
de ontdoken taks. 

Er komt geen andere bepaling voor. 
Rieruit volgt dan ook dat, bij tpepassing 
van artikel 100 van het Strafwetboek, 
alle bepalingen van dit wetboek van 
toepassing zijn, behalve hoofdstuk VII 
en artikel 85. Zulks betekent dus dat ook 
de regels betreffende de bijzondere ver
beurdverklaring, nl. de artikelen 42 en 
43 van dit wetboek, van toepassing zijn. 

We komen hierop weldra terug. 
De toepassing van die twee wetten 

leidde echter tot moeilijkheden. De me
morie van toelichting van het wetsont
werp dat op 28 mei 1957 werd ingediend, 
geeft nl. de volgende uitleg (3) : 

" In de tweede plaats worden bij het 
ingediend on twerp van wet enkele wij
zigingen wat de grond betreft aange
bracht, welke wijzigingen het gevolg zijn 
van de ervaring opgedaan bij de toepas
sing van de wet van 20 juni 1930. 

'' Rekening gehouden met het dua
lisme van de voor dezelfde zaak geldende 
wetgeving, kenmerkt een betreurens
waardig gebrek aan eenheid de bestraffing 
van de meest voorkomende overtredingen 
inzake radio-omroep, dit wil zeggen die 
ingevolge het gebruik van een ontvang
toestel zonder voorafgaande machtiging 
(wet van 14 mei 1930) en die ingevolge 
het niet-betalen van de wegens dat 
gebruik verschuldigde jaarlijkse taks 
(wet van 20 jtmi 1930). 

» Sommige rechtbanken veroordelen de 
beklaagden die steeds worden gedagvaard 
en wegens het gebruik zonder vooraf
gaande machtiging en wegens niet-beta
ling van de taks.,Die rechtbanken nemen 
de eendaadse samenloop van overtredin
gen (art. 65 W. S.) aan en leggen 
noodzakelijk de straf op welke als de 
strengste beschouwd wordt, dit wil zeggen 

(3) St. Senaat, zitting 1956-1957, nr 278 
(28 mei 1957). 
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die bepaald bij artikel 6 van de wet van 
14 mei 1930, welke, bovendien, de steeds 
zonder uitstel uitgesproken verplichte 
verbeurdverklaring van het ontvang
toestel insluit. Bij andere rechtbanken 
worden, volgens het bijzonder geval, de 
zaken, hetzij tegelijk we gens twee tenlaste
leggingen zoa1s in het voorgaande geval, 
hetzij enkel op grand van de wet van 
20 jlmi 1930 (artikelen 1 en 5) tot bestraf
fing van de niet-betaling der taks aan
hmigig gemaakt. In dit laatste geval 
bedraagt de voorziene straf het vijfvon
dige van de taks doch brengt zij niet de 
verbeurdverklaring mee. 

" Tenslotte oordelen sommige Parket
ten hun toevlucht tot de dagingsproce
dure te kunnen ne1nen door te steunen 
op de wet van 20 juni 1930, dan wanneer 
andere Parketten oordelen dat het hun 
verboden is hun toevlucht te nemen tot 
deze bij artikel 180 van het Wetboek van 
strafvordering voorziene procedure (lm
ninklijk besluit van 21 juni 1939, gewij
zigd bij de wet van 7 juni 1949, artikel 3). 

" De redenen van die wanordelijke 
toestand zijn niet aileen van rechtskun
dige aard, doch schijnen aan de andere 
kant te wijten te zijn aan een wezenlijk 
gebrek aan gehechtheid van het maat
schappelijk geweten aan de stelselmatige 
toepassing van de bij een betrekkelijk 
oude wetgeving voorziene straffen. Er 
client inderdaad erkend dat de ter zake 
geldende strafbepalingen, en inzonder
heid de verplichte verbeurdverklaring 
zonder uitstel van het ontvangtoestel, 
waartoe de toepassing van de wet van 
14 mei 1930 noodzakelijk aanleiding 
geeft, doorgaans als overdreven voor
konJ.en. Zij treffen in feite de justiciabelen 
met gering inkomen, en aileen dezen 
kunnen in de verzoeking komen on1. een 
taks te ontduiken die aan de anderen 
bespottelijk laag zou schijnen. Op grand 
van die beschouwingen is het te verklaren 
dat zelfs de magistraten zich zo weigerig 
tonen tegenover een wetgeving die, in 
principe, de behoeftige luisteraar en de 
inrichter van clandestiene uitzendingen 
op gelijke voet stelt (artikelen 2 en 6 
van de wet van 20 juni 1930). 

" Het is om die reden dat de HH. Pro
cureurs-generaal bij de Hoven van beroep 
herhaaldelijk de aandacht van de Rege
ring gevestigd hebben op de verschillende 
bezwaren welke nit die toestand voort
vloeiden. >> 

De wetgever van 1957 heeft dan ook 
een belangrijke maatregel getroffen : hij 
heeft bepaald dat de voorafgaande mach
tiging om ontvangtoestellen onder zich 
te hebben niet meer vereist zou zijn. 

De memorie van toelichting legt het 
als volgt nit ( 1) : 

" Om hierin voorgoed te voorzien wor
den de toestellen, die uitsluitend dienen 
voor het ontvangen van de uitzendingen 
der radio-mnroepdiensten in 't algemeen 
(klank- en televisieuitzendingen), bij 
artikel 13 van het antwerp van wet 
onttrokken aan de toepassing van arti
kel 2 van de wet van 14 mei 1930. De 
aldus bedoelde toestellen zijn geken
merkt door hm1. bestemming ; het feit 
dat, door de technische mogelijkheden 
van sonnnige toEostellen voor het ontvan
gen van radio-mnroepuitzendingen, fre
quenties buiten de aan de eigenlijke 
radio-omroep toegekende banden kunnen 
opgevangen worden, doet niets af aan de 
aard van die toestellen, althans in de 
mate dat de houder ervan die mogelijk
heden niet regelmatig voor andere doel
einden aanwendt. 

>> De voorafgaande machtiging om 
dergelijke toestellen onder zich te hebben 
wordt niet meer vereist. 

" In het huidig stadiurn van de ont
wikkeling van de radio-omroep in Belgie, 
blijkt die machtiging inderdaad volko
men overbodig; zij is iets automatisch 
geworden en men ziet riiet in waarom 
zij zou geweigerd worden. Aan de andere 
kant is bij de artikelen 4 en 5 van de wet 
van 14 mei 1930 voldoende bevoegdheid 
aan de Koning verleend, inzonderheid 
inzake politie of nog inzake verbod 
wanneer de openbare veiligheid of de 
verdediging van het land het vergt. 

" In die omstandigheden vallen de 
overtredingen inzake radiotaks nog enkel 
onder de bij artikel 10 van het antwerp 
van wet voorziene strafbepalingen. " 

Hieruit volgt dus dat voortaan de over
tredingen inzake radiotaks nog enkel 
onder de bij artikel 10 van het antwerp 
van wet voorziene strafbepalingen vallen. 

Deze wijziging had nu tot gevolg dat 
de verbeurdverklaring, die voorheen 
steeds uitgesproken werd op grand van 
artikel 6 van de wet van 14 mei 1930, 
voortaan uitsluitend op grand van de 
nieuwe wet van 24 december 1957 zou 
plaatsvinden. 

Bij deze gelegenheid echter werd de 
bepaling van de toe te passen straf ook 
gewijzigd. Het nieuw artikel 10 luidde 
namelijk als volgt : 

" Overtreding van de bepalingen van 
deze wet of van de besluiten tot uitvoe
ring ervan wordt gestraft met geldboete 
van 26 tot 500 fr. 

(1) St. Senaat, zitting 1956-1957, nr 278. 
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" De bepalingen van boek I van het 
Strafwetboek, met inbegrip van hoofd
stuk VII en van artikel 85, zijn op deze 
overtredingen toepasselijk. 

" N ochtans mogen toestellen voor het 
ontvangen van radio-omroepuitzendin
gen, waarvoor geen tales is betaald, 
aileen worden verbeurdverldaard indien 
de houder reeds uit hoofde van dezelfde 
overtreding is veroordeeld. " 

We zullen dadelijk op het onderzoek 
van deze tekst terugkon1en. 

Ik zou vooreerst nog willen wijzen op 
het feit dat de wet van 24 december 1957 
vervangen werd door die van 26 janu
ari 1960; deze wet is thans nog van 
kracht. In de memorie van toelichting 
lezen we dat die wet « hoofdzakelijk ten 
doel heeft een afdoende controle in te 
voeren op de aangifte van de toestellen 
voor het ontvangen van radio-omroep
uitzendingen " ( 1). 

Voorts werd er door die wet niets 
gewijzigd aan de tekst van de wet van 
1957, die ons hier aanbelangt. De op
merkingen die we zoeven in dat verband 
hebben aangehaald blijven dus geldig. 

Dit onderzoek naar de wording van de 
tekst brengt ons ertoe thans de eigenlijke 
tekst waarvan de toepassing gevraagd 
wordt, nl. artikel 16 van de wet van 
26 januari 1960 (of artikel 10 van de wet 
van 24 december 1957), op een meer 
diepgaande manier te onderzoeken. 

Zoals reeds werd gezegd hield de wet 
van 1930 geen bepaling in betreffende de 
toepassing van de artikelen van het 
eerste boek van het Strafwetboek. 

Het waren dus de algemene beginselen 
die van toepassing waren, o.m. in ver
band met de verbeurdverklaring. Zulks 
betekent dat de verbeurdverklaring 
slechts 1nocht uitgesproken worden voor 
zover de voorwaarden bepaald in de 
artikelen 42 en 43 van het Strafwetboek 
vervuld waren. 

Hebben de wetten van 1957 en 1960 
iets aan die regel gewijzigd ? 

In de nieuwe wet verwijst men uit
drukkelijk naar de toepassing van het 
eerste boek van het Strafwetboek, ten 
einde ook de bepalingen van hoofd
stuk VII en van artikel 85 toepasselijk 
te 1naken. 

Maar men voegt cr aan toe : 

(1) St. Senaat, zitting 1959-1960, nr 44 
(8 december 1959). 

'' N ochtans mogen toestellen voor het 
ontvangen van radio-omroepuitzendin
gen, waarvoor geen taks is betaald, 
aileen worden verbeurdverklaard indien 
de houder reeds .uit hoofde van dezelfde 
overtreding is veroordeeld. >> 

Eerst merken we op dat het woord 
« nochtans" er op wijst dat de verbeurd· 
verklaring aansluit bij de toepassing van 
de bepalingen van het Strafwetboek, nl. 
de artikelen 42 en 43. Het zijn dus wel 
de beginselen van het gemeenrecht die 
van toepassing blijven, behalve dat men 
die toepassing slechts toelaat wanneer de 
beklaagde reeds wegens niet-betaling van 
de taks werd veroordeeld. 

Merken we verder op dat de bepaling 
geenszins onder gebiedende vorm, doch 
wel in een negatieve vorm werd gesteld. 
Er wordt bijvoorbeeld niet gezegd dat 
bij tweede veroordeling het toestel zal 
verbeurdverklaard worden. In dat geval 
zou er vanzelfsprekend geen moeilijkheid 
bestaan. 

Er wordt integendeel gezegd dat de 
verbeurdverklaring aileen mag uitge
sproken worden indien de houder van 
het toestel reeds werd v€l'oordeeld. 

Het is dus geen bepaling die een ver
beurdverklaring invoert. Het gaat veeleer 
om een bepaling die de toepassing van 
de bepalingen van gemeenrecht beperkt. 

* * * 
Het zijn derhalve de algemene begin

Belen over de verbecu·dverklaring die van 
toepassing zijn. 

Mag ik nu zeer kort aan die beginselen 
herinneren. 

Artikel 42 bepaalt dat bijzondere ver· 
beurdverklaring wordt toegepast : 

1° op de zaken die het voorwerp van 
het misdrijf uitmaken, en op die welke 
gediend hebben of bestemd waren tot 
het plegen van het misdrijf, wanneer zij 
eigendom van de veroordeelde zijn ; 

2° op de zaken die uit het misdrijf 
voortk01nen. 

En artikel 43 voegt er aan toe : 
« Bij misdaad of wanbedrijf wordt 

bijzondere verbeurdverklaring altijd uit
gesproken. " 

W anneer n1en nu de beginselen onder
zoekt die tot gTondslag van die bepalin
gen dienen, dan mogen we het volgende 
onderstrepen : 

1) Om uit te maken of de verbeurd
verklaring client uitgesproken te worden 
dient men, enerzijds, de aard van het 
misdrijf in acht te nemenen. anderzijds, 
de zaak in se en n1et betrekking tot haar 
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eigenaar, haar bestemming, haar her
komst te bepalen (1); 

2) Niet alle wanbedrijven komen in 
aanmerking : enkel de opzettelijke mis
drijven. Dit blijl't uit de tekst van de 
wet : een zaak client of is bestemd tot 
het plegen van het misdrijf wanneer de 
dader het misdrijf heeft willen plegen (2). 

3) evenmin kan, tenzij andersluidende 
uitd1·ukkelijke wetsbepaling, de verbeurd
verklaring uitgesproken worden wegens 
louter materiele reglementaire misdrij
ven, die geen speciaal misdadig opzet 
vergen (3). 

4) bij overtreding wordt de verbeurd
verklaring slechts uitgesproken in de 
gevaJlen bij de wet bepaald (4). 

U It het voorgaande meen ik reeds te 
mogen onthouden dat de bijzondere ver
beurdverklaring slechts mag uitgesproken 
worden wegens opzettelijke misdrijven, 
en wegens louter materiele reglementaire 
misdrijven wanneer zcllks uitdrukkelijk 
in de wet wordt bepaald. 

Voor zover men zou oordelen dat het 
ten deze om louter materiele reglemen
taire misdrijven gaat, t.t.z. waarbij zelfs 
het algemeen opzet niet vereist is, dan 
merk ik op dat een uitdrukkelijke wets
bepaling vereist is om de verbeurdver
klaring mogelijk te maken. We hebben 
echter zoeven gezien dat die uitdn*ke
lijke wetsbepaling ten deze niet bestaat 
vermits de wet geenszins in gebiedend~ 
termen gesteld is en enkel naar de 
algemene bepaling van artikel 42 van 
het Strafwetboek verwijst. 

Men zou echter wei kunnen staande 
~<;uden .dat):tet hier wei om een opzette
hJk misdriJf gaat, waarbij dus het 
algemeen opzet vereist is, t.t.z. dat de 
dader vrijwillig doet of nalaat te doen 
datgene wat hij weet door de wet ver
boden of geboden te zijn. Aldus omschre
ven omvat het opzet twee karakteris
tieken : enerzijds, de wil te handelen 
(of te verzuimen), anderzijds, de kennis 
dat deze handeling of dit verzuim weder
rechtelijk is, d.i. door de wet verboden 
of geboden is. 

.Te~. deze Iijkt de bepaling van het 
misdriJf er wei op te wijzen dat het om 
een _opzettelijk misdrijf gaat. 

D1t. _volstaat echter niet. N og moeten 
daarbiJ de voorwaarden bepaald in arti
kel 42 vervuld zijn, nl. : 

(1) VANHOUDT en 0ALEWAERT, Belgisch 
st?·afrecht, d. III, ur 1812, blz. 977. 

(2) en (3) Op. cit., ur 1813. 
(4) Op. cit., ur 1815. 

a) ofwel dat de zaak het voorwerp 
van het misdrijf zou uitmaken, 

b) ofwel dat ze zou gediend hebben of 
bestemd was tot het plegen van het 
misdrijf, wanneer zij eigendom is van 
de veroordeelde, 

c) ofwel dat ze uit het misdrijf zou 
voortkmnen. 

Ret moet dus uitgemaakt worden of 
het ontvangtoestel waarvoor geen taks 
betaald werd aan een van die voor
waarden beantwoordt. 

Mag men zeggen dat het toestel het 
voorwerp van het misdrijf uitmaakt ? In 
dit verband zou ik willen verwijzen naar 
hetgeen wij daarstraks hebben besproken 
in verband met de wording van de 
wettekst. 

. Indien vroeger de verbeurdverklaring 
mtgesproken werd, dan was het precies 
omdat de vervolgingen ingesteld werden 
wegens de twee misdrijven, nl. het ge
bruik zonder toelating van een ontvang
toestel en het niet betalen van de taks. 
We hebben gezien dat de twee misdrijven 
zo nauw aan elkaar verbonden waren 
doordat het bewijs van betaling van de 
taks, tevens als toelating voor het gebruik 
van het toestel diende. De verbeurdver
klaring was niet aiieeTl verantwoord om
dat klaarblijkelijk het toestel het voor
werp van het misdrijf uitmaakte (zoals 
in -zake verboden wapenbezit), maar 
tevens omdat de wet van 14 mei 1930 
de verbeurdverklaring uitdrukkelijk voor
schreef. 

Maar sinds de wetswijziging van 1957 
is deze samenkoppeling van de twee 
misdrijven niet meer mogelijk, zodat de 
verantwoording, die vroeger bestond, 
voortaan niet meer kan ingeroepen wor
den. 

Verder is het ook uitgesloten dat het 
toestel de zaak is die gediend heeft of 
bestemd was tot het plegen van het 
rhisdrijf; evenmin komt het toestel uit 
het misdrijf voort. 

Uit deze overwegingen volgt dus dat 
wanneer de overtreding bestaat in de 
niet-betaling van de taks, de wettelijke 
voorwaarden die voor de toepassing van 
de artikelen 42 en 43 van het Strafwet
boek worden gesteld niet zclllen vervtlld 
zijn en dat derhalve geen verbeurdver
klaring mag uitgesproken worden. 

Welke betekenis heeft derhalve de 
bepaling van artikel 16, lid 3, van de 
wet van 26 januari 1960; 

Ret komt mij voor dat die bepaling op 
een misverstand berust. 

Ret stelsel dat in 1957 van toepassing 
was, diende als uitgangspunt voor de 
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wetgever. Tot dan toe werd de ver
beurdverklaring steeds bij toepassing 
van de wet van 24 mei 1930 uitgesproken, 
dus niet van die van 20 jcmi 1930. 

De wetgever van 1957 heeft aan de 
beginselen die de grondslag van de wet 
van 20 juni 1930 uitmaakten, niets 
gewijzigd. 

Maar van het standpcmt vertrekkende, 
ten onrechte alleszins, dat de verbeurd
verklaring steeds uitgesproken werd in 
geval van niet-betaling van de taks, 
heeft hij willen beletten dat die maatregel 
bij elke veroordeling zou uitgesproken 
worden. Daarom werd er bepaald dat, 
bij afwijking van de bepaling van arti
kel 43 van het Strafwetboek, de verbeurd
verklaring slechts bij nieuwe veroordeling 
wegens niet-betaling van de taks zou 
mogen uitgesproken worden. 

N aar mijn oordeel betekent dit niet 
dat bij nieuwe veroordeling de verbeurd
verklaring moet uitgesproken worden, 
doch enkel dat wanneer er aanleiding be
staat tot toepassing van artikel 42 van 
het Strafwetboek, t.t.z. wanneer de voor
waarden die in dit artikel worden he
paald vervuld zijn, de verbeurdverklaring 
slechts zal uitgesproken worden voor 
zover de beklaagde reeds een eerste 1naal 
wegens hetzelfde feit werd veroordeeld. 

Daar nu, zo.als ik het uitgelegd heb, 
de voorwaarden bepaald in artikel 42 ten 
deze nooit k"Lmnen vervuld worden, blijkt 
de bepaling van artikel16, lid 3, praktisch 
zonder uitwerking te moeten blijven .. 

Laat ons nu het bestreden vonnis 
onderzoeken. 

Ret vonnis beslist dat er geen aan
leiding bestaat de verbeurdverklaring 
uit te spreken omdat het feit niet met 
bedrieglijk opzet werd gepleegd. 

Klaarblijkelijk bernst die zienswijze op 
een verkeerde stelling. 

De toepassing van de artikelen 42 en 
43 van het Strafwetboek eist geenszins 
dat het feit met bedrieglijk opzet zou 
gepleegd zijn. Ret algemeen opzet vol
staat. We hebben zulks hager reeds 
aangetoond. 

Maar de beslissing luidens dewelke de 
rechtbank weigert de verbeurdverklaring 
uit te spreken, is niettemin gegrond 
wegens de redenen die we zoiiven komen 
te bepalen. 

Ik meen dus dat het middel dat staande 
houdt dat het vonnis de verbeurdver
klaring had moeten uitspreken naar 
recht faalt. 

Besluit : verwerping. 

ARREST. 

RET ROF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 oktober 1968 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 16 van de wet van 
26 januari 1960 betreffende de taksen op 
de toestellen voor het ontvangen van 
radio-omroepuitzendingen, 42 en 43 van 
het Strafwetboek, 

doonlat het bestreden vonnis eiser ver
oordeelt wegens het niet tijdig betalen 
van de radio- en televisietaksen over het 
tweede semester van 1967, aanneemt dat 
eiser reeds voordien wegens het niet 
tijdig betalen van radio- en televisie
taksen was veroordeeld bij vonnis van 
1 september 1964 dat op het ogenblik 
van de feiten in kracht van gewijsde was 
gegaan, en niettemin weigert de ver
beurdverklaring van de toestellen, eigen
dom van eiser, te bevelen, 

te1·wijl luidens voormeld artikel 16, 
lid 2 en 3, de bepalingen van boek I 
van het Strafwetboek op de inbreuk 
en op de bepalingen van voormelde 
wet toepasselijk zijn met de enkele 
beperking dat voormelde toestellen aileen 
dan mogen worden verbeurd verklaard 
indien de houder reeds uit hoofde van 
dezelfde inbreuk is veroordeeld geweest 
en terwijl, luidens artikel 45 van het 
Strafwetboek, de bij artikel 42 bepaalde 
bijzondere verbeurdverklaring, bij mis
daad of wanbedrijf altijd wordt uitge
sproken: 

Overwegende dat, wat de verbeurd
verklaring betreft, artikel 16, lid 2 en 3, 
van de wet van 26 ji:muari 1960 betref
fende de ta];;:sen op de toestellen voor 
het ontvangen van radio-omroepuitzen
dingen naar de algemene beginselen ver
vat in de artikelen 42 en 43 van het 
Strafwetboek verwijst, onder dit voorbe
houd echter dat de verbeurdverklaring 
slechts mag uitgesproken worden voor 
zover de houder van een ontvangtoestel 
reeds veroordeeld is geweest uit hoofde 
van een inbreuk op dezelfde wetsbepa
lingen; 

Dat zulks betekent dat de verbeurd
verklaring slechts mag uitgesproken wor
den voor zover, enerzijds, de voorwaarden 
bepaald in de artikelen 42 en 43 van het 
Strafwetboek en, anderzijds, de voor
waarde van herhaling bepaald in arti
kel 16, lid 3, voormeld, zijn vervuld; 

Overwegende dat bij niet-betaling van 
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de taksen bepaald in de artikelen 2 en 3 
van voormelde wet, het ontvangtoestel 
n<_:Jch het voorwerp van het misdrijf kan 
cutmaken, noch kan gediend hebben of 
k~n b~stemd zijn tot het plegen van het 
misdnJf, en evenmin uit het misdrijf 
voortkomt; 

Dat derhalve, nu de voorwaarden 
bepaald in artikel 42 van het Strafwet
boek niet vervuld waren, er, bij inbreuk 
op de artikelen 1 en 2 van voormelde wet, 
geen verbeurdverldaring mocht worden 
uitgesproken ; 

Overwegende, derhalve, dat de bestre
den beslissing alleszins wettelijk gerecht
vaardigd blijkt, welke ook de waarde 
van de gekritiseerde redenen weze, 
zodat het middel bij gemis aan belang 
niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

24 maart 1969. - 2e kamer. 
Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. 
Verslaggeve1·, H. de Vreese. - Gelijk
luidende conclusie, H. Krings, advocaat
generaal. 

Op dezelfde dag werden drie arresten 
in dezelfde zin gewezen in zake de 
Procureur des Konings te Dendermonde 
tegen Vergauwen, Minnebo en Daelman. 

26 KAMER.- 25 maart 1969. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
NIEUWE AANSLAG. - ZELFDE BELAS
TINGELEMENTEN.- BEGRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAl\fATIE. - BESLISSING VAN DE 
DIRECTEUR DER BELASTINGEN TOT 
WI.JZIGING VAN DE AANSLAG WAARTE
GEN EEN RECLAMATIE WAS INGEDIEND. 

BESLISSING DIE GEEN ONDER
SCHEIDEN AANSLAG VESTIGT DOCH ZICH 
VERMENGT l\1ET DE GEWI.JZIGDE AAN
SLAG. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
NIEUWE AANSLAG. - GECOORDINEER
DE WETTEN BETREFFENDE DE INKOJ\1-
STENBELASTINGEN, ARTIKEL 74bis. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
00RSPRONKELI.JKE AANSLAG. - GE-

COORDINEERDE WETTEN BETREFFENDE 
DE INKOMSTENBELASTINGEN, AR· 
TIKEL 74bis. 

5° BEvVIJS. - DIRECTE BELASTINGEN, 
- BEWI.JSLAST.- BOEKEOUDIKG VAN 
DE BELASTINGPLICHTIGE ON.JUIST BE· 
VONDEN. - ARREST DAT AANHAALT 
DAT DE BELASTINGPLICHTIGE NIET 
BEWI.JST DAT DE ONTVANGSTEN DIE 
NIET IN DE BOEKHOUDING ZI.JN OPGE
NOJ\1EN ONDER DE DAARTOE GESCHIKTE 
RUBRIEK, VOORKOMEN ONDER EEN 
ANDERE RUBRIEK. - ARREST DAT DE 
BEWI.JSLAST NIET OMKEERT. 

6° BEvVIJS. - DIRECTE BELASTINGE~. 
BELASTINGPLICHTIGE VERPLICHT 

GEDURENDE ZES .JAAR ZI.JN STAJ\1-
BOEK.JES TE BEWAREN. - GEVOLGE~ 
VAN HET VERLOOP VAN DEZE TERMI.JN 
OP DE BEWI.JSKRACHT VAN DE BOEK
HOUDING VAN DE BELASTI:i"i'GPLICHTIGE. 

I 0 De woonlen " zeljcle belastingelementen " 
in m·tikel 7 4bis van cle gecoordinee1·de 
wetten bet1•efjencle cle inkomstenbelastin
gen becloelen alle positieve of negatieve 
elementen die samen cle belastbm·e g1•ond
slag vormen (I). 

2° Doo1• in cle belastbm·e g1·onclslag van een 
aanslag waarvan hij 1·egelmatig kennis 
neemt ingevolge de reclamatie van de 
belastingplichtige, elementen op te nemen 
die in de loop van het onderzoek gebleken 
zijn en de inkohiering te bevelen van 
aanvullencle aanslagen, vestigt de direc
teU1' de1· di1·eote belastingen geen aanslag 
die ondeJ'scheiclen is van cle oo1·spron
kelijke, cloch wijzigt deze aanslag waar
mee zijn beslissing zich ve1·mengt (2). 

3° Artikel 7 4bis van de gecoordinem·de 
wetten betretfende cle inkomstenbelastin
ge1~ heeft · tot cloel de aclministmtie in 
staat te stellen, wanneer een aanslag 
nietig worclt verklaanl, de belasting
plichtige op geldige 1.vijze aan te slaan 
wegens cle wettelijk V61'sch'l.dcligde belas
tingen, welke ook, de ve1·jaring 1.titge
zonde1·cl, de J'eden van cle nietigverklaring 
zij (3). 

4° De oorsp1·onkelijke aanslag waarvan 
sprake in artikel 7 4bis van cle gecooT-

(1) Cass., 22 januari 1963 (Bttll. en PAsiC., 
1963, I, 587; 21 januari 1969 (sttpra, biz. 487). 

(2) Cass., 22 december 1965 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 562). 

(3) Cass., 17 januari 1967 (A1·r. cass., 
1967, biz. 604). 
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dineerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen is de aanslag die vervangen 
wo1·dt door de subsidiai1·e aanslag, en 
die, gevestigd dam· de controle~w, even
tueel gewijzigd is geworden dam- de 
directem· ten voordele of ten nadele van 
de belastingplichtige. 

5° Legt aan de belastingplichtige geen 
bewijs op dat op hem niet 1·~•st, het 
a1Test dat, na vastgesteld te hebben dat 
de boelchouding van de belastingplich
tige onjuist is omdat bepaalcle ontvang
sten m·in niet opgenomen zijn, aanhaalt 
clat de belastingplichtige niet bewijst 
clat de ontvangstcn die weggelaten 
wenlen uit de daartoe ge8chilcte 1·ubrielc, 
voo1'komen onder ecn andere 1'ub1·ielc (1). 

t\0 Hoewel m·tikel 6 van het ministerieel 
besluit van 12 decembm· 1947 cle belas
ti1ugplichtige ve1·plicht zijn stamboelcjes 
slechts gechwencle ze8 jam· te bewa1·en, 
tach moet hij na ve1'loop van deze te1·mijn, 
cle samenstelling van cle globale insclwij
vingen van zijn boelchmtding opmalcen 
om te bewijzen dat de e1·in vastgestelcle 
ontvangsten e1'in begrepen zijn. 

(VAN HOOREN, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN, 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 juni 1968 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 65, 74 en 74bis, vooral 
tweede lid, van de bij het besluit van de 
Regent van 15 januari 1948 gecoi:irdi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, 

cloo1·clat het bestreden arrest beslist dat, 
zelfs indien de belastbare basis van 
enkele van de subsidiaire aanslagen waar
van de goedkeuring aan het hof van 
beroep werd gevraagd hoger is dan die 
van de oorspronkelijke door de controleur 
gevestigde aanslagen, deze subsidiaire 
aanslagen niettemin op grond van geheel 
of een deel derzelfde belastingelementen 
als de oorspronkelijke aanslagen geves
tigd zijn, omdat door oorspronkelijke 
aanslagen dient begrepen te worden, 
niet de door de controlem· gevestigde 
aanslagen, maar die welke door de con-

(1) Raadpl. cass., 2 april 1968 (A1'1". cass., 
1968, blz. 1010). 

troleur gevestigd en eventueel door de 
directeur gewijzigd werden, vermits in 
geval van reclamatie het geheel van de 
betwiste aanslagen aan het onderzoek 
van de directeur wordt onderworpen en 
deze laatste de aanslagen kan verhogen, 
wat aanleiding . geeft tot aanvullende 
aanslagen die evenwel niet verschillen 
van de oorspronkelijke, maar erin gei'n
corporeerd worden, 

te1·wijl het begrip " oorspronkelijke 
aanslag " waarvan spraak is in hoger
vermeld artikel 74bis, integendeel uit
sluitend de door de controleur geves
tigde aanslag en de inkohiering ervan 
bedoelt, nu de inkohiering van deze aan
slag meet uitwijzen of de aanslag al dan 
niet binnen de bij voormeld artikel 7 4 be
paalde termijn gevestigd werd, zodat, 
daar artikel 7 4bis een uitzondering maakt 
op de aanslagtermijnen voor zover de 
belastbare elementen tijdig aangeslagen 
(ingekohierd) werden en aldus niet toelaat 
op een hogere belastbare basis te belasten 
dan die waarop oorspronkelijk werd 
belast, de door de wet bedoelde « oor
spronkelijke aanslag " wel die is welke 
door de controleur gevestigd werd, 

terwijl overigens de rechtspraak van 
het Hof van cassatie wat betreft de 
aanvullende aanslagen gevestigd op grond 
van voormeld artikel 65 het onderscheid 
maakt tussen de « oorspronkelijke " aan
slag en de « aanvullende " aanslag, in die 
zin dat, enerzijds, wordt vereist dat de 
oorspronkelijke aanslag geldig weze, daar 
zoniet de incorporatiomogelijkheid van 
de aanvullende aanslag ontbreekt, en, 
anderzijds, de aanvullende aanslag wordt 
gevestigd niet door inkohiering, wat 
slechts de in:vordering ervan zou kunnen 
aangaan, maar door de beslissing van 
de directeur zelf die de oorspronkelijke 
aanslag wijzigt, zodat hieruit valt af te 
leiden, enerzijds, dat de oorspronkelijke 
aanslag in verband met artikel 74 nog 
een aparte betekenis heeft ten amLZien 
van de aanvullende aanslag, en dus ook 
in verbandn::tet artikel 74bis, en, ander
zijds, dat zodra de beslissing wordt 
tenietgedaan de aanvullende aanslag 
wegvalt, maar daarom niet ipso facto de 
oorspronkelijke aanslag, wat nogmaals 
de zelfstandigheid van de oorspronkelijke 
aanslag aantoont, 

en terwijl het systeem van de admini
stratie tot de praktijk zou leiden dat de 
direoteur oorspronkelijke aanslagen, die 
wettelijk zouden moeten tenietgedaan 
worden, niet zou tenietdoen, maar aan
vullende aanslagen zou vestigen als hij 
daartoe de kans ziet, met het gevolg dat 
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door het onderwerpen van subsidiaire 
aanslagen aan de goedkeuring van het 
hof van beroep, op grond van arti
kel 74bis, tweede lid, de directeur op een 
hogere basis zou kunnen belasten dan 
in het geval van artikel 74bis, eerste 
lid, dit is door vestiging van nieuwe 
aanslagen na tenietdoen van de oor
spronkelijke aanslagen door de beslissing, 
wat niet aannemelijk is, vermits het 
eerste en het tweede lid van artikel 74bis 
dezelfde regeling inhouden : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de controleur de aangifte 
van eiser voor de dienstjaren I955, I956 
en I957 gewijzigd heeft, steunende op 
tekenen en indicien, dat de directeur, 
op dezelfde gronden steunende, aan
vullende aanslagen gevestigd heeft voor 
bedoelde dienstjaren, dat de administra
tie, op grond van door eiser neergelegde 
stukken en na een aanvullend onderzoek, 
geoordeeld heeft voormelde taxaties niet 
te kunnen handhaven, eiser er dienvol
gens van outlast heeft en, op grond van 
artikel 74bis, tweede lid, van de gecoor
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, stemlende deels op door 
eiser verzwegen ontvangsten, deels op 
een vergelijking met ean soortgelijke 
belastingplichtige, subsidiaire aanslagen 
van ambtswege aan de goedkeuring van 
het hof van beroep onderworpen heeft ; 

Overwegende dat het arrest tevens 
vaststelt, zonder dienaangaande gekriti
seerd te worden, dat de subsidiaire aan
slagen gevestigd worden op dezelfde 
belastingelementen als de oorspronkelijke 
aanslagen, dit is de bedrijfsinkomsten 
van eiser gedurende bedoelde dienstjaren; 

Overwegende dat eiser staande houdt 
dat voormeld artikel 74bis het de admi
nistratie niet mogelijk maakt subsidiaire 
aanslagen te vestigen op een hogere 
basis dan die van de oorspronkelijke door 
de controletU' gevestigde aanslagen, en 
daarin te begrijpen de aanvullende aan
slagen welke door de directeur ingevolge 
de reclamatie van de belastingplichtige 
gevestigd werden; 

Overwegende, eensdeels, dat de direc
. tenr der belastingen, bij wie een bezwaar
schrift ingediend is en die de bij het 
vestigen van de aanslagen begane ver
gissingen rechtzet, geen nieuwe aanslagen 
tot stand brcngt, die verschillen van de 
oorspronkelijke, maar doze laatste enkel 
verbetert door hetzij een vermeerdering 
hetzij een ontlasting te bevelen; dat zijn 
beslissing zich ver1nengt Inet de aanslagen 
welke zij verbetert ; dat noch die beslis
sing noch de inkohiering van de aan-

vullende aanslagen binnen de door de 
wet gestelde aanslagtermijnen dienen te 
geschieden; dat het volstaat dat de 
gewijzigde aanslagen binnen de wettelijke 
termijnen gevestigd worden ; 

Overwegende, anderdeels, dat arti
kel 74bis, zo in zijn tweede als in zijn 
eerste lid, tot doel heeft de administratie 
in staat te stollen, wanneer een aanslag 
nietig wordt verklaard of zou kunnen 
worden verklaard, de door de belasting
plichtige wettelijk verschuldigde belas
tingen in te vorderen, welke ook, de 
verjaring uitgezonderd, de reden van de 
nietigverklaring weze ; 

Overwegende dat de oorspronkelijke 
aanslag bedoeld in artikel 74bis, derhalve 
de aanslag is welke door de controleur 
binnen de wett0lijke termijn gevestigd en 
eventueel door de directeur in het voor
cleel of in het nadeel van de belasting
plichtige gewijzigd werd; 

Overwegende dat het stelsel van eiser 
erop neerkomt het door de wetgever 
nagestreefde doel geheel te verijdelen, 
vermits de administratie, buiten de 
wettelijke aanslagtermijnen, noch door 
middel van nieuwe aanslagen noch door 
middel van subsidiaire aanslagen de door 
de controleur begane vergissingen zou 
kmmen herstellen ; 

Overwegende mitsdien dat het arrest, 
dat vaststelt dat de subsidiaire aanslagen 
niet op een hogere basis gevestigd worden 
dan die welke door de directeur na recla
matie aangenomen werd, wettelijk beslist 
dat die aanslagen gevestigd worden op 
dezelfde belastingelementen als de oor
spronkelijke aanslagen ; 

Dat het midclel naar recht faalt ; 

Over het tweede en het derde middel 
samen, afgeleid, het tweede, nit de schen
ding van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 30, 53, 55, vooral § I, eerste 
lid, van de bij besluit van de Regent van 
I5 januari I948 geco6rdineerde wetten 
betreffende de in~omstenbelastingen, 6 
en 7 van het ministerieel besluit van 
I2 december I947, I320 en I322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

clo01·dat het bestreden arrest niet ant
woordt op de opwerping van-eiser volgens 
welke de administratie, krachtens arti
kel 55, § I, eerste lid, voormeld, het 
bewijs diende bij te brengen dat de 
aangegeven ontvangsten onjuist waren 
en dat aan de aangegeven cijfers dienden 
toegevoegcl te worden de meerontvang
sten van de Commissie van openbare 
onderstand, en dat dit bewijs niet gele
verd wordt, noch door te onclerstellen 
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-dat de ontvangsten C. 0. 0. in de aan
giften uitsluitend onder de hoofding 
« Mutualiteiten " of « Mutualiteit en 
C. 0. 0. >> zouden te vinden zijn, en niet 
onder de posten << Honoraria op fiscale 
boekjes >> of « Honoraria op postcheck >>, 
de eerste post ontvangsten omvattende 
opgenomen in de stamboekjes, noch door 
te ondersteilen dat de ontvangsten 
C. 0. 0. slechts in het dagboek zouden 
voorkomen onder de benaming «C. 0. 0., 
en niet in het bedrag van de stamboekjes 
dat globaal in het dagboek werd opge
nmnen, te meer daar eiser in conclusie 
en nota aantoonde dat, nu de zogenaamde 
meerontvangsten C.O.O. meestal ont
vangsten in specien waren, zij normaal, 
ingevolge artikel 7, eerste lid, van het 
ministerieel besluitvan 12 december 1947, 
dat genomen werd ter uitvoering van 
artikel 30 van de geccordineerde wetten, 
in de stamboekjes dienden ingeschreven 
te worden, terwijl de overige ontvangsten 
langs postcheck of bank niet in de stam
boekjes dienden opgenomen te worden, 
welke laatste bedragen in de aangiften 
voorkomen onder de rubriek « Mutuali
teiten " en in het dagboek onder de 
rubriek << C. 0. 0. "• nu eiser eveneens 
aanhaalde dat de administratie zelf had 
toegegeven dat ontvangsten C. 0. 0. in 
specien in de stamboekjes werden opge
nomen, en nu hij ook had aangevoerd 
dat hij, op grand van nota's, aangetoond 
had dat bepaalde door de controleur 
bijgevoegde meerontvangsten opgenomen 
waren in de stamboekjes, wat het arrest 
niet ontkent, 

terwijl, zo onder de hoofding << nopens 
de bewijskracht van de boekhouding " 
in het arrest een antwoord moet gezocht 
worden op de geformuleerde opwerping, 
dit antwoord dan hierop zou neerkomen : 
a) dat eiser wegens het niet-overleggen 
van de stamboekjes niet bewezen heeft 
dat de zogenaamde meerontvangsten 
C. 0. 0. in de stamboekjes zouden opge
nomen zijn, b) dat gebleken is dat eiser 
bedragen van een bepaalde oorsprong 
heeft ontvangen die hager zijn dan de 
door hem aangegeven bedragen van 
dezelfde oorsprong en dit niet weerlegd 
wordt door aan te tonen dat het verschil 
in een andere rubriek te vinden is, 

terwijl artikel 97 van de Grondwet 
voorschrijft een passend antwoord te 
geven op de in conclusie en nota gedane 
opwerpingen en het door het arrest 
onder de hoofding « nopens de bewijs
kracht der boekhouding " gegeven ant
woord a) de bewijslast omkeert en boven
dien geen rekening houdt met artikel 6 

van het ministerieel besluit van 12 decem
ber 1947, volgens hetwelk de stamboekjes 
slechts gedurende zes jaar dienen be
waard te worden, b) het bewijs niet 
bijbrengt van hetgeen door eiser in 
conclusie en nota werd gevraagd, en 
zeker niet door eraan toe te voegen 
« dat dit niet weerlegd wordt door aan 
te tonen dat het verschil in een andere 
rubriek te vinden is ,, wat erop neerkomt 
eiser het bewijs op te leggen dat de 
zogenaamde meerontvangsten C. 0. 0. 
reeds aangegeven waren ; 

het derde, uit de schending van de 
arti:kelen 97 van de Grondwet, 30, 53, 
55 van de bij besluit van de Regent van 
15 januari 1948 gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, en 
6 van het ministerieel besluit van 12 de
cember 194 7, 

doonlat het bestreden arrest beslist dat 
de boekhouding van eiser niet als bewijs. 
krachtig en regelmatig kan gelden en dus 
niet als bewijs kan dienen van de aange
geven cijfers a) omdat de stamboekjes 
niet werden overgelegd en deze aileen 
zouden toelaten de regelmatigheid van 
de boekhouding aan bewijskrachtige ele
menten te toetsen, b) omdat zou gebleken 
zijn dat eiser ontvangsten van de Com
missie van openbare onderstand niet zou 
hebben aangegeven en dit niet weerlegd 
wordt door aan te tonen dat het verschil 
in een andere rubriek te vinden is, 

te1·wijl, a) indien de bewijskracht van 
een boekhouding uit bewijskrachtige 
stukken, onder meer de stamboekjes, 
moet blijken, de administratie de belas
tingplichtige er geen verwijt kan van 
maken indien hij ze na de termijn van 
zes jaar, bepaald bij artikel 6 van het 
ministerieel besluit van 12 december 
1947, niet meer voorlegt of kan voorleg
gen, en zulks ten gevolge heeft dat de 
bewijsluacht van de boekhouding niet 
wegvalt bij niet-overleggen van die 
stamboekjes, b) het arrest te voren 
overwogen had dat, in verband met de 
uitbetalingen C. 0. 0. in specien, de 
overlegging van de stmrtboekjes de 
controle mogelijk zou maken, zodat niet 
kan gezegd worden dat bepaalde ont
vangsten C. 0. 0. niet werden ingeschre
ven noch aangegeven, en eiser een reeks 
opwerpingen had gemaakt en had aan
getoond dat de bewering van de admi
nistratie als zou hij niet aile ontvangsten 
C. 0. 0. in specien in zijn stamboekjes 
hebben ingeschreven, gezien het lager 
bedrag van het globaal stamboekje dat 
enkele dagen later werd geboekt, niet 
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opging, waarop niet passend geantwoord 
wordt door te zeggen dat het gebleken 
is dat bepaalde bedragen C. 0. 0. niet 
>verden aangegeven, en eon antwoord 
dat enerzijds zegt dat bepaalde ontvang
sten C. 0. 0. niet worden aangegeven en 
dus niet in de boekhouding werden 
opgenomen, en anderzijds beslist dat dit 
niet weerlegd wordt door aan te tonen 
dat het versehil in een andere rubriek 
te vinden is, tegenstrijdig is, vermits, 
wanneer dit verschil in een andere rubriek 
van de bookhouding of van de aangifte 
teruggevonden wordt, het dan toch in 
de boekhouding en in de aangifte werd 
opgenmnen : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiser niet alle ontvangsten van de 
Commissie van openbare onderstand ge
boekt heeft onder de rubriek "C. 0. 0. " 
van zijn dagboek, \vaaroncler ze normaal 
dienden geboekt te worden ; 

· Overwegencle dat, nu eiser opgeworpen 
had dat aileen de betalingen van die 
Connnissie welke per postcheck of langs 
de bank Werden gedaan onder bedoelde 
rubriek ingeschreven werden, terwijl voor 
de in specien geda ne betalingen eiser 
kwitanties uit zijn stamboekjes afleverde, 
waarvan het bedrag globaal in het dag
boek werd opgenomen, het arrest erop 
wijst dat eiser zijn sta1nboekjes niet 
overlegt, zodat elke controle van zijn 
bowering omnogelijk is ; 

Overwegende dat het arrest daaruit 
wettelijk heeft afgeleid dat de boekhou
ding van eiser niet betrouwbaar was, bij 
gebrek aan overlegging van de bewijs
krachtige elementen waaraan de echt
heid en de waarachtigheid van de in
schrijvingen zouden kunnen getoetst 
worden ; dat het zodoende eiser geen 
bewijs heeft opgelegd dat op hern_ niet 
rust; 

Overwegende dat uit de omstandigheid 
dat eiser, ingevolge artikel 6 van het 
ministerieel besluit van 12 december 
194 7, zijn stamboekjes slechts geclm·ende 
zes jaar client te bewaren, niet volgt dat 
na verloop van die termijn zijn boek
houding, zonder meer, bewijskrachtig 
zou worden, en namelijk dat hij de 
san1enstelling van de globale posten van 
zijn boekhonding niet n1eer zou moeten 
aantonen om te bewijzen dat de vastge
stelde ontvangsten erin bogrepen zijn ; 

Overwegende dat, wanneer het arrest 
beslist dat eiser van de Connnissie van 
openbare onderstand hogere bedragen 
ontvangen heeft dan die welke hij onder 
de rubriek" C. 0. 0. "in zijn boehouding 
heeft verrneld en dat hij zulks niet weer-

legt door aan te tonen dat het verschil 
in een andere rubriek te vinden is, het 
geenszins aam1eemt, zoals eiser veinst te 
gel oven, dat eiser zulks aangetoond heeft, 
maar wel dat hij in gebreke gebleven is 
zulks te doen ; 

Overwegende dat het arrest, na alzo 
te hebben vastgesteld dat bepaalde
ontvangsten van de Commissie van open
bare onderstand niet onder de rubriek 
" C. 0. 0. " werden geboekt en dat eiser 
niet had bewezen dat hij ze onder een 
andere rubriek in zijn boekhouding had 
opgenomen, zonder ertoe gehoudeu te 
zijn alle door eiser in conclusie en nota 
voorgebrachte argmnenten to beant
woorden, zonder enige tegenstrijdigheid 
een gepast antwoord verstrekt op de 
conclusie van eiser door to beslissen dat 
de aangiften van eiser, gesteund op de
gegevens van de boekhouding, onvolledig 
waren en die~1den vermeerderd te worden 
met de meerontvangsten van de Com
missie van openbare onderstand welke 
niet onder de gelijknamige rubriek van 
zijn boekhouding voorkwamen ; 

Dat de middelen niet kunnen aange
non1en worden ; 

Over het vierde middel, aJgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 28, 30, 53, 55, vooral § 1, 
van de bij besluit van de Regent van 
15 januari 1948 gecoordineerde wetten 
betre:ffende de inkomstenbelastingen, 

rloorclat het bestreden arrest beslist dat 
de omstandigheid dat eiser wat 1neer 
uren dan het vergelijkingsp1.mt in de 
medische instelling zou doorgebracht 
hebben zonder belang is, vennits het gaat 
om de bepaling van ontvangsten van 
prive-elienteel en het niet betwist is dat 
eiser ook in die instelling prive-clienteel 
ontving, wat van aard is de langere tijcl 
welke hij in die instelling doorbracht 
te con1penseren, 

tenvijl, a) voor zover eiser prive-clien
teel ontving in de medisehe instelling, die 
ontvangsten ook werden opgenomen 
onder de ontvangsten C. 0. 0., zodat, nu 
doze ontvangsten van prive-clienteel 
reeds belast zijn onder de ontvangsten 
C. 0. 0., de ontvangsten van prive-clien
teel die nog bij doze aangegeven inkom
sten, waaronder ontvangsten C. 0. 0. 
langs postcheck en bank, vermeerdord 
met de zogenaamde niet aangegeven 
meerontvangsten C. 0. 0., meeten ge
voegd worden, verband nweten houden 
met prive-elienteel buiten de medische 
instelling, op straffe van dubbel gebruik, 
wat impliceert dat de langere tijd door 
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eiser doorgebracht in de medische instel
ling geen verband houdt met de bijge
voegde ontvangsten van prive-clienteel, 
zoals door de administratie bepaald, en 
dus geen compensatie teweegbrengt maar 
integendeel belet dat eiser evenveel tijd 
zou kunnen besteden aan zijn prive
clie:!lteel, zodat hij minder ontvangsten 
van die aard geniet dan het vergelijkings
punt, b) eiser in conclusie zich uitdrukke
lijk verzet had tegen de scherpe scheiding 
tussen de ontvangsten van de prive
clienteel en die van de C. 0. 0. en de 
eruit voortvloeiende dubbele belasting, 
omdat bij eiser ontvangsten van prive
clienteel in de ontvangsten C. 0. 0. 
begrepen waren, wat niet het geval was 
bij het vergelijkingspur,t, en het arrest 
daarop geen antwoord verstrekt : 

Overwegende dat het middel uitgaat 
van de onderstelling dat de ontvangsten 
van de prive-clienteel welke eiser in de 
medische instelling verzorgde, opgenomen 
werden onder de rubriek «C. 0. 0. >>; 
dat die onderstelling geen steun vindt 
in het bestreden arrest en impliciet 
tegengesproken wordt door de beschou
wing dat het ging om de vaststelling van 
de ontvangsten van de prive-clienteel 
en dat het ontvangen van zodanige 
clienteel in de medische instelling de door 
eiser gedane berekeningen ontzenuwde, 
wat onderstelt dat, volgens het arrest, 
de ontvangsten van de prive-cliiinteel en 
die van de Commissie van openbare 
onderstand gescheiden waren ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 28, 30, 53, 55, § 1, van de bij 
het besluit van de Regent van 15 janu
ari 1948 gecoordineerde wetten betreffen
de de inlwmstenbelastingen en, zo nodig, 
1317 tot 1324 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doonlat het bestreden arrest beslist dat, 
om dezelfde redenen, namelijk het ont
vangen vari prive-clienteel in de medische 
instelling, de berekening van eiser ont
zenuwd wordt, 

terwijl, nu eiser in conclusie had opge
worpen dat er rekening diende gehouden 
te worden met de afhoudingen in beide 
gevallen gedaan, dit is 55 t. h. voor eiser 
en slechts 35 t. h. voor het vergelijkings
punt en dat alsdan a) enerzijds .zou 
bliJken dat de ontvangsten van eiser in 
de medische instelling gemiddeld, over 
de drie belastingjaren. het duhbele 
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bedragen van die van het vergelijkings
punt, wat wijst op veel meer prestaties 
en uren in de medische instelling dan bij 
het vergelijkingspunt, b) anderzijds zou 
blijken dat het totaal inkomen van eiser, 
zoals aangegeven, normaal is in verge
lijking met dat van het vergelijkingspunt, 
de opgegeven reden (ontvangen van 
prive-clienteel in de medische instelling), 
al is ze foutief, wel kan dienen als 
antwoord op de eerste gevolgtrekking 
gemaakt uit de gedane berekening, maar 
niet als antwoord op de tweede gevolg
trekking, vermits deze rekening hield 
met het globaa.I inkomen, dit is het geheel 
der inhomsten en niet aileen de ontvang
sten uit de medische instelling : 

Overwegende dat het middel uitgaat 
van de verkeerde onderstelling dat de 
door de administratie gedane vergelijking 
uitsluitend rekening houdt met de ont
vangsten welke eiser en de als vergelij
kingspunt genomen geneesheer in een 
medische instelling genieten ; 

Overwegende dat uit het arrest en de 
regelmatig overgelegde strikken integen
deel blijkt dat de administratie de 
vergelijkingsmethode enkel toegepast 
heeft om de honoraria voort)wmende 
van de prive-clienteel van eiser buiten 
de medische instelling te bepalen en 
dat zij daartoe in aanmerking genomen 
heeft een soortgelijke belastingplichtige 
die evenals eiser gedurende een gedeelte 
van de dag in een medische instelling 
werkzaam was, en de honoraria welke die 
belastingpllchtige buiten die instelling 
van zijn prive-clienteel ontving; 

Overwegende dat de afhoudingen waar
van spraak is in het middel en waarop 
de ganse berekening van eiser steunde, 
klaarblijkelijk geen verband hielden met 
de ontvangsten welk:e zowel eiser als het 
vergelijkingspunt buiten de medische 
instelling genoten ; 

Dat, zo het arrest ter loops gewaagt 
van de ontvangsten welke eiser van 
prive-clienten in de medische instelling 
genoot, het zulks aileen doet om de 
opwerping van eiser te beantwoorden 
volgens welke hij meer tijd dan de als 
vergelijkingspunt genomen geneesheer in 
de medische instelling doorbracht en dus 
minder prive-clienteel buiten die instel: 
ling kon verzorgen ; 

Overwegende dat het arrest derhalve 
geen nader antwoord diende te verstrek
ken op de conclusie en de berekeningen 
van eiser, -welke op de door de medische 
instellingen gedane afhoudingen gegrond 
waren, en zich ertoe kon beperken te 
vermelden dat bovengemelde redenen 
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de door eiser gedane berekeningen ont
zenuwden; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verwerpt de voor
~iening ; veroordeelt eiser in de kosten. 

25 maart 1969. - 2e kamer. -
Voo?"zitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. V eTslag geve1·, 
H. N aulaerts. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Krings, advocaat-generaal.- PleiteT, 
H. Van Leynseele. 

1e KAlVIER.- 27 maart 1969. 

HUUR VAN \VERK. - HuuR vAN 
ARBEID. ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR BEDIENDEN. - VERBREKING 
ZONDER OFZFGGING OF VOOR HET 
EINDE VAN DE TERMIJN. - VERBRE
KING RAN NIET GERECRTVAARDIGD 
WORDEN DOOR FElTEN DIE SEDERT 
TEN lVIINSTE DRIE DAGEN AAl'i DE PAR·· 
TIJ, DIE ONTSLAG GEEFT, BEKEND ZIJN. 

Inzake a1'beidsove1·eenkomst vooT bedienden 
mag het ontslag niet mee1· zonde1· opzeg
ging of v66r het VM'st1'ljken van de te?"mijn 
worden gegeven, wannee1· het jeit dat 
het zou ge?"echtvaanligd hebben sede1·t 
ten minste d1·ie dagen aan de pa1·tij, die 
ontslag geejt, bekend is ( 1). (W etten 
betreffende het bediendencontract, ge
coordineerd op 20 juli 1955, artikel 18, 
gewijzigd bij artikel 34 van de wet 
van 10 december 1962.) 

(VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK 
« CENTRE BELGE D 'ETUDES ET DE 
DOCUMENTATION DES EAUX >i, T. LIBERT.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 29 februari 1968 door de 
W erkrechtersraad van beroep te Luik 
ka1ner voor bedienden gewezen, 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1317, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek betref-

(1) Raadpl. cass., 13 november 1964 ·en 
2 april 1965 (Bull. en PASIC., 1965; I, 261 en 
827); 21 maart 1968 CA1'1'. cass., 1968, blz. 950). 

fende de bewijskracht van de akten (in 
het onderhavige geval de conclusie door 
verweerder genomen in hoger beroep), 18, 
inzonderheid lid 2, van de wetten op het 
arbeidscontract voor bedienden, gecoor
dineerd bij koninklijk besluit van 20 juli 
1955, welk genoemd lid 2 gewijzigd is 
'bij artikel 34 van de wet van 10 decem
ber 1962, 14, 15 en 20 van dezelfde 
gecoordineerde wetten en 97 van de 
Grondwet, 

dom·dat, ter verwerping van het ver
weermiddel, door eiseres bij conclusie 
hieruit afgeleid dat het feit dat in hoofde 
van eiseres zogezegd een zwaarwichtige 
reden opleverde om de tussen partijen 
bestaande arbeidsovereenkomst voor be
dieden te hare nadele te verbreken 
zonder opzegging, van welk feit gewag 
is gemaakt in verweerders aangetekende 
brief van 14 december 1964 aan eiseres, 
niet kon in aanmerking komen, aangezien 
het aldus ter verbreking van de overeen
komst aangevoerde feit op dit tijdstip 
sinds meer dan drie dagen aan verweerder 
bekend was, de bestreden uitspraak 
met name hierop steunt dat reeds in 
september 1964 verweerder mondeling 
bij de directeur van eiseres protest 
aantekende en erover kloeg dat hij de 
vorige maand niet de bezoldiging had 
ontvangen waarop hij beweerde recht te 
hebben; « ... dat partijen bij hun ver
schijning het volstrekt oneens geweest 
zijn over wat tijdens dit onderhoud is 
gezegd, hoewel zij toegaven dat het 
hoofdzakelijk ging over het protest van 
appellant, nu verweerder, tegen de 
onvoldoende wedde die hij voor de maand 
augustus 1964 had ontvangen; ... dat dit 
protest zonder gevolg bleef daar deze 
appellant voort in oktober en .november 
zijn wedde op beperkte basis ontving ; 
. . . dat genoemde appellant bij aangete
kende brief van 14 december 1964, 
waarin hij schreef << dat de volle bezoldi
>> ging waarop ik recht heb, me geweigerd 
>> wordt ; ik heb geen bepaalde b.elofte 
>> kum1.en krijgen dat deze toestand in 
>> een nabije toekomst zal worden gewij
>> zigd ))' vaststelde dat ge'i:ntimeerde nu, 
eiseres, de overeenkomst eenzijdig had 
verbroken en hij zich dientengevolge op 
diezelfde datum niet meer als een lid van 
het· personeel .beschouwde >>; ... dat 'het 
vaststaat dat voornoemde appellant deze 
eenzijdige verbreking van de overeen
komst niet als een zware font heeft 
beschouwd, maar als een nadelige vergis
sing die hij hoopte te zien herstellen na 
zijn protest bij het bestuur; ... dat zijn 
voormelde brief « voile bezoldiging ge-
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» weigerd - geen bepaalde belofte zulks 
» in een nabije toekomst te wijzigen » 
duidelijk aantoont dat niet het feit dat 
zijn voile wedde hem niet was uitbetaald, 
voor hem gewichtig was, maar dat 
gei'ntimeerde volhardde in haar weigering 
zulks in orde te brengen ; . .. dat de 
datum van 14 december voor appellant 
van wezenlijk belang was daar hij op 
15 december recht had op een ancienni
teitsverhoging ; ... dat eiser terecht heeft 
ingezien dat de weigering waarin gei'nti
meerde tot op 14 december heeft volhard, 
hem de wedde toe te 4:ennen waarop 
hij oeweerde recht te heoben, op dit 
tijdstip een zware fout werd die de 
verbreking van de overeenkomst ten 
gevolge had; dat hij zulks aan gei':nti
meerde bij aangetekende brief onmid
dellijk heeft laten weten overeenkomstig 
het voorschrift van artikel 18 ; .. . dat 
het ongerijmd zou zijn te overwegen dat 
een fout zwaar is maar dat de herhaling 
ervan het niet meer is » ; dat tenslotte 
op grond van deze overwegingen de 
werkrechtersraad van beroep in het 
beschikkend gedeelte van zijn uitspraak : 
« voor recht zegt dat het feit dat gei'nti
meerde, niettegenstaande het protest van 
appellant, een op discriminatie gestetmde 
toepassing van de wedderegeling 
I. R. S. I. A. heeft gehandhaafd een 
blijvende zware fout opleverde, die aan 
appellant het recht gaf op 14 december 
1964 de overeenkomst zonder vooropzeg
ging te verbreken » en dientengevolge 
eiseres veroordeelt aan verweerder, ter 
vergoeding van opzegging, het bedrag 
van 160.020 frank, vermeerderd met de 
gerechtelijke interest, te betalen ; 

te1·wijl de overwegingen van de uit
spraak volgens welke het feit dat verweer
der ingeroepen heeft tot staving van het 
ontslag zonder opzegging van 14 decem
ber 1964, door hem eerst zou zijn aan
gemerkt als een vergissing van eiseres die 
hij hoopte te zien wijzigen na zijn 
protest van september 1964 en, in zijn 
ogen, pas vanaf 14 december 1964 een 
zware fout zou zijn geworden die de 
verbreking van de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden ten gevolge heeft gehad, 
niet verenigbaar zijn met de stelling, 
eveneens in de bestreden uitspraak, dat 
« het ongerijmd zou zijn te overwegen 
dat een fout zwaar is maar dat de her
haling ervan het niet meer is », noch met 
de stelling dat het feit dat eiseres ver
weerder de nieuwe wedderegeling niet 
heeft laten genieten « een plijvende 
zware fout >> opleverde, uit welke stelling 
eveneens voortvloeit dat het feit vanaf 

het begin, dit is vanaf september 1964, 
een gewichtig karakter vertoond had ; 
dat die tegenstrijdigheid in de redenen 
van de uitspraak en tussen de redenen 
en het beschikkende gedeelte gelijkstaat 
met niet-motivering (schending van arti
kel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat blijkens de vaststel
lingen van de uitspraak verweerder reeds 
in september 1964 bij de directeur van 
eiseres protest heeft aangetekend omdat 
de weddeverhoging die in augustus 1964 
aan haar personeel was toegekend, op 
discriminatoire en ongerechtvaardigde 
wijze te zijnen nadele was beperkt gewor
den, gelet op de nieuwe wedderegeling 
waarop hij beweerde recht te hebben; 
dat dit protest zonder gevolg bleef 
aangezien verweerder « zijn wedde in 
oktober en november op een beperkte 
basis ontving '' ; . 

Dat verweerder bij een aangetekende 
brief van 14 december 1964 aan eiseres, 
waarin hij aanvoerde dat « de voile 
bezoldiging >> waarop hij recht had, hem 
geweigerd werd en dat hij niet « een 
bepaalde belofte had kunnen verkrijgen 
dat deze toestand in een nabije toekomst 
zou worden gewijzigd », vaststelde dat 
eiseres de overeenkomst eenzijdig had 
verbroken en hij zich dus niet meer als 
een lid van haar personeel op de voor
noemde datum van 14 december 1964 
beschouwde ; 

Overwegende dat de nitspraak de door 
eiseres aangevoerde niet-ontvankelijkheid 
van de tegen haar door verweerder 
gevoerde rechtsvordering, in zover deze 
vordering gegrond was op de de ten hare 
laste gelegde eenzijdige verbreking van 
de overeenkomst verwerpt ; 

Overwegende dat eiseres bij toepassing 
van artikel 18, lid 2, van de gecoordi
neerde wetten van 20 juli 1955 aanvoerde 
dat een zonder opzegging gegeven ontslag 
laattijdig is wanneer het feit dat zulks 
zou verantwoorden, aan de ontslagge
vende partij sedert ten minste drie dagen 
bekend is; 

Overwegende dat, om die exceptie te 
verwerpen, na enerzijds te hebben vast
gesteld « dat deze eenzijdige wijziging 
van de overeenkomst niet als een zware 
fout door appellant (thans verweerder) 
is beschouwd, maar als een nadelige 
vergissing die hij hoopte te zien herstellen 
na protest bij het bestuur ; .. . dat niet 
het feit dat zijn voile bezoldiging hem 
niet was toegekend, voor hem gewichtig 
was, maar de volharding waarmee gei'nti
meerde (thans eiseres) geweigerd heeft 
de wedde te wijzigen ; ... dat appellant 
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terecht geoordeeld heeft dat de weigering 
waarin gei:ntimeerde volhard heeft tot op 
14 december hem de wedde waarop 
hij beweerde recht te hebben te betalen, 
op deze datmn een zware fout werd, die 
de verbreking van de overeenkomst tot 
gevolg had ll, de uitspraak anderzijdn 
erop wijst << dltt het ongerijmd zou zijn 
te overwegen dat een fout zwaar is, 
maar dat de herhaling ervan het niet 
meer is ll, en in het beschikkend gedeelte )) 
voor recht zegt dat het feit dat gei:nti
meerde, niettegenstaande het protest van 
appellant, een op discriminatie gesteunde 
toepassing van de wedderegeling heeft 
gehandhaafd, ... een blijvende zware 
font opleverde, waardoor appellant ge
rechtigd was zijn overeenkomst op 
14 december 1964 te verbreken zonder 
opzegging )) ; 

Overwegende dat de sententie aldus 
aangetast is door de tegenstrijdigheid die 
het middel haar verwijt ; dat het middel 
derhalve gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den sententie, in zover zij beslist op de 
exceptie van niet-ontvankelijkheid, door 
eiseres afgeleid uit artikel 18, lid 2, van 
de gecoordineerde wetten van 20 juli 
1955, en aan verweerder ten gevolge van 
de verwerping van deze exceptie de 
vergoeding van opzegging toekent en in 
zover zij eiseres veroordeelt in de kosten ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; houdt 
de kosten aan om erover te worden 
beslist door de feitenrechter ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Werk
rechtersraad van beroep te N amen, kamer 
voor bedienden. 

27 maart 1969. - 18 kamer. -
Voorzitter, H. De Bersaques, raadsheer 
waa.rnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Perrichon.- Gelijkluidende concl1tsie, 
H. Detournay, advocaat-generaal. 
Pleiters, HH. Faures en Philips. 

1 e KAMER. - 27 maart 1969. 

BEROEPSZIEKTEN. GEREOH-
TELIJKE HANDELINGEN WAARVOOR DE 
LEIDEND AMBTENAAR VAN HET FONDS 
VOOR BEROEPSZIEKTEN DIT FONDS 
GELDIG VERTEGENWOORDIGT. - WET 
VAN 24. DECEMBER 1963, ARTIKEL 14. 
~·BEGRIP. 

De gm·echtelijke handelingen waarvoo1· de 
leidend ambtenaar van het Fonds voor 
beroepsziekt(m, dit Fonds vm·tegemvoor
digt en geldig in naam en voo1· 1·ekening 
van, dit Fonds optreedt, zonde1• zullcs 
doo1• een beslissing van het beho3ers
comite te moeten staven, zijn cli.3 wellce 
deze ambtenam· vm·vult in het raam 
van het dagelijks beheer dat hem 
krachtens artilcel 14 van de wet van 
24 decembe1· 1963 bet1·efjende de schade
loosstelling voor en de. voorlcoming van 
be1•oepszielcten wo1·dt toegelcend, wellc 
beheer overeenkomstig artikel 14 door 
het huishoudelijlc 1·eglement wordt be
paald (1). 

(FONDS VOOR BEROEPSZIEKTEN, 
T. PELLIZERI.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 januari 1968, door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik in 
hoger beroep gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 61, 456 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 
I, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 23 van de wet 
van 24 december 1963 betreffende de 
schadeloosstelling voor en de voorkoming 
van beroepsziekten, 

do01·dat het bestreden vonnis « wegens 
niet-overeenstemming met de wet van 
24 december 1963 nietig en zonder waar
de verklaart de hogere beroepen van 
30 december 1966 en december 1967 )), 
en eiser in de kosten veroordeelt op grond 
dat hij bij bedoelde handelingen niet 
rechtsgeldig was vertegenwoordigd door 
zijn leidend ambtenaar, die krachtens 
genoemde wet van 24 december 1963 
aileen beschikt over een « algemene last
geving bevattende enkel beheersdaden 
of daden van bewaring met een zo beperkt 
mogelijke lastgeving om in rechte op te 
treden )) en dat « dient te worden gezegd 
dat de bekritiseerde hogere · beroepen 
enkel dan rechtsgeldig konden worden 
ingesteld, wanneer dit geschiedt in naam 
en . voor rekening van het Fonds voor 
beroepsziekten tezamen door de voor
zitter en de leidend ambtenaar ll, 

te1·wijl, eerste onderdeel, naar luid van 
artikel 14 van genoemde wet van 

(1) Raadpl. MAGREZ «La gestion de Ia 
securite sociale "• Revue belge de la securite 
sociale, februari 1968, biz. 220. 
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24 december 1963, de leidend ambtenaar 
<< de bevoegdheden uitoefent inzake het 
dagelijks beheer, zoals het huishoudelijk 
reglement deze bepaalt " en " de insteiling 
vertegenwoordigt in aile gerechtelijke en 
buitengerechtelijke handelingen en geldig 
optreedt in haar naam en voor haar 
rekening, zonder dat hij zulks door een 
beslissing van het beheerscomite moet 
staven ,, waaruit volgt dat het vonnis 
niet kon beslissen dat de leidend ambte
naar enkel belast was met een zo beperkt 
mogelijke lastgeving om in rechte op te 
treden, noch eruit afleiden dat de door 
eiser ingestelde hogere beroepen die tot 
bet dagelijks beheer behoorden, dienden 
te worden nietig verklaard (schending 
van aile in het middel aangehaalde 
bepa.lingen, inzonderheid de artikelen 61, 
456 van het W etboek van burgerlijke 
:rechtsvordering en 14 van de wet van 
24 december 1963); 

tweede ondenleel, naar luid van arti
kel 15 van dezelfde wet van 24 december 
1963," voor de andere dan de in artikcl14 
bedoelde gerechtelijke en buitengerech
telijke handelingen de insteiling vertegen
woordigd wordt door de leidend ambtc
naar en de voorzitter, die gezamenlijlz, 
rechtsgeldig in haar naam en voor haar 
rekening optreden ,, waaruit volgt dat 
l1et vonnis niet kon beslissen dat de 
hogere beroepen, die het nietig verklaart 
·en die tot het dagelijks beheer behoren, 
bedoeld werden bij artikel 15 van deze 
wet, en dus hadden moeten worden inge
steld " door de voorzitter en de leidend 
ambtenaar " (schending van aile in het 
middel aangehaalde bepalingen, inzon
derheid van artikel 15 van de wet van 
24 december 1963) : 

Overwegende dat de gerechtelijke han
delingen waarvoor, naar luid van arti
kel 14 van de wet van 24 december 1963 
betreffende de schadeloossteiling voor en 
de voorkoming van berocpsziekten, de 
Jeidend ambtenaar het Fonds voor be
roepsziekten vertegenwoordigt en geldig 
in zijn naan1 en voor zijn rekening 
optreedt zonder zulks door een beslissing 
van het beheerscomite te moeten staven, 
in tegensteiling met de bij artikel 15 van 
genoemde wet l;edoelde gerechtelijke han
delingen, de handelingen zijn welke deze 
.ambtenaar vervult krachtens zijn be
voegdheid van dagelijks beheer en welke 
overeenkomstig artikel .14 door het huis
houdelijk reglement worden bepaald ; 

Ovcrwegende dat door te beslissen dat 
bet door eiser ingestelde hoger beroep 
niet ontvankelijk was, zonder te onder
:zoeken of, in het onderhavig geval, het 

recht hoger beroep in te stollen wettelijk' 
was toevertrouwd aan de leidend amb
tenaar door het huishoudelijk reglement 
van het beheerscomite, het bestreden 
vonnis zijn beslissing niet wettelijk 
rechtvaardigt ; 

Om die redenen, vernietigt hot bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan om erover te worden beslist 
door de feitenrechter ; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg te 
Verviers, zetelende in hoger beroep. 

27 maart 1969. - 18 kamer. -
VooTzitter, H. De Bersaques, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. Legros. - Gelijklttidende conclusie, 
H. Detournay, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Simont. 

18 KAMER.- 27 maart 1969. 

ARBEIDSONGEV AL. - WEG NAAR 
OF VAN RET WERK. - BEGRIP. 

Op de weg nam· of van het weTlc ovedwmen, 
in de zin van de besluitwet van 13 decem,
be?' 1945 bet1•efjende de ve1·goeding der 
schade voo1·tspruitende uit ongevallen op 
de weg naa1' of van het werk, is het 
ongeval waaTdoo?' de arbeider getTofjen 
we1·d op de weg die hij de dag waaTop 
hij zich niet naar zijn werk moest 
begeven, volgde tussen een station en zijn 
woonplaats, welke weg hij deze dag 
moest afleggen omdat het de enige dag 
was waa1·op hij bij dit station zijn week
kaartje kon bekomen, dat gedeeltelijk 
doo1' zijn patroon werd betaald en dat 
hij nodig had om zich per t1·ein op de 
we?'kdagen, van zijn woonplaats naar 
de plaats waa?' hij zijn werk ve1'richt 
te begeven, en omgekeerd (1). 

(DURVIAUX, T. cc DE NATION ALE BELGISCHE 
KAS VAN VERZEKERINGEN TEGE"" DE 
ARBEIDSONGEVALLEN >> (ASSUBEL). 

ARREST (vm·taling), 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. cass., 16 november 1957 (Bull.· 
en PASIC., 1958, I, 266) en noot; 22 juni 1962 
(ibid., 1962, I, 1204) en 31 oktober 1963 
(ibid., 1964, I, 232 )-
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vonnis, op 25 mei 1965 door de Vrede
rechter vcp. het kanton Eghezee in hoger 
beroep gewezen ; 

Gelet op het arrest, op 14 september 
1967 door het Hof van cassatie tussen 
de partijen gewezen (1); 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1 en 2 van de besluitwet van 
13 december 1945 betreffende de vergoe
ding der schade voortspruitende uit de 
ongevallen die zich op de weg naar of 
van het werk voordoen, besluitwet ver
lengd door artikel 12 van de wet van 
10 juli 1951 tot wijziging van de wet 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit de arbeidsongevallen, 

doo1·dat het bestreden vonnis, na impli
ciet te hebben aangenomen of zelfs 
uitdrukkelijk te hebben vastgesteld dat, 
zoals eiser in zijn dagvaarding van 
rechtsingang van 16 januari 1965 be
toogde, de zoon van eiser op 8 augustus 
1964, rond 19 uur door een ongeval was 
getroffen, toen hij naar zijn woning te 
Dhuy terugkeerde, nadat hij zijn week
kaartje in het station van Leuze-Long
champs was gaan afhalen, dat de zoon 
van ei<;er ten tijde van het ongeval in 
dienst was bij een onderneming to 
Brussel, dat deze betrekking hem ver
plichtte elke werkdag, buiten de zaterdag, 
de weg Dhuy-Brussel-Dhuy af te leggen, 
en dat hij zijn weekkaartje, dat hij nodig 
had om deze weg af te leggen, enkel in 
het station van Leuze-Longchamps kon 
verkrijgen, en dit alleen 's zaterdags 
tussen 14 en 20 uur, niettemin beslist 
dat het litigieuze ongeval noch als een 
arbeidsongeval noch als een ongeval op 
de weg naar of van het werk kon worden 
beschouwd, op grond dat de getroffene 
zich niet op bevel van zijn werkgever 
naar het station te Leuze-Longchamps 
had begeven en dat uit de uiteenzetting 
der feiten door eiser is komen vast te 
staan dat het ongeval zich niet had 
voorgedaan op een der trajecten om
schreven bij artikel 1 van de besluitwet 
van 13 december 1945, 

terwijl blijkens de feiten, zoals zij 
door eiser in zijn dagvaarding van rechts
ingang werden uiteengezet en door het 
beo:treden vonnis werden aangenomen, 
de weg heen en terug door de zoon van 
eiser afgelegd tussen zijn woning en het 
station van Leuze-Longchamps moest 
worden beschouwd als de weg naar of 
van het werk in de zin van de artikelen 1 

(1) .A1'1'. cass., 1968, biz. 69. 

en 2 van de besluitwet van 13 december 
1945, en namelijk als deel uitmalmnd van 
de door de arbeider af te leggen normale 
weg om zich van zijn verblijf naar de 
plaats waar hij zijn werk verricht te 
begeven, en omgekeerd : 

Overwegende dat uit het bestreden 
vonnis blijkt dat <<Albert Durviaux op 
zaterdag, 8 augustus 1964, door een 
arbeidsongeval werd getroffen, toen hij 
naar zijn woonplaats te Dhuy terug
keerde, nadat hij zijn weekkaartje in 
het station van Leuze-Longchamps was 
gaan afhalen ; hij ten tijde van het 
ongeval in dienst was bij een firma te 
Brussel; deze betrekking hem ertoe 
verplichtte elke werdag, buiten de zater
dag, de weg Dhuy-Brussel-Dhuy af te 
leggen; hij zijn weekkaartje enkel in 
het station te Leuze-Longchamps kon 
verkrijgen en dit alleen 's zaterdags 
tussen 14 en 20 uur; zijn werkgever 
hem het vereiste getuigschrift afieverde 
om het treinkaartje te bekmnen en in 
de betaling van dit kaartje ten belope 
van 62 frank tussenkwam " ; 

Dat door uit deze gegevens af te leiden 
dat het litigieuze ongeval niet heeft 
plaatsgehad op een der trajecten om
schreven bij de besluitwet van 13 decem
ber 1945 betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende nit ongevallen 
die zich op de weg naar of van het werk 
voordoen, het vonnis aigeweken is van 
de definitie welke de artikelen 1 en 2 
van voormelde besluitwet geven van de 
weg naar of van het werk en van het 
aan de normale weg onafscheidelijk 
verbonden risico en die toepasselijk is 
op de weg in verband met de noodzake
lijkheid waarin de arbeider zich bevindt 
zich van zijn verblijf naar de plaats 
waar hij zijn werk verricht, te begeven, 
en omgekeerd ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat melding van 
dit arrest zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerster in de kosten; 
verwijst de zaak naar de Vrederechter 
van het 1e kanton te Namen. 

27 maart 1969. - 1e kamer. -
VcorZ'itte1·, H. De Berse,ques, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·, 
H. Legros. - Gelijkluidende conctusie, 
H. Detournay, advocaat-grllleraal. 
Pleite1·s, HH. Bayart en Demeur. 
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1e KAMER.- 28 maart 1969. 

HUUR vAN GOEDEREN.- HANDELS
HUUR. UITZETTINGSVERGOEDING 
VERSOHULDIGD AAN DE UITGEZETTE 
HUURDER. - REOHTER DIE AANNEEMT 
DAT DE HUURDER REOHT HEEFT OP 
EEN GROTERE VERGOEDING DAN DE 
FORFAITAIRE. - VooR RET VASTSTEL· 
LEN VAN Dl'J'l:E VERGOEDING IN AOHT 
TE NEMEN ELElViENTEN, 

Al stelt de wet geen bijzondere regel vast 
voor de bepaling van de grotere vergoe
ding die, naar luid van het voorvoor·
laatste lid van ar·tikel 25 vervat in de wet 
van 30 april 1951 op de handelshuur 
aan de huur·der ver·schttldigd is, wanneer 
de ver·huur·der· uit de uitzetting een buiten
gewoon voordeel heejt getrokken dat van 
zulke aar·d is dat de jorjaitaire vergoeding 
klaarblijkelijk ontoer·eikend is (1), tach 
blijkt er uit de voorber·eiding van deze wet 
dat de r·echter naar billijkheid uitspraak 
doet en der·halve dat hij r·ekening mag 
houden met alle elementen van de zaak 
die het bedrag van de vergoeding ktmnen 
be%nvloeden; bij gebrek aan nauwkettrige 
elementen mag hij dit bedrag ex aequo 
et bono vaststellen (2). 

(TAVERNE EN CONSORTEN, T. EOHTGE
NOTEN SEGHERS EN NAAMLOZE 
VENNOOTSOHAP « BROUWERIJ VAN 
HAAOHT >>.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 juni 1966 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Ieper ; 

I. Wat betreft de voorziening gericht 
tegen de verwerende echtgenoten : 

Over het middel afgeleid nit de schen
du'lg van de artikelen 97 van de Grand
wet, 25 vervat in de wet van 30 april 1951 
op de handelshuurovereenkomsten met 
het oog op de bescherming van het 

(1) Over de betekenis van deze Iaatste twee 
termen : raadpl. cass., 1 december 1955 
(Bull. en PASIC., 1956, I, 313) en 10 oktober 
1968, supra, biz. 161. 

(2) Zie Pasinomie, 1951, biz. 326 en volg., 
nrs 295 tot 300, 304, 391, 435 tot 437, 477 tot 
479, 494, 556, inzonderheid de nrs 435, 477 
en 479; raadpl. ook cass., 29 november 1957 

handelsfonds, meer bepaaJd lid 10 van 
gezegd artikel 25, zoals gewijzigd bij 
artikel I, 7°, van de wet van 29 juni 1955, 

door·dat het bestreden vonnis, ofschoon 
de eisers in hun eerste conclusie ill hoger 
beroep hadden gesteld dat, rekening 
houdende met het voordeel dat de ver
weerders nit de uitzetting trekken, de 
uitzettingsvergoeding op 1.030.575 frank 
dient geschat te worden, beslist dat die 
vergoedingexaequoet bono op 500.000frank 
client gebracht te worden, zulks om de 
reden dat, nu de vordering van de eisers 
vooral steunt op de door de uitgezette 
exploitant gemaakte Idandizie, hoofdele
ment van het handelsfonds, rekening 
diende te worden gehouden niet aileen 
met het feit dat de verweerders minstens 
voor 50 t. h. aan het maken en opvoeren 
van deze klandizie hadden medegewerkt, 
maar ook met de zeer gematigde huur, 
alsmede met het feit dat de eisers 
45 dagen meer dan contractueel was 
bepaald van het verhm1rde goed zouden 
kunnen genieten, 

terwijl, overeenkomstig lid 10 van het 
hoger vermeld artikel 25, de enige factor 
waarmede de rechter rekening dient te 
houden bij het bepalen van de door 
gezegde wetsbepaling bedoelde uitzonder
Iijke uitzettingsvergoeding, het voordeel 
is dat de verhuurder nit de uitzetting 
trekt, en de bewoordingen van het 
vonnis het niet mogelijk maken be weten 
of de rechter de andere door het vonnis 
mgeroepen en hoger ;vermelde factoren 
beschouwd heeft als omstandigheden die 
het voordeel verminderen dat de ver' 
weerders nit de uitzetting trekken, ofwel 
die andere factoren heeft beschouwd als 
omstandigheden die van die aard zijn 
dat zij, om redenen van billijkheid, de 
aan de eisers toe te kennen uitzettings
vergoeding moeten verminderen, zodat 
het niet mogelijk is voor het Hof na te 
gaan op welke jril'idische beginselen de 
bekritiseerde beslissing rust, waaruit 
volgt dat het vonnis niet overeenkomstig 
de vereisten van artikel 97 van de 
Grondwet gemotiveerd is : 

Overwegende dat het vonnis, tot bepa-

(Bull. en PAsiC., 1958, I, 337); VAN RYN, 

Principes de droit commercial, d. I, nrs 295 en 
297; DE PAGE, Tmite elementaire de droit 
civil, d. III, Complement, nr 794, inzonderheid 
letter D; P, REYNTENS en CH, VAN REE· 

PINGHEN, Pr·ecis de propriete commerciale, 
Etude de Ia Ioi du 30 avril 1951 sur Ies baux 
commerciaux, nrs 232 tot 239, 
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ling van de uitzettingsvergoeding, ver
klaart toepassing te doen van artikel 25, 
2°, vervat in de wet van 30 april 1951, 
zodat die vergoeding forfaitair zou dienen 
bepaald tewordenop tweemaall87.500 fr. 
of 37o.OOO frank, maar dat het er onmid
dellijk aan toevoegt dat lid 10 vaa 
gezegd artikel de rechter de mogelijkheid 
biedt de vergoeding boger te stellen ; 

Overwegende dat de rechter verder 
beslist dat de som van 1.030.575 frank, 
gevorderd als uitzettingsvergoeding door 
de eerste twee eisers, overdreven is daar 
ze vooral stetmt op de door de uitgezette 
exploitant gemaakte klandizie, hoofd
element van het handelsforids, terwijl 
tengevolge van een reeks initiatieven van 
de verhuurders die klandizie met min
stens 50 t. h. opgevoerd werd ; dat hij, 
vervolgens, de totale uitzettingsvergoe
ding ex aequo et bono vaststelt op 
500.000 frank, vaststeiling waarbij hij 
verklaart rekening te hebben gehouden 
met de gematigde huur en met het feit 
dat de · huurders een verlenging van 
45 dagen hebben bekomen gedurende 
welke ze verder van de opbrengst van 
de exploitatie zouden genieten ; 

Overwegende dat de rechter aldus 
impliciet beslist dat de verhmu·ders uit 
de uit.2;etting een voordeel hebben getrok
ken dat van zulke aard is dat de forfai
taire vergoeding, die gelijk is aan twee 
jaar huur en die in principe het voordeel 
door de verhuurder uit de uitzetting 
getrokken begrijpt, klaarblijkelijk on
toerei;kend is ; 

Overwegende dat indien de wet geen 
bijzondere regels oplegt voor het vast
stellen van de hogere vergoeding die 
verschuldigd is in geval het voordeel dat 
de verhuurder uit de uitzetting trekt 
dusdanig is dat de forfaitaire vergoeding 
klaarblijkelijk ontoereikend is, nochtans 
uit de parlementaire voorbereiding van 
de wet blijkt dat de rechter in billijkheid 
uitspraak doet zodat hij, voor het bepa
len van de totale uitzettingsvergoeding, 
rekening mocht houden niet aileen met 
het voordeel door de verhuurders uit de 
uitzetting getrokken, wat in die totale 
vergoeding begrepen is, maar ook met 
aile andere elementen van de zaak die 
van die aard zijn dat ze het bedrag van 
de vergoeding beinvloeden, elementen 
die de wetgever eveneens in acht heeft 
genomen om de forfaitaire vergoeding 
te bepalen ; dat de rechter aldus, bij 
gebrek aan nauwkeurige elementen, het 
bedrag van de vergoeding ex aequo et 
bono kon vaststellen ; 

Overwegende dat de rechter dus niet 
aileen op passende wijze de beginselen 

aanduidt waarop zijn beslissing rust, 
maar deze ook wettelijk rechtvaardigt ; 

Dat bet middel niet kan aangenomen 
worden; 

II. Wat betreft de eis tot bindend
verklaring van het arrest, door de eisers 
tegen de vennootschap « Brouwerij van 
Haacht '' ingesteld : 

Overwegende dat nu de voorziening 
verworpen wordt, die eis van belang 
ontbloot wordt ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening en de eis tot bindendverklaring 
van het arrest ; veroordeelt de eisers in 
de kosten. 

28 maart 1969. - 1e kamer. -
Voot·zitter, H. Belpaire, raadsheer waar
nemend voorzitter. V erslaggeve1·, 
H. Hailemans.- Gelijkluidende conchts·ie, 
H. Colard, advocaat-generaal. - Plei
tet·s, HH. Bayart en Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 28 maart 1969. 

WERKRECHTERSRAAD.- SENTEN
TIE IN HOGER BEF,OEP. - BONDIGE 
UITEENZETTING VAN DE VORDERING.
BE GRIP. 

De bondige uiteenzetting van de vo1·det·ing, 
bedoeld bij de artikelen 77 en 123 van 
de wet van 9 juli 1926, is, wannee1' het 
geding voo1· de werkrechtet·sraad van 
beroep w01·dt gebmcht, gelijk aan de 
bondige uiteenzetting van de gTieven van 
cle eiser in hoge1· beroep tegen de beslis
sing van de eerste rechte1·; de tot staving 
van deze gTieven aangevoe1·de a1·gumen
ten moeten niet w01·den uiteengezet ( 1). 

(BOUCKAERT, 
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « TOCOFRU ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreclen 
sententie, op 16 oktobcr 1G67 gewezen 
door de W erkrechtersraad van beroep 
te Gent, kamer voor bedi<mden; 

(1) Raadpl. cass., 17 november 1966 (A1·r. 
cass., 1967, blz. 378}. 
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Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 77 en 123 van de wet van 9 juli 1926 
op de werkrec'ntersraden, 

doo1·dat de bestreden sententie de be
roepen beslissingen van 22 december 
1964 en 25 januari 1966 bevestigt en 
aldus de vordering van eiser ongegrond 
verklaart in de mate waarin zij strekte 
tot veroordeling van verweerster tot het 
betalen van diverse sommen uit hoofde 
van onrechtstreekse commissielonen en 
van bijkomende uitwinningsvergoeding, 
zonder de middelen te vermelden die 
eiser daaromtrent had ontwikkeld, 

terwijl zodoende de sententie het Hof 
niet in de mogelijkheid stelt zijn controle 
uit te oefenen overeenkomstig: de hoger 
vermelde artikelen van de Grondwet en 
van de wet van 9 juli 1926 : 

Overwegende dat de sententie voor
eerst aantoont dat de vordering van eiser 
strekte onder meer tot veroordeling van 
verweerster tot het betalen van bepaalde 
sommen wegens verschuldigde onrecht
streekse commissielonen en bijkomende 
uitwinningsvergoeding, waarna ze de 
voorwaarden aanduidt waaronder eiser 
in dienst van verweerster trad, alsook 
de wijze waarop laatstgenoemde haar 
verkopen r/rganiseert, meer bijzonder in 
verband met.. de rol daarin aan eiser 
toegewezen ; 

Dat de sententie daarna, met betrek
king tot de eis tot onrechtstreekse com
missielonen, uiteenzet dat eiser een 
commissieloon opvordert voor al de zaken 
welke verweerster zou gedaan hebben 
in de sector van eiser welke deze eis 
steunt, eensdeels, voor de periode gaande 
tot 16 augustus 1963, op artikel 29 van 
de gecoordineerde wetten van 20 juli 
1955, en, anderdeels, voor de periode 
vanaf 17 augustus 1963, op de bepalingen 
van de wet van 30 juli 1963 ; dat de 
sententie deze eis verwerpt, steunende, 
voor de eerstgenoemde periode, op de 
tussen partijen gesloten overeenkomst, 
en, voor de tweede, op de bepalingen van 
de wet van 30 juli 191}3 ; 

Dat de sententie vervolgens de vorde
ring van eiser onderzoekt met betrekking 
tot de verkopen van Grant's Whisky, 
waarvoor een bijzonder commissieloon 
was bedongen, en besluit dat eiser niet 
bewijst dat verweerster in gebreke bleef 
dit commissieloon te betalen ; 

Dat de Gententie ook nog vermeldt dat 
eiser een bijkomende uitwiuningsver
goeding vordert en deze eis verwerpt 
daar hij gegrond is op onrechtstreekse 

commissielonen waarop eiser geen recht 
heeft; 

Overwegende dat uit de stukken van 
de rechtspleging niet blijkt dat eiser 
voor de werkrechtersraad van beroep 
enige andere grief nopens de hiervoren 
vermelde punten, die tevens in de sen
tentie vermeld zijn en door haar beant
woord werden, zou hebben doen gelden ; 
dat de sententie, die niet de argumenten 
welke eiser tot steun van die grieven deed 
gelden moest vermelden noch beant
woorden, aldus voldaan heeft aan de 
voorschriften van de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

28 maart 1969. - 1e kamer. -
Voorzitter, H. Belpaire, raadsheer waar
nemend voorzitter. V erslag geve1·, 
H. Hallemans. - Gelijkluidende conclu
sie, H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleiters, HH. Bayart en Fally. 

Op dezelfde dag werd een gelijkluidend 
arrest gewezen op voorziening tegen een 
sententie van 16 oktober 1967, van de 
W erkrechte~sraad van beroep te Gent, 
in zake Ghijs tegen naamloze vennoot
schap « Tocofru ». 

1e KAMER.- 28 maart 1969. 

1° HUWELIJK. - WEDERZIJDSE 
REOHTEN EN VERPLIOHTINGEN VAN DE 
EOHTGENOTEN. - VERPLIOHTING VOOR 
ELKE EOHTGENOOT BIJ TE DRAGEN IN 
DE LASTEN VAN DE HUISHOUDING. 
LASTEN VAN DE HUISHOUDING. -
BE GRIP. 

2° HUWELIJK. - WEDERZIJDSE 
REOHTEN EN VERPLIOHTINGEN VAN DE 
EOHTGENOTEN. - VERPLIOHTING VAN 
ELKE EOHTGENOOT BIJ TE DRAGEN IN 
DE LASTEN VAN DE HUISHOUDING. -
VERPLIOHTING NIET AFHANKELIJK VAN 
RET BESTAAN VAN GEMEENSOHAPPE· 
LIJKE KINDEREN. 

30 HUWELIJK. - WEDERZIJDSE 
REOHTEN EN VERPLIOHTINGEN VAN DE 
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ECHTGENOTEN. - IN FEITE GESCHEI
DEN EO:&TGENOTEN. - VERPLIOHTING 
VOOR ELKE ECHTGENOOT BIJ TE DRAGEN 
IN DE LASTEN VAN DE HUISHOUDING.
VERPLIOHTING DIE OOK WEEGT OP DE 
ECHTGENOOT DIE SCHULD HEEFT AAN 
DE FEITELIJKE SCHEIDING, ZELFS WAN
NEER DEZE SCHEIDING EEN ZEKERE TIJD 
DUURT. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. -
MEMORIE. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
MEMORIE IN NAAM VAN DE VERWEER
DER TER GRIFFIE NEERGELEGD ZONDER 
DE TUSSENKOMST VAN EEN ADVOCAAT 
BIJ RET HOF VAN CASSATIE.- MEMO
RIE WAAROP RET HcF GEEN ACHT 
SLAAT. 

1 ° De vm·plichting voo1· elke echtgenoot bij 
te dragen in de lasten van de huishottding 
st•;-elct zich uit tot alle lasten van het 
gezin die uit het huwelijk voortvloeien(1), 
met name tot de lasten ten gevolge van 
het ac:nwe1·ven en onde1·hmtd van het 
gemeenschappelijlc httis. (Impliciete op
lossing.) (Burg. Wetb., art. 212 en 218.) 

2° De ve1·plichting voo1· elke echtgenoot bij 
te dmgen in de lasten van de. huishou
ding is niet ajhankelijlc van het bestaan 
van gemeenschappelijlce lcindM'en, (Burg. 
Wetb., art. 212 en 218.) 

3° De ve1·plichting bij te d1·agen in de 
lasten van de httishouding blijjt bestaan 
voor de echtgenoot die schuld heeft aan 
de jeitelijlce scheiding, zelfs wanneer de 
scheiding een zelcere tijd dtttwt ( 2). 
(Burg. Wetb., art. 212 en 218.) 

4° Het Hoj lean in bu1·ge1'lijke zalcen geen 
acht slaan op een menw1·ie die in naam 
van de ve1·weerder ter gritfie nee1·gelegd 
we1·d zonde1' de tttssenlcomst van een 
advocaat bij het Hoj van cassatie (3). 
(Wet van 25 februari 1925, art. 15, 
18 en 20bis; wet van 20 juni 1953, 
art. 3.) 

(1) La femme devant la loi civile, rede 
uitgesproken op de piechtige openingszitting 
van 15 september 1938 van het Hof van 
beroe:p te Brussei door procureur-generaai 
HAYOIT DE TERMICOURT, aisdan procureur
generaai bij dit hof (Commentaar van arti
kei 214b van het Burgerlijk Wetboek, dat 
artikei 218 van het Burgerlijk Wetboek is 
geworden [wet van 30 april 1958, art. 1,] 
biz. 25 en 26; DE PAGE, d. I, nrs 545, 705 en 
voig.; KLUYSKENS, d. VII, nrs 389 en voig. ; 
Rep. p1·at. du droit belge, yo Mariage, nrs 132 en 
133; raadpi. cass., 29 november 1968, supra, 
biz. 338. 

(LUCAS, T. DENOLF.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op II februari 196'/ in hoger 
beroep gewezrm door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brugge ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 212 en 
218 van h~t Burgerlijk Wetboek, 

do01·dat het bestreden vonnis de verde
ring van eiser verwerpt, welke er toe 
strekte, bij toepassing van artikel 218· 
van het Burgerlijk W etboek, machtiging 
te bekomen om, bij uitsluiting van 
verweerster, rechtstreeks een gedeelte 
van haar loon, overeenste=end met 
50 t. h. van de kosten van het gemeen
schappelijk huis, bij haar werkgever in 
ontvangst te nemen, deze kosten zijnde 
de delging van de ~tankoopprijs, de 
grondbelastingen, de verzekeringskosten, 
de onderhoudskosten en de herstelling·J
kosten, en zulks beslist om de reden dat, 
hoewel de hulp die de echtgenoten op 
grond van artikel 212 van het Burgerlijk 
Wetboek verschu1digd zijn er in bestaat 
op bestendige wij:Ze elkander te helpen 
in het dragen van de lasten van het 
huishouden, zelfs wanneer de andere 
echtgenoot niet behoeftig is, en hoewel 
die hulp betrekking heeft op hetgeen 
noodzakelijk is niet aileen voor de echte
lingen maar ook voor hun gemeenschap
pelijke kinderen, de hoger vermelde kos
ten van het gemeenschappelijk huis geen 
lasten uitmaken van het hvishouden of 
van het huwelijk in de zin van gezegde 
artikelen 212 en 218, in geval de echte
lingen in feite gescheiden leven en geen 
kinderen ten laste hebben, 

te1·wijl, gezien het vonnis niet tegen
spreekt en aldus impliciet aanvaardt dat 
voormelde kosten betrekking hebben op 
het gemeenschappelijk huis, deze kosten, 
spijts de feitelijke scheiding van de 

(2) Raadpl. cass., 18 oktober 1951 (Bull. 
en PAsiC., 1952, I, 85); 12 februari 1959 
(ibid., 1959, I, 600); 4 november 19130 (ibid., 
1961, I, 239) en 30 april 1964 (ibid., 1964, I, 
931); deze verplichting blijft evenwel niet 
bestaan wanneer er in rechte geen gemeen
schappeiijke kinderen meer bestaan : cass., 
27 novembel' 1941 (Bull. en PASIC., 1941, I, 
437) en 6 juni 1946 (ibid., 1946, I, 236). 

(3) Cass., 2 januari 1964 (Bull. en PAsiC., 
1964, I, 451). 
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echtgenoten en de afwezigheid van l,:in
deren ten laste, beschouwd moeten wor
den als lasten van het huwelijk in de zin 
van artikel 218 van het Burgerlijk 
W etboek, waaromtrent de echtgenoten 
elkander hulp verschuldigd zijn overeen
komstig artikel212 van gezegde wetboek, 
en met het oog waarop eiser de machti
ging mucht bekomen waarin door arti
kel 218 van dit wetboek is voorzien : 

Overwegende dat het vonnis voorop
stelt dat het delgen van een schuld 
wegens aankoop van een gemeenschap
pelijk huis, ingeval de echtelingen in 
feite gescheiden !even en geen kinderen 
ten laste hebben, niet te aanzien is als een 
last van het gezin of een last van het 
huwelijk; 

Overwegende, enerzijds, dat de ver
plichting om in de lasten van het huwelijk 
bij te dragen op ieder van de echtgenoten 
weegt, naar zijn vermogen, afgezien van 
het al dan niet bestaan van gemeen
schappelijke kinderen ten laste ; 

Overwegende, anderzijds, dat uit arti
kel 218 van het Burgerlijk Wetboek 
blijkt dat die verplichting ook weegt op 
de echtgenoot die schuld heeft aan de 
feitelijke scheiding ; 

Overwegende dat geen van de door 
het vonnis aangehaalde omstandigheden 
de beslissing wettelijk kan rechtvaardi
gen; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 212 en 
218 van het Burgerlijk Wetboek, 

cloo1·clat het bestreden vonnis de vorde
ring van eiser verwerpt, welke er toe 
strekte, bij toepassing van artikel 218 
van het Burgerlijk W etboek, machtiging 
te bekomen om, bij uitsluiting van ver
weerster, rechtstreeks een gedeelte van 
haar loon, overeenstemmend 1net 50 t. h. 
van de kosten van het gemeenschappelijk 
huis, bij haar werkgever in ontvangst 
te nemen, deze kosten zijnde de delging 
van de aankoopprijs, de grondbelastingen, 
de verzekeringskosten, de onderhouds
kosten en de herstellingskosten, en zulks 
beslist om de reden dat, ook indien de 
feitelijke scheiding van partijen te wijten 
is aan verweerster en indien voormelde 
kosten als een last van het gezin kunnen 
worden aangezien, de door artikel 218 
van het Burger1ijk Wetboek bedoelde 
maatregel aileen van toepasRing is zo de 
feitelijke scheiding aan toevallige en 
voorbijgaande oorzaken is te wijten, en 
niet van toepassing is wanneer, zoals ten 
deze, de feitelijke scheiding en haar duur 

niet dienen aangezien t.e worden als 
toevallig voorgekomen en van voorlopige 
aard, 

terwijl de in feite gescheiden echtgenoot 
recht l.leeft de hulp en de maatregelen te 
vorderen bedoeld door de artikelen 212 
en 218 van het Burgerlijk Wetboek 
indien de scheiding, alsook het behoud 
en de duur van de scheiding, aan de 
schuld van de andere echtgenoot te 
wijten zijn : 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat verweerster sinds maart 1966 defini
tief het echtelijk dak heeft verlaten na 
voordien meermaals het echtelijk huis 
te zijn ontlopen waarvan eenmaal voor 
de duur van drie jaar, en hieruit afleidt 
dat de huidige feitelijke scheiding en 
haar duur niet dienen aangezien te 
worden als toevallig voorgekomen en 
van voorlopige aard, zodat artikel 218 
van het Burgerlijk W etboek niet van 
toepassing is ; 

Overwegende dat de feitenrechter aldus 
van mening is dat voormeld artikel niet 
van toepassing is wanneer de feitelijke 
scheiding een definitief karakter heeft, 
zelfs zo de duur van de scheiding aan de 
echtgenoot-schuldenaar te wijten is ; 

Overwegende nochtans dat het voor
deel van bedoelde wetsbepaling eiser niet 
mocht worden ontzegd indian deze het 
bewijs had geleverd dat de duur van de 
scheiding aan de schuld van verweerster 
te wijten is ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de door verweerster ingediende 
nota noch op de brieven van haar 
raadsman, advocaat van de balie te 
Brugge, welke vreemd zijn aan de door 
artikel15 van de wet van 25 februari 1925 
vastgestelde rechtspleging ; vernietigt het 
bestreden vonnis ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
houdt de kosten aan ; zegt dat erover 
door de feitenrechter zal worden beslist ; 
verwijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Kortrijk, zetelende in 
hoger beroep. 

28 maart 1969. - 18 kamer. -
Voorzitter, H. Belpaire, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Louveaux, - Gelijkluiclencle conclu" 
sie, H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleiter. H. Bayart. 
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26 KAMER, - 31 niaart 1969, 

VONNJSSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - PLAATSOPNEMING VAN 
DE EERSTE REOHTER. - INAOHTNE-
1\UNG VAN DE REGELS BETREFFENDE 
DE OPENBAARHEID VAN DE TEREOHT
ZITTINGEN NIET VASTGESTELD. 
REOHTER IN HOGER BEROEP DIE ZIJN 
BESLISSING GRONDT OP DE OONSTA· 
TERINGEN BIJ DE PLAATSOPNEMING. 
- NIETIGHEID VAN DE BESLISSING IN 
HOGER BEROEP. 

W'annee1·, in st1·ajzaken, de eerste 1'echte1· 
zich ter plaatse heejt begeven en het 
proces-verbaal van deze ondM·zoeksmaat-
1'egel of het vonnis niet vaststellen dat de 
1·egels bet1·efjende de openbaarheid van 
de terechtzittingen in acht genomen 
werden, is het in hoge1· bM·oep gewezen 
vonnis, dat zijn beschikkend gedeelte 
onder meer grondt op de bij de plaats
opnerning gedane constatM·ingen, zelj 
door nietigheid aangetast (1). (Grand
wet, art. 96.) 

(DE PAUL DE BAROHIFONTAINE 
EN HANQUET, T. BOVY.) 

ARREST (ve1•taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 jtmi 1968 gewezen door de 
Correctionele Rechtbank te Lnik, recht
doende in hoger beroep ; 

I. In zover de voorziening van de 
eiser, beklaagde, gericht is tegen de 
beslissing op de strafvordering die tegen 
hem is ingesteld : 

Overwegende dat het vonnis de straf
vordering door verjaring vervallen heeft 
verklaard; 

Dat de voorziening, derhalve, niet 
ontvankelijk is wegens het ontbreken 
van belang; 

II. In zover de voorziening van de 
eisers, bnrgerlijke partijen, gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
die tegen verweerder is ingesteld : 

Overwegende dat de eisers niet ver
oordeeld zijn in kosten van de strafvor
dering; 

(1) Cass., 12 februari 1968 (An·. cass., 1968, 
blz. 767}. 

Dat de voorziening, derhalve, niet ont
vankelijk is ; 

III. In zover de voorz~ening door de 
eiser, beklaagde, gericht is tegen de 
beslissing op de bnrgerlijke rechtsvorde
ring die verweerder teg.~n hem heeft 
ingesteld, en door de eiflors, bnrgerlijke 
partij<:m, tegen de beslissing op de bur
gerlijke rechtsvorderingen die zij tegen 
verweerder hebben ingesteld : 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 153 en 155 
van het Wetboek van strafvordering, 96 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis het pro
ces-verbaal van plaatsopneming van 
9 juni 1967 en de getuigenissen bij deze 
plaatsopneming afgenomen, met name 
van de heren Leon Caprasse, Joseph 
Dessonroux en Eugene Grandy, ;niet uit 
de debatten heeft geweerd, 

terwijl nit geen enkel processtuk waar
op het Hof vermag acht te slaan, blijkt 
dat bij de plaatsopneming de regels 
betreffende de openbaarheid van de 
terechtzittingen in acht genomen werden 
en dat de getuigen C:~•,prasse, Dessouroux 
en Grandy wettelijk beedigd werden ; 

Overwegende dat de politierechter van 
het kanton Louveigne die bij vonnis van 
ll mei 1967 een plaatsopneming had 
bevolen, deze onderzoeksmaatregel heeft 
verricht op 9 juni 1967; 

Overwegende dat het op deze datum 
opgemaakte proces-verbaal niet vaststelt 
dat de regels betreffende de open baarheid 
van de tnrechtzittingen in acht genomen 
werden bij de plaatsopnemi.ng, of dat het 
sluiten der denren regelmatig werd uitge· 
sproken; dat zodanige vaststelling even
min blijkt uit het vonnis van 14 decem
ber 1967 waarvan hoger beroep ; 

Overwegende dat deze substantiele 
vorm, derhalve, moet worden geacht niet 
te zijn in acht genomen; dat de ontsten
tenis ervan de nietigheid meebrengt van 
het bestreden vonnis dat de vaststellin
gen die de eerste rechter bij de plaats
opneming heeft verricht en die in voor
meld proces-verbaal zijn aangetekend, 
niet weert nit de gegeye;ns waarop de 
rechter in hoger beroep tot zijn over· 
tuiging is gekomen ; 

Dat het middel derhalve gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat de overige punten van 
het eerste middel, of het tweede middel 
te onderzoeken daar zij geen ruimere 
cassatie kunnen meebrengen, vernietigt 
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het bestreden vonnis in zover het uit
spraak doet op de burgerlijke rechts
vorderingen van verweerder tegen eiser 
en van de eisers tegen de verweerder ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde bedissing ; ver
oordeelt verweerder in de ;k:osten, met 
uitsluiting van die van de betekening 
der voorziening aan het openbaar ministe
rie, welke ten laste van de eisers zullen 
bliJven; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Ver
viers, zitting houdende in hager beroep. 

31 maart 1969. - 2e kamer. -
Voo1•zitter, H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. Ligot. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal.- Pleiters, 
HH. Van Ryn en Simont. 

2e KAMER. - 31 maart 1969. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAXEN.
UITLEGGilW. - REDENEN DIE ELKAAR 
MOETEN UITLEGGEN. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- STRAFZAKEN. 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
- RAMING VAN DE SCHADE NAAR 
BILLIJKHEID. - WETTELIJKHEID. -
VooRWAARDEN. 

3° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- OMVANG VAN 
DE SCHADE. - VERLIES VAN EEN 
KANS. - BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER. 

1° De redenen van een beslisrJing moeten 
ellcaar uitleggen; er bestaat geen tegen
strijdigheid wanneer zij, onderling ver
geleken, zonder tegenstrijdigheid de juiste 
gedachte van de 1·echter wee1·geven (1). 
(Grondwet, art. 97). 

2° De door een onrechtmatige daad ve1·
oo1·zaakte schade wordt naar billijkheid 

(1) Cass., 6 januari 1964 (Bull. en PAsw:, 
1964, I, 468); verg. cass., 1 februari 1968 
(.Arr. cass., 1968, biz. 731). 

(2) Cass., 26 februari 1968 (Arr. cass., 
1968, biz. 849); 20 januari 1969, supra, 
biz. 479. 

geraamd, do01· de 1'echter die de onmoge• 
lijkheid vaststelt het juiste bedmg van 
de schade te bepalen u·egens het ont• 
breken van vaststaande gegevens van 
beoo1•deling (2). 

3° De rechte?· beoordeelt soeverein in jeite 
de omvang van de doo1· een onrechtmatige 
daad veroorzaaktc schade (3), onder mem· 
de g1·ootte van het uit het ve1·lies van een 
kans voortvloeiend nadeel (4). (Burg. 
Wetb., art. 1382). 

(NATIONALE MAATSOHAPPIJ 
DER BELGISOHE SPOORWEGEN, T, SEVAR.) 

ARREST (ve1•taling). 

RET HOF ; - Gelet op het arrest van 
het Hof van 22 november 1965 (5); 

Gelet op het bestreden vonnis, op 
27 september 1968 gewezen door de 
Correctionele Rechtbank te Verviers, 
rechtdoende in hager beroep, als gerecht 
waarnaar de zaak is verwezen ; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en 30, lid 3, van de besluitwet 
van 30 december 1946, houdende her
ziening en coordinatie van de wetgeving 
betreffende het bezoldigd vervoer van 
personen per autovoertuig, 

doordat, na de ten laste van verweerder 
gelegde feiten bewezen te hebben ver
klaard, het bestreden vonnis de burger
lijke rechtsvordering van eiseres ont
vankelijk en gedeeltelijk gegrond heeft 
verklaard, verweerder tot betaling van 
een frank als schadevergoeding heeft 
veroordeeld. en deze beslissing heeft ver
antwoord door de overweging dat eiseres 
niet aantoonde dat zij het nadeel waar
voor hier schadevergoeding werd ge
vraagd, werkelijk had geleden ; dat zij 
niet bewees dat de personen die beklaagde 
vervoerde, de vervoermiddelen die zij ter 
beschikking van het publiek ,,telde, zou
den hebben gebruikt ingeval de dienst 
van beklaagde niet had bestaan ; dat zij 
evenmin aantoonde dat een overeen
komst tussen haar en beklaagde enig 
belang voor laatstgenoemde zou hebben 

(3) Cass., 19 februari 1968 (Arr. cass., 1968, 
biz. 811). 

(4) Raadpl. cass,, 15 oktober 1962 (Bull. 
en PAsiC., 1963, I, 195); 19 februari 1968 
(Arr. cass., 1968, biz. 811). 

(5) Bull. en PASIC., 1966, I, 389, 
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opgeleverd ; dat de eis derhalve niet voor 
het voiledig bedrag gegrond was, maar 
dat aan eiseres evenwel het bedrag van 
een frank kon worden toegekend wegens 
de mogelijkheid vam het nadeel dat zij 
had kum1en lijden door de inrichting van 
de bedoelde vervoerdienst, 

terwijl, ee1·ste onderdeel, blijkens de 
conclusie van eiseres het nadeel waarvoor 
zij vergoeding eiste, bestond in het 
verlies van de kans waarop zij billijker
wijze mocht rekenen dat de door ver
weerder onrechtmatig vervoerde reizigers 
de trein zouden hebben genomen en het, 
derhalve, tegenstrijdig is tegelijk te be
slissen dat eiseres << niet aantoont dat 
zij het nadeel waarvoor zij hier vergoe
ding vraagt, werkelijk heeft geleden " en 
"dat haar eis, derhalve niet voor het voile
dig bedrag gegrond is, maar dat haar 
een bedrag van een frank kan worden 
toegekend wegens de mogelijkheid van 
het nadeel dat zij door de inrichting 
van deze vervoerdienst heeft geleden " 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, het slachtoffer van 
een onrechtmatige daad recht heeft op 
de volledige vergoeding van de door deze 
daad veroorzaakte schade en het dienten
gevolge tegenstrijdig is, enerzijds, te 
erkennen dat het door verweerder on
rechtmatig ingericht vervoer aan eiseres 
een nadeel heeft berokkend en, ander
zijds, te beslissen, al was het door een 
schatting naar billijkheid, dat dit nadeel 
volledig vergoed zal zijn door toekenning 
van een frank vergoeding (schending van 
aile in het middel aangehaalde wettelijke 
bepalingen) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiseres bij conclusie 
deed gelden dat haar nadeel bestond in 
het verlies van de kans die zij zou 
hebben gehad om de door verweerder 
vervoerde personen zelf te vervoeren, en 
schadevergoeding vroeg van 93.020 fr., 
die a 1·ato van 10 t. h. van verweerders 
bruto-ontvangsten het bedrag vertegen
woordigt dat, volgens haar, eiseres had 
moeten ontvangen indien het niet geoor
loofde vervoer het voorwerp was geweest 
van een huurcontract tussen partijen; 

Overwegende dat het vonnis, als ant
woord op deze eis, stelt dat de burgerlijke 
partij niet aantoont dat zij << het nadeel 
waarvoor hier vergoeding wordt ge
vraagd )) werkelijk heeft geleneP.., dat zij 
niet bewijst dat de personen die door 
beklaagde zijn vervoerd, bij diens out-

stentenis gebruik zouden hebben gemaakt 
van de door haar ten dienste van het 
publiek gestelde vervoermiddelen ; dat 
zij evenmin aantoont dat een overeen
komst tussen haar en beklaagde enig 
belang voor laatstg0noemde zou hebben 
opgeleverd, « dat haar eis derhalve niet 
voor het volledig bedrag gegrond is " maar 
dat haar een frank kan worden toegekend 
wegens de mogelijkheid van het nadeel 
dat zij door de inrichting van de ver
voerdienst heeft kunnen lijden; 

Overwegende dat deze redenen, samen
genomen, op ondubbelzinnige wijze doen 
blijken dat de rechter beslist dat eiseres 
weliswaar niet het bewijs levert van de 
gegevens waarop zij de schatting steunt 
van de schade waarvoor zij vergoeding 
vraagt, maar dat deze schade toch 
bestaat en op een frank kan worden 
geschat; 

Dat de motivering van het vonnis 
dus niet de aangevoerde tegenstrijdigheid 
bevat; 

W at het tweede onderdeel betrefb : 

Overwegende dat de rechter, die de 
redenen aangeeft waarom de door eiseres 
voorgestelde schattingbasis van de schade 
niet k:m worden aangenomen, alsmede 
de redenen waaruit blijkt dat de schatting 
slechts naar billijkheid kan worden ge
daan, heeft kunnen beslissen, zonder zich 
tegen te spreken en zonder de in het 
middel aangehaalde wettelijke bepalin
gen te schenden, dat voornoemd nadeel 
op een frank moest worden geschat ; 

Dat beide onderdelen van het middel 
feitelijke grondslag missen ; 

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

31 maart 1969. - 2e kamer. -
Voorzittm·, H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggevm·, 
H. Ligot. - Gelijkluidende conalusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Van Ryn en Ansiaux. 

2e KAMER. - 31 maart 1969. 

ARBEIDSONGEVAL. - ScHADE· 
VERGOEDING DIE DOOR DE AANSPRAKE
LIJKE DERDE AAN DE GETROFFENE 
VERSOHULDIGD IS WEGENS DE VERMIN· 
DERING VAN ZIJN ARBEIDSGESOHIKT-
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HElD VOOR ZIJN EXTRA-PROFESSIONELE 
WERKZAAMHEDEN. - SoHADEVERGOE
DING DOOR DEZELFDE AANSPRAKELIJKE 
DERDE AAN DE VERZEKERAAR ARBEIDS
ONGEVALLEN VERSOHULDIGD WEGENS 
HET VERLIES DAT GETROFFENE GELE
DEN HEEFT TEN GEVOLGE VAN DE 
VERMINDERING VAN ZIJN EOONOMISOHE 
WAARDE OP DE ARBEIDSMARKT. -
VERGOEDINGEN TOT HERSTEL VAN 
ONDERSOHEIDEN MATERIELE NADELEN, 

V m·goedingen voo1• onde1·scheiden mate-
1'iele nadelen, wam-op niet van toepassing 
is het ve1·bod te cumulm·en, zoals dit 
wo1·dt voorgeschreven bij a~·tilcel 19, 
lid 4, van de gecoih·dineerde wetten 
bet1'effende de vergoeding der schade 
voortsp1·uitende uit arbeiclsongevallen, 
zijn, enm·zijds, de schadevergoeding die 
door de aanspmlcelijlce derde aan cle 
getroffene vm·schuldigd is wegens de 
ve1·minde1·ing van zijn lichamelijlce ge
schilctheid voo1· zijn ext1·a-p1·ojessionele 
werlczaamheden en, ande1·zijds, de doo1' 
dezelfde aanspmlcelijlce de1·de aan de 
verzelcemar a1·beidsongevallen ve1"schul
digde schadevm·goeding wegens het doo1• 
de getroffene geleden verlies ten gevolge 
van de ve1·mindm·ing van zijn econo
mische waa1·cle op de a~·beiclsma1·lct (1). 

(JORIS EN CALAY, T. HENRY EN NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP « BELGISCHE MAAT
SOHAPPIJ VAN VERZEKERINGEN VAN DE 
MIDDENSTAND >>.) 

ARREST ( V61'taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 oktober 1968 in huger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Marche-en-Famenne, recht
doende over de burgerlijke. belangen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk 
W etboek, 3 en 4 van de wet van 17 april 
1878, houdende de voorafgaande titel 
van het W etboek van strafvordering, 
1 en 19 van de wetten op de vergoeding 
van schade voortspruitende uit arbeids
ongevallen, gecoordineerd bij koninklijk 
besluit van 28 september 1931, zoals deze 

(1) Raadpl. cass., 6 maart 1968 (_Arr. cass., 
1968, biz. 895), 3 januari en 3 maart 1969, 
supra, blz. 414 en 614). 

zijn gewijzigd en aangevuld met betrek
king tot artikel 1, bij het besluit van 
9 juni 1945 en, met betrekking tot 
artikel 19, bij artikel 10, 1°, van de 
wet van 10 juli 1951, 3 van de wet van 
16 maart 1954 en het enige artikel van 
de wet van 11 juni 1964, 

do01·dat de bestreden beslissing, recht
doende : 1° over het bedrag van de 
schadevergoeding die aan de verweer
der Henry toekomt, verklaart een glo
bale schatting naar billijkheid te doen 
van de residuaire stoffelijke schade die 
voortvloeit uit de blijvende gedeeltelijke 
ongeschiktheid van 10 t. h., en van de 
morele schade geleden zowel door deze 
blijvende gedeeltelijke ongeschiktheid als 
door de tijdelijke ongeschiktheid en hem 
dientengevolge, onder aftrek van de 
vroeger gestorte voorlopige uitkering, de 
2/3 van de globale vergoeding van 
100.000 frank toekent; 2° over het 
bedrag van de schadevergoeding die aan 
de verweerster, de naamloze vennootschap 
« Belgische Verzekeringsmaatschappij 
voor de Middenstand >> toekomt, haar, 
onder bevestiging van de beroepen 
beslissing, niet aileen de terugbetaling 
toekent van 2/3 der schadevergoeding 
betaald wegens tijdelijke gedeeltelijke 
ongeschiktheid, dit is 3.410 frank, maar 
e:veneens de terugbetaling van de bedra
gen gestort als rente voor blijvende 
gedeeltelijke ongeschiktheid van 10 t. h., 

terwijl de eisers bij conclusie deden 
gelden dat de blijvende ongeschiktheid 
van 10 t. h. aanspraak moest geven op 
een physische-morele vergoeding van 
100.000 frank, waarvan het stoffelijk 
gedeelte - dit is 4G.OOO frank - toe
komt aan de wettelijke verzekeraar en de 
morele vergoeding- dit is 60.000 fr. -
aan de getroffene zelf, waaruit volgt dat, 
door, op grond van een glo bale schatting 
naar billijkheid van het geheel der schade, 
te weigeren een verdeling te maken tussen 
de morele schade enerzijds en de stoffe
lijke schade anderzijds, het bestreden 
vonnis niet wettelijk met redenen is 
omkleed en, in elk geval, door aan de 
getroffene Henry een globale vergoeding 
toe te kennen die met name het stoffelijk 
nadeel uit de blijvende ongeschiktheid 
van 10 t. h. dekt, en aan de wettelijke 
verzekeraar de terugbetaling van het 
bedrag dat wegens dezelfde ongeschikt
heid aan de getroffene is uitgekeerd over· 
eenkomstig de wetten op de vergoeding 
van de schade voortspruitende uit 
arbeidsongevallen, het vonnis de regel 
van de niet-samenvoeging van de 
gemeenrechtelijke schadevergoedingen en 
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van de forfaitaire schadevergoedingen 
heeft miskend en dientengevolge eiser 
heeft veroordeeld tot betaling van een 
hogere schadevergoeding dan die Welke 
hij op grond van de artikelen 1382 en 
volgende van het Burgerlijk W etboek 
moest betalen : 

Overwegende enerzijds dat de rechter, 
uitspraak doende op de rechtsvordering 
van verweerder, hem een schadevergoe
ding van 100.000 frank toekent op grond 
hiervan dat de " residuaire stoffelijke 
schade » waarop deze partij aanspraak 
maakte, " bij ontstentenis van een nauw
keurige schattingsbasis, slechts naar bil
lijkheid kan worden geschat en vermengd 
met zijn morele schade » ; 

Dat verweerders conclusie betreffende 
de eis in betrekking met de residuaire 
stoffelijke schade duidelijk stelt dat deze 
opgeleverd wordt « door de vermindering 
van de Iichamelijke geschiktheid buiten 
zijn beroep », door de " vermindering van 
geschiktheid buiten zijn beroepsbezig
heden »; 

Overwegende anderzijds dat de rech
ter, uitspraak doende op de rechtsvor
dering van verweerster, de red en en van 
de eerste rechter overneemt, luidens 
welke de haar toegekende vergoeding 
" de tegenwaarde is van het verlies dat 
haar verzekerde heeft geleden ten gevolge 
van de vermindering van zijn economisch 
potentieel >> ; 

Overwegende dat uit de vergelijking 
van deze beslissingen volgt dat het vonnis 
een duidelijk onderscheid maakt tussen 
enerzijds de morele schade, vermengd 
met de residuaire stoffelijke schade, en 
anderzijds de schade die voortvloeit uit 
de vermindering van de waarde van de 
getroffene op de arbeidsmarkt en dat het 
voor dit laatste punt geen enkele ver
goeding aan verweerder heeft toegekend ; 

Dat het aldus passend op de conclusie 
van de eisers heeft geantwoord en geen 
enkele van de in het middel aangevoerde 
bepalingen heeft geschonden ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

31 maart 1969. - 2e kamer. -
Vo01·zitter en Verslaggever, H. Valentin, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, H. Colard, advo
caat-generaal. - Pleiters, HH. Simont 
mi Bayart. 

2e KAMER. - 31 maart 1969. 

10 HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. 
- HoGER BEROEP VAN EEN BURGER· 
LIJKE PARTIJ. - WIJZIGING VAN DE 
BESLISSING OP DE REOHTSVORDERING 
VAN EEN ANDERE BURGERLIJKE PARTIJ, 
- ONWET'[ELIJKHEID. 

20 HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- BuRGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
- TEGENBEROEP VAN DE BEKLAAGDE 
EN VAN DE BURGERRECHTELIJK AAN· 
SPRAKELIJKE P ARTIJ. - 0NTV ANKE • 
LIJKHEID. - VooRWAARDE. 

3o VERWI.JZING NA CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - BuRGERLIJKE RECHTS· 
VORDERING. -BEROEPEN VONNIS VER· 
NIETIGD OMDAT DE APPELRECHTER 
KENNIS HEEFT GENOMEN VAN EEN 
REOHTSVORDERING DIE VOOR HEM NIET 
WAS GEBRACHT. - VERNIETIGING ZON· 

DER VERWIJZING. 

40 HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- STRAFVORDERING. - HOGER BE· 
ROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE, 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
- HoOFDBEROEP VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ. - TEGENBEROEP VAN DE 
BEKLAAGDE EN VAN DE BURGERRECH· 
TELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ, BE
TREFFENDE DE BESLISSING OP DE 
BURGERLIJKE RECRTSVORDERING. -
BESLISSING DIE DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP ONBEVOEGD VERKLAART KEN· 
NIS TE NEMEN VAN DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING, NA BUITENVERVQL· 
GINGSTELLING VAN DE BEKLAAGDE. -c

WETTELIJKHEID. 

1 o Op het hoger be1·oep van ee~ burg.~rl~jlce 
partij Jean de appelrechter mets wtJZtf!en 
in de beslissing op de 1'echtsv01·denng 
van een andere burge1'lijlce pm·tij (1). 
(Wetb. van strafv., art. 202; wet van 
1 mei 1849, art. 7.) 

2o De tegenbe1·oepen van de belclaagde en 
van de bu1·gerrechtelijlc aanspralcelijlce 
partij, tegen de beslissing OJ?. de recht~: 
v01·dering van een burgerhjke parttJ, 

(1) Raadpi. cass., 12 december 1966 (AlT. 
oa88,, 1967, biz. 464); 14 oktober 1968 (supra, 
biz. 175). 
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zijn enkel antvankelijk indien deze beslis
sing krachtens het hager bm·aep van die
zeljde burgerlijlce pa1·tij vaar de rechter 
in hager betaep is gebmcht (1). (Wetb. 
van strafv., art. 203, § 4; wet van 
31 mei 1955, art. 2). 

3o TVanneer een ni haget betaep gewezen 
vannis '1!etnietigd watdt in zaver de appel
rechtm· kennia heejt genamen van een 
burge1·lijke rechtsvordering die vaar hem 
niet was gebmcht, watdt de vetnietiging 
zandet venvijzing uitgespraken (2). 

4° Wettelijk is de beslissing waa1·bij de 
appeltechter zich onbevoegd vetklaatt 
om kennis te nemen van de ?'echtsvarde
ring van de burge?'lijke pattij, na de 
beklaagde buiten ve1·volging te hebben 
gesteld, wanneet hij lcennis heejt gena
men van de sttajvorde1·ing lctachtens het 
hager bm·aep van het open baa?' ministetie, 
en van de burgerlijlce ?'echtsvotdering 
lc1·achtens het hoojdbetoep van de bu?·get
lijke pattij, enerzijds, en krachtens de 
tegenbe1•oepen van de belclaagde en van 
de burget?'echtelijk aansprakelijlce pat
tij, andetzijds ( 3). (Wet van 17 april 
1878, art. 4). 

(FR. BLAISE, <C NATIONAAL VERBOND 
VAN SOOIALISTISCHE MUTUALITEITEN, 
J, BLAISE EN L. BLAISE, T. POLMANS EN 
PERSONENVENNOOTI:'OHAP MET BEPERK
TE AANSPRAKELIJKHEID <C EGETEPI ll.) 

ARREST (ve1•taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 oktober 1968 gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te Luik, 
rechtdoende iJl hoger beroep ; 

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

Overwegende dat de eisers, bm·gerlijke 
partijen, niet veroordeeld zijn in kosten 
van de strafvordel'ing ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

II. In zov<Jr de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die door de tweede 
eiseres tegen de verweerders is ingesteld : 

(1) Raadpl. cass., 9 februari 1959 (Bull. en 
PAsrc., 1959, I, 58) en de noot. Zie ook: 
Rep. prat. dr. belge, Complemeni, v 0 Appel en 
1natiere repressive, nrs 120, 123 tot 127. 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 174, 199, 202, 203 
van het W etboek van strafvordering en 
97 van de Grondwet, 

dootdat, na te hebben vastgesteld dat 
de verweerder Polmans geen enkele fout 
heeft begaan waardoor hij aansprakelijk 
is voor het bedoelde ongeval, het bestre
den vonnis, dat de beroepen beslissing 
verandert, de rechtbank onbevoegd ver
klaart kennis te nemen van de burger
lijke rechtsvordering van eiseres tegen 
Polmans en haar dientengevolge veroor
deelt in de kosten van de twee instanties, 

tm·wijl noch de verweerders, noch 
de eiseres tegen het beroepen vonnis 
hoger beroep hadden ingesteld, zodat de 
burgerlijke rechtsvordering van eiseres 
tegen de rechtstreeks gedagvaarde par
tijen niet aanhangig was bij de correctio
nele rechtbanlc en deze derhalve in dit 
opzicht het beroepen vonnis niet kon 
veranderen en de recht,svordering van 
eiseres niet kon verwerpen wegens or,be
voegdheid: 

Overwegende dat eiseres geen hoger 
beroep heeft ingesteld tegen de beslissing 
van de politierechter ; dat de verweerders 
evenmin een oorspronkelijk beroep heb
ben ingesteld tegen dezelfde beslissing, 
zodat de correctionele rechtbanlc geen 
kennis kon nemen van de burgerlijke 
rechtsvordering en in dit opzicht het 
heroepen vonnis niet kon veranderen ; 
dat zij immers :iliet vermocht acht te slaan 
op het tegenbe1·oep dat de verweerders 
bij conclusie hadden ingesteld tegen 
eiseres, welk tegenberoep niet ontvanke
lijk was bij afwezigheid van een hoofd
beroep van eiseres ; 

Dat het middel derhalve gegrond is ; 

III. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvorderingen die door de eerste, 
derde, vierde en vijfde eiser tegen de 
verweerders zijn ingesteld : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 174, 199, 202 en 
203 van het W etboek van strafvordering 
en 97 van de Grondwet, 

doardat, na te hebben vastgesteld dat 
de verweerder Polmans geen enkele fout 
heeft begaan waardoor hij aansprakelijk 

(2) Cass., 12 december 1966 en 10 apri11967, 
(A1'r. cass., 1967, biz. 464 en 962); 14 oktober 
1968 (supm, biz. 175). 

(3) Raadpl. cass., 27 juli 1891 (Bull. en 
PAsrc., 1891, I, 228). 
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is voor het bedoelde ongeval, daar wijlen 
Josette Blaise alleen moet instaan voor 
de schadelijke gevolgen van het ongeval, 
het bestreden vonnis de rechtbank onbe
voegd verklaart kennis te nemen van 
de schadevergoedingsvordering van de 
eisers die zich burgerlijke partij hebben 
gesteld tegen de verweerders, 

te1wijl, bij ontstentenis van hoger be
roep van verweerders, de toestand van 
de eisers niet kon worden verergerd op 
de voorziening van dezen alleen, aan
gezien het hoger beroep van de burger
lijke partijen alleen geen wijziging te 
htmnen nadele kon meebrengen van de 
veroordelingen die de eerste rechter heeft 
uitgesproken : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan blijl>:.t 
dat de eisers een burgerlijke rechtsvorde
ring hebben ingesteld voor de Correc
tionele Rechtbank te Luik, zitting hou
dende in hoger beroep, en de verweerders, 
gedaagden op voornoemd beroep, bij 
conclusie regelmatig ingediend ter te
rechtzitting van 19 september 1968, dit 
is v66r de sluiting van de debatten, 
uitdrukkelijk verklaard hebben tussen
beroep in te stollen ; 

Overwegende dat de rechter in hoger 
beroep, op voornoemd tegenberoep en 
op de voornoemde conclusie die ertoe 
strekte de verweerders van elke veroor
deling te doen ontslaan, zich kon onbe
voegd verklaren kennis te nomen van 
de burgerlijke rechtsvordering van de 
eisers (1); 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, doch slechts in zover het 
uitspraak doet op de burgerlijke rechts
vorderi:ng van de Landsbond van Socia
listische Mutualiteiten ; verwerpt de voor
ziening voor het overige ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt de 
eisers, procesgenoten Blaise en de ver
weerders elk in de helft van de kosten, 

(1) Ret openbaar ministerie had het hoger 
beroep van Josette Blaise, overleden tijdens 
de aanleg van hoger beroep, en van haar 
vader Fran<;ois Blaise, burgerlijk aansprake
lijke, gevolgd en had tevens hoger beroep 
ingesteld tegen de rechtstreeks gedaagden 
Polmans en personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid « Egetepi "· 

met uitsluiting van die van de betokening 
van de voorziening aan het openbaar 
ministerie, die ten laste van de eisers 
zullen blijven; zegt dater geen aanleiding 
is tot verwijzing. 

31 maart 1969. - 2e kamer. -
Vom·zitter, H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1·, 
H. Ligot. - Gelijkl~tidende conchtsie, 
H. Colard, advocaat-generaal. - PleiteT, 
H. Simont. 

2e KAMER. - 31 maart 1969. 

WEGVERKEER. - OVERTREDING VAN 
DE ARTIKELEN 2-14, 2-17, § 1, 1° EN 
3o, VAN DE WET VAN 1 AUGUSTUS 1899, 
GEWIJZIGD BIJ DE WET VAN 1 AUGUS
TUS 1963. - BESTUREN VAN EEN 
VOERTUIG NIETTEGENSTAANDE EEN 
VERVALLENVERKLARING VAN DIT RECHT 
OF BUITEN DJ11 BIJ DEZE WETTELIJKE 
BEPALINGEN OPGELEGDE VOORWAAR
DEN. - BESTUREN VAN EEN VOERTUIG 
OP DE OPENBARE WEG. - BEGRIP. 

De artikelen 2-14, 2-17, § 1, 1° en 3°, van 
de wet van 1 augttstus 1899, gewijzigd 
b•:j de wet t•an 1 augttstus 1963, die 
als misd1·ijf bestempelen het feit dat een 
pe1·soon cz.ie veTvallen is verklaa~·d van 
het 1·echt een voe1·tuig tc bestu1·en, een 
voe1·tuig heeft bestuu1·d op de openba~·e 
weg niettegenstaande het ttitgesproken 
ve1·val of buiten de voo1·waarden die bij 
deze wettelijke bepalingen zijn opgelegd, 
maken geen onde1·scheid bet1·effende de 
duur van het feit dat zij ve1·bieden, of 
bet1·effende de 1·edenen die dit feit moti
VM'en (2). 

(PROOUREUR DES KONINGS TE LUIK, 

T. FREMAUX.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het, bestreden 
vonnis, op 7 oktober Hi68 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik; 

(2) Raadpl. cass., 17 februari 1969, sup'l'a, 
blz. 573. 
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Over het middel afgeleid uit de schen
din.g van de artikelen 2-17, § 1, 1o, 
2-17, § 1, 3°, en 2-14 van de wet van 
1 augustus 1899, zoals zij is gewijzigd 
bij de wet van 1 augustus 1963, en de 
kon'inklijke besluiten van 3 en 4 mei 1965, 

doo1·dat, om de vrijspraak van ver
weerder, vervolgd wegens overtreding 
van deze wettelijke bepalingen, te moti
venm, het vonnis stelt dat het ten laste 
gelegde feit dat beperkt is tot het ver
plaatsen van een voertuig om het onregel
matige stationeren ervan te verhelpen, 
niet het besturen van een voertuig kan 
zijn, zoals bepaald is in de tekst van de 
tegen beklaagde ingebrachte tenlasteleg
gingen, 

terwijl het vonnis aldus aan het begrip 
« besturen van een motorrijtuig op de 
openbare weg ll een betekenis geeft die 
niet verenigbaar is met de in het middel 
vermelde wettelijke bepalingen : 

Overwegende dat de voormelde bepa
lingen als misdrijf bestempelen het feit 
dat een persoon die vervallen is verklaard 
van het recht om een voertuig te bestu
ren, een voertuig heeft bestuurd op de 
openbare weg niettegenstaande het uit
gesproken verval of buiten de voor
waarden die bij deze wettelijke bepalin
gen zijn opgelegd, zonder dat deze een 
onderscheid m.aken betreffende de duur 
van hat feit dat zij verbieden, of betref
fende de redenen die dit feit motiveren; 

Overwegende derhalve dat, door be
ldaagde van vervolging te ontslaan op 
de grand die zij vermeldt en nu zij niet 
vaststelt dat voor beldaagde een wette
lijke rechtvaardigingsgrond kon worden 
ingeroepen, de bestreden beslissing haar 
beschikkend gedeelte niet wettelijk heeft 
gerechtvaardigd; ' 

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

31 maart 1969. - 28 kamer. -
Voorzittm·, H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. V erslaggever, 
H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, 
H.. Colard, advocaat-genera.al. 

2" KAMER. - 31 maart 1969. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - VOORZIENING TEGEN EEN 
ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHUL
DIGINGSTELLING DIE DE INTERNERING 
BEVEELT VAN EEN BEKLAAGDE, MET 
TOEPASSING VAN DE WET TOT BESCHER· 
MINQ VAN DE MAATSCHAPPIJ. 
MID DEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT 
OP IIET VOORBEREIDEND ONDERZOEK. 
- MIDDEL VREEMD AAN DE BEVOEGD
HEID.- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - lNTER
NERING. - GEESTESTOESTAND VAN 
DE BEKLAAGDE. - SOEVEREINE BE
OORDELING DOOR DE FEITENREOHTER. 

1° N iet ontvankelijk, tot staving van een 
voo1·ziening die door de beklaagde werd 
ingesteld tegen, een, arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling, dat zijn 
inte1·nering beveelt met toepassing van 
de wet tot bescherming van de maat
schappij, is een middel dat vreemd is 
aan de bevoegdheid en enkel betrekking 
heeft op het V001'bfl1'eidencl onclerzoek ( 1). 

2° De rechter oordeelt soeverein in feite of 
de beklaagde zich al clan niet bevindt 
in een staat van ernstige geestesstoornis 
of zwakzinnigheicl die hem ongeschikt 
maalct tot het contTole1'M~ van zijn 
daden (2). 

(BISET.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 februari 1969 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel, kamer 

· van inbeschuldigingstelling ; 

Over de drie middelen samen, afgeleid, 
het ee1·ste, uit de schending van arti

kel 71 van het W etboek van strafvorde
ring, 

doordat de onderzoeksrechter de twee 
getuigen niet heeft gehoord die eiser bij 
zijn ondervraging van 14 mei 1968 aan
gewezen had om aan te tonen dat de 

(1) Raadpl. cass., 21 oktober 1968 (supra, 
biz. 212). 

(2) Cass., 6 maart en 24 augustus 1967, 
redenen (A1·r. cass., 1967, biz. 852 en 1341); 
verg. cass., 17 juni 1968 (ibid., 1968, blz.1262). 
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getuigenissen van de klagers vals waren, 
dat dezen bedreigingen hadden geuit en 
dat een schot in zijn richting afgevuurd 
werd; 

het tweede, hieruit dat de getuigenver
klaringen die zijn vader aan deze rechter 
had gezonden, nict voorhanden waren in 
het dossier ; 

het denle., uit een stel van feiten waaruit 
blijkt dat het vooronderzoek onvolledig 
is, dat de gE>neeskundige experten hun 
meningen gronden op onjuiste feiten en 
elkaar hebben afgeschreven, dat. de in
lichtingen tegenstrijdig zijn, en hieruit 
dat de zaak niet juist uitgewezen is : 

Overwegende dat, in zover de midde
len, die vreemd zijn aan de bevoegdheid, 
het vooronderzoek betreffen, uit geen 
enkel processtuk waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijkt dat eiser deze 
middelen heeft doen gelden voor het 
Hof van beroep, kamer van inbeschuldi
gingstelling ; 

Overwegende dat voor het overige de 
feitenrechter in feite en, derhalve, op 
onaantastbare wijze oordeelt, enerzijds, 
of het noodzakelijk dan wei raadzaam is 
een aanvullend onderzoek in te stellen en, 
anderzijds, of de verdachte zich f•l dan 
niet in een staat van ernstige geestes
stoornis of zwakzinnigheid bevindt die 
hem voor de controle van zijn daden 
ongeschikt maakt ; 

Dat de middelen niet kunnen worden 
aangenomen ; 

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

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

3I maart 1969. - 2e kamer. -
Vom·zittet•, H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
Baron Richard. - Gelijkluidende con
clusie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2 3 KAMER.- 31 maart 1969. 

I o RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - VooRZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE.- MIDDEL 
IDERUIT AFGELEID DAT DE REORTER 
IN HOGER BEROEP DE BURGERLIJKE 

PARTIJEN NIET HEEFT GEHOORD. -
GEEN VERZOEK Ol\f VERHOOR VAN DE 
BURGERLIJKE FJ.RTIJEN. GEEN 
SOHENDING VAN DE REOHTEN VAN DE 
VERDEDIGING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
GEBREK AAN EEN OONOI.USIE. - GEEN 
VERPLICHTING VOOR DE REOHTER DE 
STUKKEN VAN HET DOSSIER OF Dlil 
ELEJVIENTEN VAN DE ZAAK, WAAROP 
HIJ ZIJN OVERTUIGING STEUNT, NADER 
TE PREOISEREN. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VONNIS DIE BEPAALDE BEWIJSELE
JVIENTEN ALS OVERTUIGENDER DAN 
ANDERE BESOIIOUWT. - GEBREK AAN 
EEN OONOLUSIE. - GEEN VERPLICH
TING VOOR DE REOHTER DEZE BEOOR
DELING TE MOTIVEREN. 

4° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN. VERZOEKSOHRIFT 
WAARBIJ HET HoF VERZOOHT WORDT 
EEN ONDERZOEK IN TE STELLEN. -
HoF NIET BEVOEGD. 

I o Kan niet wo1·den aangenomen het 
middel dat hie1·uit is ajgeleid dat de 
bm·gerlijke partijen dam· de rechtet• in 
hager be1·oep niet wm·den gehoord, 
wannee1· niet bewezen is dat om hun 
ve1·hoo1· we1·d verzocht ( l). 

2° Bij geb1·ek aan een conclusie, is de 
rechtet• niet verplicht de stu:Cken van 
het dossie1· of de elemente1~ van de zaak, 
waa1·op hij z·"jn beslissing steunt, nader 
te precise1·en (2). (Grondwet, art. 97}. 

3° Bij geb1·ek aan een conclusie, is de 
1'echte1· niet verplicht de redenen op te 
geven, waarom hij bepaalde bewijsele
menten beschouwt als ovm·tuigendm· dan, 
ande1·e, zelfs al zijn zij tegenstrijdig (3). 
(Grondwet, art. 97). 

4° Het Hof van cassatie is niet bevoegd 
om kennis te nemen van een verzoek
sch1·ijt waarbij om een onde.1•zoek wordt 
ve1•zocht (4). (Grondwet, art. 95). 

(1) Raadpl. cass., 18 december 1967 (A1·r. 
cass., 1968, blz. 570 en 21 oktober 1968, 
supra, blz. 209. 

(2) en (3) Cass., 12 september 1966 (An. 
cass., 1967, blz. 37); 29 januari 1968 (ib·id., 
1968, blz. 721). 

(4) Cass., 30 september 1946 (Bull. en 
PAsiC., 1946, I, 340); raadpl. cass., 6 januari 
1969 (supra, blz. 428). 
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(HERMANS, T. CONSORTEN BONY EN 
VERBOND VAN SOCIALISTISOHE MUTUA
LITEITEN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Ge]et op het bestreden 
arrest, op 29 oktober 1968 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de rechten der verde
diging, 

doo1·dat enerzijds de aanklagers van 
eiser, burgerlijke partijen, niet door het 
hof van beroep gehoord werden ; 

en dom·dat anderzijds eiser geen uitleg 
heeft kunnen verschaffen overeenkomstig 
de wet: 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eiser schriftelijk of mondeling 
een conclusie heeft genomen om de per
soonlijke verschijning en het verhoor van 
de burgerlijke partijen te vragen; 

Wat het tweed<· onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het proces-verbaal 
van de terechtzitting en uit het arrest 
blijkt dat eiser in zijn verweermiddelen 
gehoord werd ; 

Dat het middel in beide onderdelen 
feitelijke grondslag mist ; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat het hof van beroep geen rekening 
heeft gehouden met de tegenstrijdigheden 
die de tegen eiser ingebrachte beschuldi
ging krachteloos maken : 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
conclusie van eiser, het hof van beroep 
niet verplicht was te zeggen op welke 
gegevens het zijn beslissing heeft gegrond 
of waarom: het geloof hechtte aan de 
afgenomen getuigenissen, zelfs indien 
deze tegenstrijdigheden zouden bevatten. 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat een nieuw grondig getuigenverhoor 
nodig is: 

Overwegende dat het Hof niet bevoegd 

IS om een nieuw getuigenverhoor te 
bevelen; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 
En overwegende dat de substantiele of 

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

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de verweerders : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

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

31 maart 1969. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 31 maart 1969. 

VOORZIENING IN C.A SSATIE. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - VooR
zrENING TEGEN EEN OP TEGENSPRAAK 
GEv'i'EZEN EINDARREST. 

Buiten het geval waa1·van spmke in arti
kel 40, vim:de lid, van de wet van 
15 juni 1935 is te laat ingesteld de 
voorziening, die in st1·ajzaken tegen een 
op tegenspraak gewezen einda?Test wordt 
ingesteld na het verstrijken van de 
te1•mijn voo1•geschreven bij a1·tikel 373 
van het Wetboek van strajvordeTing (1). 

Twee met de notitie overeenstemmende 
arresten, een en ander inzake Deridoux 
( vertaling). 

31 maart 1969. - 2" learner. -
VoorzitteT, H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggwm·, 
H. Capelle. - Gelijkluidsnde conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

(1) Cass., 20 januari 1969, supra, blz. 484. 
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2e KAMER. - 31 maart 1969. 

TAAL (GEBRUIK VAN DE DUITSE). 
- DIENSTPLICRTZAKEN. - BESLISSING 
vAN DE HoGE MILITIERAAD. - BESLIS
SING IN RET FRANS. - VoORZIENING 
IN RET DUITS.- NIETIGREID. 

Nietig is cle in het Duits gestelde voorzie
ning tegen een in het F~·ans gewezen 
beslissing van de Hoge Militieraad (1). 
(Wet van 15 juni 1935, art. 27, gewij
zigd bij artikel 9 van de wet van 
20 juni 1953, en art. 40.) 

(HILGERS.) 

ARREST (VM'taling). 

HET HOF;- Gelet op de bestreden 
beslissing, op 6 december 1968 gewezen 
door de Hoge Militieraad ; 

Overwegende dat de voorziening die 
in het Duits is opgesteld en gericht is 
tegen een in het Frans gewezen beslissing, 
nietig is krachtens de artikelen 27 en 40 
van de wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

31 maart 1969. - 2e kamer. -
V oo~·zitter, H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Ligot. - Gelijlcluiclende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 31 maart 1969. 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- VONNIS VAN DE POLITIEREOHTBANK. 
-HoGER BEROEP VAN DE PROOUREUR 
DES KoNINGS. - HoGER BEROEP AAN 

(1) Cass., 17 februari 1958 (Bull. en PAsiC., 
1958, I, 660) ; raadpl. cass., 8 december 1965 
(ibid., 1966, I, 478). 

DE BEKLAAGDE BETEKEND BINNEN 
VIJFTIEN DAGEN TE REKENEN VAN DE 
UITSPRAAK VAN RET VONNIS, MET 
DAGV AARDING OM TE VERSOHJJNEN 
BINNEN VEERTIG DAGEN TE REKENEN 
VAN DEZELFDE DATUM. - 0NTVAN
KELIJK ROGER BEROEP. 

20 RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. 
- 00RREOTIONELE REOHTBANK DIE 
KENNIS NEEMT VAN TWEE HOG ERE 
BEROEPEN TEGEN EEN VRIJSPREKENDE 
BESLISSING VAN DE POLITIEREOHT
BANK. - HoGERE BEROEPEN INGE
STELD, RET ENE, DOOR DE PROOUREUR 
DES KONINGS, HET ANDERE, DOOR 
RET BESTUUR VAN WATERS EN BOSSEN, 
VERVOLGENDE PARTIJ. - 00RREOTIO
NELE REORTBANK DIE, BIJ EEN EERSTE 
VONNIS, REORTDOENDE OP HET HOGER 
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTE
RIE, ENKEL VERKLAART DAT DIT 
BEROEP NIE9~ ONTVANKELIJK IS. -
REOHTBANK DIE LATER OP RET HOGER 
BEROEP VAN DE VERVOLGENDE PARTIJ 
UITSPRAAK DOET EN, BESLIST DAT DE 
STRAFVORDERING RAAR DOOR HAAR 
EERSTE BESLISSING DEFINITIEF ONT
TROKKEN IS. - 0NWETTELIJK TWEEDE 
VONNIS. 

1 o Ontvo,nkelijk is het hager beroep van de 
procureur des Konings tegen een vonnis 
van de politierechtbank, wannee~· rlit 
be1•oep aan de beklaagde werd betekend 
binnen vijjtien dagen te rekenen van de 
uitspraak van dit vonnis, met dagvaar
ding om voo~· de correctionele ~·echtbank, 
zitting houdencl in hager beroep, te 
VM'schijnen binnen veM·tig dagen te 
~·ekenen van dezelfde datum (2). (Wetb. 
van strafv., art. 172, 202 en 205 [wet 
van 10 juli 1967, art. 1, nrs 89, 107 
en 108].) 

2o 'JiVanneer de G01Tectionele 1'echtbank 
die van een vrijsprekende beslissing van 
de politierechtbank kennis neemt ten 
gevolge van twee hoge1·e beroepen inge
steld, het ene, doo~· de procureur des 
Konings en, het ande~·e, clam· het 
Bestuur van waters en bossen, vervolgen
de pa~·tij, bij een ee~·ste vonnis, recht
doende op het hager beroep van het 
openbaar ministerie, enkel ve~·klaart clat 
dit hager be~·oep niet ontvankelijlc is, 

(2) Raadpl. cass., 24 oktober 1966 en 
24 april 1967 (A1'1'. cass., 1967, biz. 262 en 
1027); 7 oktober 1968 (supra, biz. 146). 
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lean zij, wannee1· zij later, uitspmak 
itoet op het hager beroep van de ve1·vol
gende partij, niet beslissen dat de st1•af
vordm·ing haa1· door ham· eerste vonnis 
definitiej is ontt1·okken, zonde1· aan dit 
vonnis een betekenis en een dmagwijdte 
toe te kennen die rnet de bewoo1·dingen 
e1·van onverenigbaa1· zijn (1). 

(PROOUREUR DES KONINGS TE DINANT EN 
BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN LAND
BOUW [BEHEER VAN WATERS EN BOS· 

SEN], T. BOEX.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
vonnissen, op 2 april en 23 december 1968 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Dinant, rechtdoende in hoger beroep ; 

Overwegende dat de voorziening tegen 
het vonnis van 2 april 1968 en die de 
voorzieningen welke gericht zijn tegen 
het vonnis van 23 december 1968, 
samenhangend zijn en dienen te worden 
gevoegd; 

W at de voorziening van de procureur 
des Konings te Dinant tegen het vonnis 
van 2 april 1968 betreft : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 5, 7 en 8 van de 
wet van 1 mei 1849, laatstvermeld 
artikel gewijzigd bij artikel 4 van de wet 
van 27 februari 1956, 

doordat het bestreden vonnis het hoger 
beroep van het openbaar ministerie niet 
ontvankelijk verklaart, want buiten de 
voorgeschreven termijn ingesteld : 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
waarbij beklaagde is vrijgesproken, op 
8 maart 1968 is gewezen en het openbaar 
ministerie bij de rechtbank die kennis 
moest nemen van het hoger beroep, dit 
aan beklaagde heeft betekend op 22 maart 
1968, dit is binnen de termijn bepaald 
bij artikel 8 van de wet van 1 mei 1849, 
en de beklaagde tegelijk gedagvaard 
werd om te verschijnen binnen 40 dagen 
te rekenen van de uitspraak van het 
vonnis waartegen het beroep gericht was ; 

Dat het middel gegrond is ; 

. Wat de voorzieningen, ingesteld de 
ene door de Procureur des Konings te 

(1) Raadpl. cass., 28 september 1968 
(sup1·a, biz. 91). 

Dinant en de andere namens het Bestuur 
van waters en bossen tegen het vonnis 
van 23 december 1968 betreft : 

Over het middel voorgedragen tot 
staving van de ene zowel als van de 
andere voorziening en hieruit afgeleid 
dat de Correcti~mele R&uhtbank te Dinant 
in het bestreden vonnis verklaart dat 
door haar vonnis van 2 april 1968 de 
strafvordering die tegen verweerder op 
verzoek van het Bestuur van waters en 
bossen was ingesteld, haar definitief 
onttrokken was, 

tenvijl de rechtbank er zich in dit 
vonnis van 2 april 1968 heeft toe beperkt 
het hoger beroep van het openbaar 
ministerie niet ontvankelijk te verklaren 
en de kosten ervan ten laste van de Staat 
te laten, zonder uitspraak te doen op het 
hoger beroep dat op 15 maart 1968 
ingesteld was namens het Bestuur van 
waters en bossen, en zonder recht te 
doen op de strafvordering die beide 
beroepen tegen het vonnis van de Politie
rechtbank te Rochefort bij haar aanhan
gig hadden gemaakt : 

Overwegende dttt de Correctionele 
Rechtbank te Dinant zich in het vonnis 
van 2 april 1968 ertoe beperkt heeft het 
hoger beroep van het openbaar ministerie 
niet ontvankelijk te verklaren en de 
kosten ervan ten laste van de Staat te 
laten; 

Dat zij, naderhand rechtdoende op 
het hoger beroep van het Bestuur van 
waters en bossen, dan ook niet heeft 
:kunnen verklaren dat de kennisneming 
van de tegen verweerder ingestelde 
strafvordering haar definitief onttrokken 
was door voornoemd vonnis van 2 april 
1968, zonder aan die beslissing een zin en 
een draagwijdte toe te kennen die niet 
verenigbaar is met de bewoordingen 
ervan en die voornoemde beslissing trou
wens niet kon hebben, aangezien zij elk 
gevolg weigerde aan het hoger beroep 
waarop uitspraak werd gedaan ; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, voegt de voorzie
ningen samen ; vernietigt de bestreden 
vonnissen ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gem.Rakt op de kant 
van de vernietigde beslissingen ; laat de 
kosten ten laste van de Staat ; verwijst 
de zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Namen, zitting houdende in hoger 
beroep. 

31 maart 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter en Verslaggeve1·, H. Valentin, 
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raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conolusie, H. Colard, advo
caat-generaal. 

2" KAMER. - 1 april 1969, 

I 0 INKOMSTENBELASTINGEN 
BEDRIJFSBELASTING. WET vAN 
24 NOVEMBER I953 TOT BEVORDERING 
VAN DE OPSLORPING OF DE FUSIE VAN 
VENNOOTSOHAPPEN, ARTIKELEN I EN 3. 
- BEPALINGEN DIE ENKEL BETREK· 
KING HEBBEN OP DE FISOALE GEVOLGEN 
EIGEN AAN DE VERRIOHTING VAN 
OPSLORPING OF FUSIE VAN VENNOOT
SCHAPPEN. BEDRIJFSWINST BE
RAALD GEDUR:8NDE RET DIENSTJAAR 
AAN RETWELK DE ONTBINDING VAN 
DE OPGESLORPTE VENNOOTSORAP EEN 
EINDE MAAKT. - .VVINSTEN ONDER· 
WORPEN AAN DE BEDRIJFSBELASTING, 
ZO ZIJ GERESERVEERD, EN AAN DE 
MOBILIENBELASTING, ZO ZIJ UITGE· 
KEERD WORDEN, 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEDRIJFSBELASTING. - 0PSLORPING 
VAN EEN NAAML.OZE VENNOOTSORAP 
DOOR EEN ANDERE RANDELSVENNOOT· 
SCHAP. - BEDRIJFSWINSTEN DOOR EEN 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP BERAALD 
GEDUREN"DE RET BOEKJAAR DAT 
EINDIGT MET DE ONTBINDING. 
WINSTEN BEGREPEN IN DE 1NGEBRAOR· 
TE ACTIVA VAN DE NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP. - GERESERVEERDE WINSTEN 
AAN DE BEDRIJFSBELASTING ONDER· 
WORPEN. 

I 0 De artikelen 1 en 3 van de wet van 
24 novembet• 1953 tot bev01·dering van 
de opslorping of de fusie van vennoot
schappen hebben enkel betr·ekking op de 
fiscale gevolgen eigen aan de verr·ichting 
van opslm·ping of fusie en zijn vreemd 
aan de aanslag van de bedrijfswinsten 
behaald gedur·encle het dienstjaar aan 
hetwelk de ontbinding van de opgeslorpte 
vennootschap een einde maalct, ongeacht 
of het gaat om de aanslag van deze 
winsten in de bedr·ijfebelasting, wanneer 
zij gereserveerd, en in de mobilienbelas
ting, wanneer zij uitgelceerd zijn (I). 

2° Wanneer de bedrijfswinsten, die door 
een naamloze vennootschap wer·den be-

(1) en (2) Cass., 27 november 1968, sttpra, 
blz. 328, en de noot get. W. G. 

haald gedur·ende het boelcjaar dat eindigt 
met de ontbinding we gens haar opslor
ping door een andere vennootsohap, in 
de ingebraohte aotiva begrepen zijn, 
zijn zij geen winsten uitgelceerd aan de 
aandeelhouders van de naamloze ven
nootschap, dooh winsten die werden 
get·eserveer·d en derhalve aan de bedr'ijfs
belasting onderworpen zijn (2). (Ge
coordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. I4, § I, 1o, 
15, 32, § 2, en 35, § 3.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCRAP << CIMENTS 
D'OBOURG ))' T. BELGISCHE STAAT, 
1\'I:INISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 maart 1967 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1 en 3 van de 
wet van 24 november 1953 tot bevorde
ring van de opslorping of de fusie van 
vennootschappen, 2 van de wet van 
29 december 1955 houdende aanvulling 
van de wet van 24 november 1953 tot 
bevordering van de opslorping of de fusie 
van vennootschappen en 97 van de 
Grondwet, 

doordat, kennis nemonde van de beroe
pen welke oiseros die op 27 december 1957 
was opgoricht ten gevolgo van do fusie 
van drie vennootschappon, tegen de 
beslissingen van de directeur der directe 
belastingon had ingesteld om aan hot 
hof van beroep te vragen do litigiouze 
aanslagen nietig on onwettelijk te ver
klaren, waarvan vaststond dat zo waron 
gevestigd op de winston die twee van 
de door eiseres opgeslorpto vennoot
schappen haddon bohaald in de loop van 
het boekjaar dat aan de fusie was voor
afgegaan, hot hof van boroop, bij het 
bestroden arrest, de beroopen ontvangt, 
maar zo niot gegrond vorklaart op grond 
dat, in strijd met wat eiseres betoogdo, 
de bopalingen van artikel 1 van de wet 
van 24 november 1953 slochts de belas
tingen niet toopasselijk maken die, zonder 
deze bepalingen, verschuldigd zoudon 
geweest zijn overeonkomstig artikel 15; s 2, van de geco6rdineorde wotton 
betreffende de inkomstonbelastingen, en 
het gevolg van de bolastingvrijdom die 
ze vaststellen dus niet uitbreiden tot de 
niet belaste winston die gedurendo het 
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laatste boekjaar werden behaald door de 
vennootschappen die samensmelten, 

te1·wijl de aldus van de bepalingen van 
artikel 1 van de wet van 24 november 
1953 gegeven uitlegging niet aileen noah 
uit de bewoordingen van genoemde wet 
of van die van de wet van 29 december 
1955, noah uit de parlementaire voorbe
reiding voortvloeit, maar rechtstreeks 
in druist tegen de wil van de wetgever 

<< de opslorping of de fusie van de 
ondernemingen te bevorderen n, en im
mers, daar de door een vennootschap op 
aandelen behaalde winsten, naar gelang 
ze gereserveerd of uitgekeerd worden, 
onderworpen zijn hetzij aan de bedrijfs
belasting, hetzij aan de mobilienbelasting, 
verhoogd met de nationale crisisbelasting, 
dat-wil zeggen, in dit tweede geval, aan 
een zwaardere fiscale last, gelet op het 
niet aftrekbaar karakter van de nationa.le 
crisisbelasting, en daar, anderzijds, de 
fusie normaal, zoals in het onderhavige 
geval, de liquidatie van de opgeslorpte 
vennootschappen meebrengt en, bijge
volg, de verdeling, onder de aande~l
houders ervan, van het maatschappel:..Jk 
vermogen, met inbegrip van de gedurende 
het lopende boekjaar behaalde winsten, 
hieruit volgt dat deze winsten, volgens 
de stelling van het bestreden arrest, in 
geval van fusie, noodzakelijk een zwaar
dere belasting (mobilienbelasting, plus 
nationale crisisbelasting) zouden onder
gaan dan die (bedrijfsbelasting) waaraan 
ze eventueel zouden hebben kunnen 
onderworpen zijn, bij ontstentenis van 
fusie : 

Overwegende dat uit de artikelen 1 en 
3 van de wet van 24 november 1953 tot 
bevordering van de opslorping of de 
fusie van vennootschappen, uit artikel 2 
van de wet van 29 december 1955 tot 
aanvulling van deze wet, alsmede uit 
de parlementaire voorbereiding waartoe 
die wetten aanleiding hebben gegeven, 
blijkt dat de belastingen waarvan vrij
stelling bij genoemde .vet van 24 novem
ber 1953 wordt toegekend, onverminderd 
de aanslag op het ogenblik van de latere 
verdeling van de activa van de opslorpen
de vennootschap of van de nit de fusie 
ontstane vennootschap, de inkomsten
belastingen en de nationale crisisbelasting 
zijn die, bij gebreke van deze wet, 
bij de opslorping of de fusie zouden 
ge1nd zijn met toepassing van artikel 15, 
§ 2, van de gecoiirdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen ; 

Dat, in strijd met. wat het middel 
betoogt, het door de wetgever van 1953 

nagestreefde doel de vrijstelling van de 
belastingen op de v66r de fusie of do 
opslorping behaalde winston niet impli
ceert; 

Dat deze winsten, die dor,r geen enkele 
wettelijke bepaling van belasting worden 
vrijgesteld, onderworpen blijven aan de 
bedrijfsbelasting, indien ze worden gere
serveerd, en aan de mobilienbelasting, 
indien ze worden uitgekeerd ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet,.14, § 1, 1°, 15, 35, § 3, 52, §7, 
van de wetten betret'fende de inkomsten
belastingen, gecoiirdineerd bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, 
1 en 3 van de wet van 24 november 1953 
tot bevordering van de opP lorping of de 
fusie van vennootschapp~n, 

aoo1'dat, kennis nemende van de beroe
pen welke eiseres, die op 27 G.ecember 
1957 was opgericht ten gevolge van de 
fusie van drie vennootschappen, tegen 
de beslissingen van de directeur der 
directe belastingen had ingesteld om aan 
het hof van beroep te vragen met name 
aanslagen in de bedrijfsbelasting en in de 
buitengewone conjunctuurbelasting nietig 
en onwettelijk te verklaren, waarvan 
vaststond dat ze waren gevorderd wegens 
de winsten die door twee van de door 
eiseres opgeslorpte vennootschappen wa
ren behaald gedur0nde het boekjaar dat 
aan de ontbindmg ervan was voorafge
gaan, en ten opzichte van de regelmatige 
conclusie van eiseres die, na te hebben 
betoogd dat krachtens voornoemde wet 
van 24 november 1953 de inkomsten
belastingen niet toepasselijk waren op 
die winsten, nog deed gelden, met ter
zijdestelling van de bijzondere wetgeving 
ter bevordering van de fusie of de 
opslorping van vennootschappen, « dat 
bovendien, afgezien zelfs van de toe
passing van deze wet n ~ dat wil zeggen 
van de wet van 24 november 1953 -
« geen enkele aanslag in de bedrijfsbelas
ting ten kohiere kon worden geb:racht, 
daar deze belasting, in het geval van een 
kapitaalvennootschap, slechts de niet
uitgekeerde inkomsten betrof; dat ten 
deze de totale activa, zonder uitzondering 
of voorbehoud, in de nieuwe vennoot
schap werden ingebracht, in ruil waar
voor effecten van de nieuwe vennootschap 
werden overhandigd, niet aan de inbren
gende vennootschap, maar· r3chtstreeks 
aan de aandeelhouders ervan ; dat deze 
verdeling van de totale activa van de 
vroegere vennootschap elke aanslag in de 
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bedrijfsbelasting uitsluit ,, het hof van 
beroep, bij het bestreden arrest, de 
beroepen ontvangt en ze niet gegrond 
verklaart, en dat, om aldus te beslissen, 
het hof van beroep, na zich beijverd te 
hebben om de steiling te verwerpen die 
eiseres op voormelde wet van 24 novem
ber 1953 sta1mde en nate hebben aange
kondigd dat « de andere overwegingen 
die door de verzoekende partij tegen de 
litigieuze aanslagen werden aangevoerd 
eveneens van grond ontbloot zijn ,, i:n 
verband met het middel waarvan de 
tekst hierboven werd overgenomen, ver
meldt dat « op deze tegenwerping reeds 
werd geantwoord daar waar de grief 
werd ontleed die ertoe strekte te zeggen 
dat elke aanslag diende verworpen te 
worden bij gebrek aan belastbare mate
rie ... >>, 

teTwijl, ee1·ste ondm·deel, het hof van 
beroep aldus zonder reden het middel 
verwerpt waarop het diende te antwoor
den, daar de overwegingen van het hof 
van beroep, op de plaats van het arrest 
waar het verklaart zulks reeds te hebben 
gedaan, uitsluitend betrekking hebben 
op de vraag of de bijzondere wetgeving 
ter bevordering van de fusies van 
vennootschappen de belaste elementen 
van eni,gerlei inkomstenbelasting vrij · 
stelde, maar niet op de heel verschillende 
vraag, waarop de aangevoerde over
wegingen niet toepasselijk zijn, of de 
belaste elementen in de bedrijfsbelasting 
belastbaar waren krachtens het bij de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen bepaalde belasting
stelsel van de kapitaalvennootschappen, 
en aldus, in de mate waarin ze deze 
tweede vraag zou bedoeld hebben, de 
vervroegde gevoJgtrekking van het arrest 
dat aile andere overwegingen die door 
eiseres tegen de litigieuze aanslagen 
werden aangevoerd eveneens van elke 
grond ontbloot zijn, blijkbaar kan worden 
teruggebracht tot een loutere bewering 
die, tegenover de nauwkeurige en om
standige argmnentatie vervat in de 
regelmatig door eiseres genomen conclu
sie, volkomen onvoldoende is om de 
verwerping van deze argumentatie te 
rechtvaardigen (schending van artikel 97 
van de Grondwet) ; 

tweede ondeTdeel, het arrest in elk geval 
zodanig is opgesteld dat het niet moge
lijk maakt vast te steilen om welke 
redenen het middel is verworpen dat de 
aanslagen in de bedrijfsbelasting en in 
de bijzondere conjunctuurbelasting be
kritiseerde en dat eiseres op de beginselen 
van het gewoon belastingstelsel van de 

kapitaalvennootschappen steunde (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

dm·de onde1·deel, in de ondersteiling dat 
het hof van beroep heeft gemeend dit 
middel te hebben beantwoord door tevo
ren te vermelden << dat op het ogenblik 
van de fusie en ook thans geen enkele 
bepaling van de belastingwetten de 
winsten die een vennootschap heeft 
behaald in de loop van de laatste activi
teitsperiode v66r de liquidatie ervan van 
belasting vrijstelde ... ; dat de inbrengsten 
die uit de akten voortvloeien de vast
steiling niet beletten dat op fiskaal 
gebied de belaste elementen netto-win
sten uitmaken van het boekjaar dat aan 
de fusie voorafgaat en die, op het 
ogenblik van de fusie, niet, als zodanig, 
dat wil zeggen afgezien van die fusie, de 
belasting hadden ondergaan die hun 
eigen is ; dat de boekhoudkundige opne
ming ervan in de overgedragen activa 
niets aan deze werkelijkheid ontneemt 
en niet volstaat om ze vrij te stellen van 
de Iitigieuze belastingen, namelijk hoofd
zakelijk de mobiliiinbelasting of de 
bedrijfsbelasting, naargelang er al dan 
niet uitkering was ''• het arrest nog de 
wetsbepalingen tot regeling van het 
aanslagstelsel van de handelsvennoot
schappen zou schenden, daar een ven
nootschap op aandelen slechts aan de 
bedrijfsbelasting op de winsten over een 
boekjaar (of over een gedeelte van een 
boekjaar) onderworpen is in zover de 
algemene vergadering van aandeelhou
ders die uitspraak doet over de balans 
van dat boekjaar (of gedeeltelijk boek
jaar) heeft beslist deze winsten te reser
veren en ze niet aan haar aandeelhouders 
uit te keren, waaruit volgt dat de 
bedrijfsbelasting niet kan worden geves
tigd op de winst over het boekjaar (of 
over het gedeelte van het boekjaar) dat 
eindigt op de datum van de ontbinding 
van de vennootschap, wanneer de alge
mene vergadering, die de ontbinding 
uitspreekt, tegelijk de uitkering van het 
gehele maatschappelijke vermogen in 
specie, in effecten of anderzins, onder de 
aandeelhouders, regelt, vermits, in dit 
geval, de winst van het laatste boekjaar 
niet gereserveerd maar uitgekeerd wordt 
in die zin dat ze begrepen is in het 
overschot, dat enkel in de mobilienbelas
ting belastbaar is, hetwelk de aldus 
uitgekeerde bedragen eventueel vertonen 
met betrekking tot het werkelijk gestort 
maatschappelijk kapitaal (schending van 
aile in het middel aangeduide wetsbepa
lingen, met uitzondering van artikel 97 
van de Grondwet) : 



- 731 

W at de eerste twee onderdelen sam en 
betreft: 

Overwegende dat door crop te wijzen 
<< dat op het ogenblik van de fusie en 
ook thans geen enkele bepaling van de 
belastingwetten de winston die een 
vennootschap heeft behaald in de loop 
van de laatste activiteitspe:-:iode v66r de 
liquidatie ervan van belasting vrijstel
de ... ; dat de inbrengsten die uit de 
akten voortvloeien niet beletten vast te 
stellen, zonder de bewijskracht ervan te 
miskennen, dat op fiskaal gebied de 
belaste elementen netto-winsten uitma
ken van het boekjaar dat aan de fusie 
voorafgaat en die, op het ogen~lik van 
de fusie, niet als zodanig, dat Wll zeggen 
afgezien van die fusie, de belasting 
haddon ondergaan die hun eigen is ; dat 
de boekhoudkundige opneming ervan in 
de overgedragen activa niets aan deze 
werkelijkheid ontneemt en niet :V?l~taat 
om ze vrij te stellen van de ht1gwuze 
belastingen, namelijk hoofdzakelijk de 
mobilienbelasting of de bedrijfsbelasting 
naargelang er aldan niet uitkering was», 
het arrest de in het middel bedoelde 
conclusie passend en zonder dubbelzin
nigheid beantwoordt ; 

Dat de eerste twee onderdelen van 
het middel feitelijke gron dslag missen ; 

W at het derde onderdeel bet,reft : 

Overwegende dat het arrest wet~elijk 
beslist dat de winsten opgenomen m de 
activa van .de vennootschap die worden 
ingebracht, niet aan de aandeelhouders 
werden uitgekeerd maar gereserveerd 
waren bij het verrichten van ~~ze 
inbreng en, derhalve, aan de bedriJfs
belasting onderworpen waren; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt ; 

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

1 april 1969. 28 kamer. 
VoorzittM', H. van Beirs, voorzitter. -
V M'slaggeve1·, H. Legros.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, HH. VanRyn en Fally. 

(1) Cass., 31 mei 1960 (Bull. en PAsrc., 
1960, I, 1126) en 28 juni 1966 (ibid., 1!)66, I, 
1396). 

2e KAMER, - 1 april 1969. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK VAN DE BEDRIJFSUITGAVEN 
EN -LASTEN. - BEDRIJFSVERLIEZEN. 
- VooRWAARDE: VERLIEZEN MET EEN 
BEDRIJFSKARAKTER. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
AE'TREK VAN DE BEDRIJFSUITGAVEN 
EN -LASTEN. - BEDRIJFSVERLIEZEN. 
- MATERIEEL DAT BEGREPEN IS IN 
DE DOOR EEN OPGESLORPTE VENNOOT
SCHAP INGEBRACHTE ACTIVA. - ON
JUISTE EN BEDRIEGLIJKE SCHATTING 
OP DE PRIJS WAARVOOR DEZE VENNOOT
SCHAP HET GEKOCHT :HAD. - MATE
RIEEL DAT NADIEN DOOR DE OPSLOR
PENDE VENNOOTSCHAP WERD VER
KOCHT, EVENTUEEL GELEDEN 
VERLIES. - VASTSTELLING OP GROND 
VAN DE WAARDE DER INVESTERING IN 
DE EXPLOITATIE VAN DE OPSLORPENDE 
VENNOOTSCHAP. - BEWIJSLAST NO
PENS EEN WAARDEVERMINDERING TUS
SEN DE INVEST.ERING EN. DE VERDERE 
VERKOOP VAN HET MATERIEEL. 

1 o De met de bedrijjsuitgaven en -lasten 
gelijkgestelde verliezen kunnen van de 
brutobedrijjsinkomsten slechts worden 
ajgetrolcken, zo zij een bed?·ijjskamlcter 
hebben, dit wil zeggen wanneer zij 
noodzakelijk betrekking hebben op het 
bedrijj (1). (Gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 26, § 1, lid 2; wet van 28 maart 
1955, art. 1.) 

2° Het hof van be1·oep lean wanneer het 
vaststelt dat het mate1·ieel, dat beg1·epen 
is in de doo?' een opgeslorpte vennootschap 
ingebmchte activa, onjuist en bed1·ieglijk 
geschat werd, niettegenstaande het ge
bruik ervan, op de prijs waa1·voor zij 
het gelcocht had, wettelijk beslissen dat 
het verlies, dat door de opsl01·pende ven
nootschap eventueel we1·d geleden bij de 
verde1·e verkoop van dit materieel, niet 
moet wo1·den vastgesteld op grond van 
deze schatting op de koopprijs, maar wel 
op g1·ond van de werkelijke waa1·de der 
invester1:ng van dit matM·ieel in het 
bedrijj van de opsl01·pende vennoot
schap, (2) die moet bewijzen dat dit 
materieel in waa?'de verminderd is 
tussen het ogenblilc waarop het was 

(2) Raadpl. cass., 17 november 1959 (Bull. 
en PAsrc., 1960, I, 336) en 17 november 1960 
(ibid., 1961, I, 295). 
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ingebmcht en dit waarop zij het verder 
verkocht ( l ) . 

(PERSONENVFNNOOTtlOHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « SOHEERS ET 

OIE "• T. BELGISOHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANOIEN.) 

AltREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 december 1967 gewezen 
door het Hof van beroep te Luik, recht
doende als rechtscollege waarnaar de 
zaak is verwezen ; 

Gelet op het arrest op 22 februari 
1966 (2) door het Hof gflwezen; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 25, inzonderheid §§ 1 tot 3, 
27, inzonderheid § 1, 55, inzonderheid 
§ 1, en 62 van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij 
het beslnit van de Regent van 15 januari 
1948, 1315, 1349 en 1353 van het Bur
gerlijk W etboek, 

doordat, na te hebben vastgesteld dat 
de naamloze vennootschap « Residence 
Adolphe Max" in maart 1958 hotel
materieelhadaangekochtvoor 686.517 fr., 
dat eiseres op 10 oktober 1958 genoemde 
vennootschap had opgeslorpt met over
neming van de activa en passiva ervan 
en onder Ineer van genoemd materieel 
dat in haar boekhouding voor de aan
koopwaarde werd geboekt, dat eiseres 
vervolgens dit materieel in december 
1958 en januari 1959 WE'er had verkocht 
voor 303.640 frank, het bestreden arrest 
beslist dat eiseres geen enkel bedrag 
wegens het geleden verlies van haar win
sten mag aftrekken, op grand « dat ver
zoekster (thans eiseres) niet het bewijs 
!evert - dat op haar rust - dat het 
litigieuze meubilair enige waardevermin
dering heeft ondergaan tuse8n de datum 
van de verkrijging ervan, oktober 1958, 
en de datum van de wederverkoop, 
december 1958 - januari 1959; dat niet 
de aankoopwaarde maar wei de investe
ringswaarde in aanmerking moet worden 
genomen, en dat, in dit opzicht, aange
zien een afschrijving een effectieve 

(1) Raadpl. cass., 14 maart 1957 (Bull. en 
PAsiC., 1957, I, 844) en 21 maart 1961 (ibid., 
1961, I, 799). 

(2) Bull. en PAsiC., 1966, I, 810, 

waardevermindering van het meubilair 
onderstelt, verzoekster in gebreke blijft 
te bewijzen dat dit meubilair werkelijk 
in waarde is gedaald, tussen 10 oktober 
1958 en de datum van de wederverkoop; 
dat aldus, daar verzoekster niet bewijst 
dat de verkoopwaarde lager is dan 
de werkelijke investeringswaarde, geen 
rekening kan worden gehouden met het 
bedrag van 348.551 frank of nog van 
106.255 frank die werden voorgesteld als 
bedragen welke van de belastbare grand
slag moeten worden afgetrokken ; dat 
overigens niet nit het oog kan worden 
verloren dat, zo gauw de naamloze ven
nootschap « Residence A. Max " in maart 
1958 het bedoelde meubilair had gekocht, 
het een belangrijk deel van zijn waarde 
had verloren en dat de waardeverminde
ring ervan gedurende de Expositie toe
nam wegens het intensieve gebruik dat 
ervan werd gemaakt ll, 

terwijl, eerste onclm·cleel het verlies dat 
voortvloeit nit de vervreemding van in 
een bedrijf belegde activabestanddelen 
niet up grand van de werkelijke investe
ringswaarde, maar op basis van de 
betaalde aankoopprijs moet worden be
paald, waaruit volgt dat, daar de prijs 
van d'3 wederverkoop van het litigieuze 
materieel lager was dan de waarde 
waarvoor eiseres dit materieel, bij de 
opslorping, had overgenomen, eiseres 
noodzakelijk een aftrekbaar verlies had 
geleden, tenzij bewezen is, wat het arrest 
dat de wettelijke volgorde inzake bewij
zen omkeert (hoofdzakelijk schending 
van de artikelen 55 en 62 van de gecoor
dineerde wetten en 1315 van het Burger
lijk Wetboek), niet vaststelt, dat. de 
schatting van het overgenomen mateneel, 
welke schatting voortvloeit uit de ver
richtingen van opslorping, verdicht, on
juist en te kwader trouw gedaan was en 
dat dit materieel, van 10 oktober 1958 af, 
nog slechts de waarde had waarvoor het 
in december 1958 en januari 1959 weer 
was verkocht (hoofdzakelijk schending 
van de artikelen 25, 26 en 27, van de 
gecoordineerde wetten), 

tweecle onclercleel, de overweging dat het 
materieel niet in :waarde was gedaald 
tussen het ogenblik van de verkrijging 
ervan door eiseres en dat van de weder
verkoop de beslissing van verwerping van 
elke aftrek van enig verlies niet kan 
rechtvaardigen, vermits het arrest niet 
nagaat of het geleden verlies niet voort
kwam nit de koopakte zelf die in ongtm
stige omstandigheden tot stand kwam 
(schending van dezelfde bepalingen) of 
althans het bestreden arrest niet ver~ 
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1neldt om welke reden deze onder
stelling diende. uitgesloten te worden en 
trouwens dienaangaande niet antwoordt 
op de conclusie van eiseres die had doen 
gelden dat << het later geleden verlies, 
toen verzoekster vrij plotseling heeft 
beslist bijna al het overgenomen mate
rieel ineens en in tamelijk ongunstige 
om.standigheden te verkopen, dus een 
verlies is dat ten gevolge van haar eigen 
exploitatie werd geleden >> (hoofdzakelijk 
schending van artikel 97 van de Grond
wet), 

de1·de onderdeel, het in elk geval, wille
keurig blijkt te zijn te beslissen, zonder 
deze beslissing te rechtvaardigen, dat het 
in maart 1958 aangekochte materieel in 
zes en een halve lll'),fl,nd 55,77 t. h. van 
zijn waarde had verloren en gedurende 
de twee volgende maanden helemaal niet 
in waarde was gedaald (hoofdzakelijk 
schending van de artikelen 25, 26, 27, 
55 en 62 van de gecoordineerde wetten, 
1349 en 1353 van het Burgerlijk Wet
hoek), zodat de verwerping van de 
aanspraken van eiseres door geen enkele 
grond van het bestreden arrest wettelijk 
wordt gerechtvaardigd : 

\'Vat het gehele middel betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
« dat wegens de gemeenschappelijke fami
liebelangen die de 9pgeslorpte vennoot
schap verbonden met verzoekster (thans 
eiseres) deze laatste heeft aanvaard, 
zonder tegenprestatie, verliezen te haren 
laste te nemen die haar niet betroffen en 
die fiscaal niet in aanmerking zouden 
genomen zijn, maar welke men, door 
middel van de fusie, heeft trachten aan 
te rekenen op de winsten van de personen
vennootschap met beperlde aansprake
lijkheid << Scheers et Cie n ; dat men zich 
immers niet kan voorstellen dat een 
derde, die vreemd is aan de familie 
Scheers, zich tot een dergelijke verrich
ting zou geleend hebben >> ; 

Overwegende dat het arrest op grond 
van deze overwegingen bec:list dat << de 
opslorping van de naamloze vennoot
schap << Residence Adolphe Max >> ;ken
nelijk niet tot doel heeit gehad be last bare 
inkomsten te verkri.igen en te behouden ; 
dat, bijgevolg, het verlies dat eruit 
voortvloeit geen bedrijfskarakter draagt >> ; 

Overwegende dat het arrest, daar het 
aldus heeft bewezen dat de schatting 
van het meubilair dat aan eiseres bij de 
opslorping van de naamloze vennoot
schap werd aangebracht tegen de prijs 
waarvoor deze het had gekocht, verdicht, 

onjuist en bedrieglijk was, wettelijk heeft 
kunnen beslissen dat deze prijs niet in 
aanmerking kon worden genomen ter 
beoordeling van het eventueel geled.en 
verlies door de wederverkoop van ge
noemd meubilair, maar dat dit verlies 
moest worden vastgesteld op grond van 
de werkelijke investeringswaarde van dit 
meubilair dat << zo gauw het in maart 1958 
door de naamloze vennootschap << Resi
dence Ad. Max >> was aangekocht, een 
belangrijk deel van zijn waarde had 
verloren n, en waarvan << de waarde
vermindering gedurende de Expositie 
toenam, wegens het intensieve gebruik 
dat ervan werd gemaakt >> ; 

Overwegende <iat, aangezien eiseres de 
werkelijkheid, het bedrag en het bedrijfs
karakter moest bewijzen van het verlies 
dat zij beweerde geleden te hebben bij 
de verkoop van het meubilair en aan
gezien de aankoopprijs ervan niet in 
aanmerking kon worden genomen, eiseres 
zelf en niet de administratie het bewijs 
moest leveren dat dit materieel, op het 
ogenblik waarop het in december 1958 
en januari 1959 weer werd verkocht, een 
lagere waarde had dan die welke het bij 
de verkrijging ervan op 10 oktober 1958 
bezat; 

Overwegende dat het arrest vaststeli; 
dat eiseres dit bewijs niet levert, dat zij 
niet bewijst dat de verkoopwaarde van 
genoemd meubilair lager zou zijn dan de 
werkelijke investeringswaarde, wat elke 
waardevermindering tussen het ogenblik 
van de inbreng en dat van de weder
verkoop uitslnit, alsook dat deze weder
verkoop in ongunstige omstandigheden 
heeft plaatsgehad ; 

Dat het arrest, derhalve, wettelijk · 
heeft kunnen beslissen dat de verliezen 
hetzij van 348.551 frank, hetzij nog van 
106.255 frank die eiseres van de belast
bare grondslag wilde aftrekken niet knn
nen worden aangenomen, dat het zijn 
beslissing wettelijk rechtvaardigt en de 
in het middel vermelde conclusie van 
eiseres passend beantwoordt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 25, inzonderheid § 1, 26, 
inzonderheid §§ 1 tot 3, 27, inzonderheid 
§ 1, 55, inzonderheid § 1, 62 en 66 van 
de wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, gecoordineerd bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, 

doordat het bestreden arrest beslist dat 
eiseres het verlies niet mag aftrekken 
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dat zij beweerde geleden te hebben bij 
de wederverkoop van het materieel dat 
zij had verkregen ten gevolge van de 
opslorping van de naa!J?.loze vennootschap 
"Residence Adolphe Max "• op grond dat 
«de overwegingen van de fiscus oordeel
kundig zijn wanneer hij erop wijst dat 
wegens de gemeenschappelijke familie
belangen die de opgeslorpte vennootschap 
verbonden met verzoekster (thans eise
res) deze laatste heeft aanvaard, zonder 
tegenprestatie, verliezen te haren laste 
te nemen die haar geenszins betroffen, 
en die fiscaal niet in aanmerking zouden 
genomen zijn, maar welke men, door 
middel van de fusie, heeft trachten aan 
te rekenen op de winsten van de personen
vennootschap 1net beperkte aansprake
lijkheid « Scheers et Cie " ; dat men zich 
immers niet kan voorstellen dat een 
derde, die vreemd is aan de familie 
Scheers, zich tot een dergelijke verrich
ting zon geleend hebben; dat verzoekster 
nog betoogt dat zij, in strijd met de 
mening van de administratie, bij de fnsie 
belang had, vermits er plannen bestonden 
om de exploitatie van de " Residence 
Adolphe Max )) voort te zetten, zoals 
blijkt nit een bij de debatten overgelegde 
briefwisseling; dat die verklaringen niet 
voldoende gestaafd worden ... )) en dat 
<< de opslorping van de naamloze ven
nootschap « Residence Adclphe Max )) 
kennelijk niet tot doel heeft gehad 
belastbare inkomsten te verkrijgen of te 
behonden ; dat, bijgevolg, het verlies dat 
ernit voortvloeit geen bedrijfskarakter 
draagt en niet in aftrek kan worden 
aangenomen; dat slechts een bedrijfs
karakter dragen de nitgaven of lasten, 
en bijgevolg de verliezen, die tot het 
uitoefenen van het bedrijf n?odzakelijk 
zijn "• 

te1·wijl, eerste onderdeel, enerzijds, het 
verlies door een hotelbedrijf geleden bij 
de verkoop van hotelmaterieel dat het 
heeft verkregen een verlies is dat betrek
king heeft op het uitoefenen van het 
beroep en, bijgevolg, een in beginsel 
aftrekbaar verlies nitmaakt, 

en tm·wijl, tweede onderdeel, anderzijds, 
het evenmin aan het hof van beroep als 
aan de administratie staat de opportuni
teit van de verrichtingen van de 
belastingplichtige te beoordelen en, der
halve, het doel van de opslorping door 
eiseres - en bijgevolg van de verkrijging 
van het materieel - een niet ter zake 
dienend element was, daar aileen van 
belang was het punt of de verliezen 
waarvan aftrek was gevraagd, door 

eiseres of, vroeger, door de opgeslorpte 
vennootschap waren geleden ; 

W at het eerste onderd0el betreft : 

Overwegende dat, ~oals in het ant
woord op het eerste middel werd uiteen
gezet, het arrest vastatelt. dat eiseres niet 
bewijst dat het litigienze menbilair enige 
waardevermindering had ondergaan tus
sen de dattun van de verkrijging ervan 
in 1958 en de datum van de wederverkoop 
in december 1958 en jannari 1959; dat 
aldns geen enkel verliea werd bewezen, 
zodat het eerste onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat nit het antwoord op 
het eerste middel volgt dat het arrest 
niet op de opport1miteit maar op de 
aard zelf van de verrichting van opslor
ping van de naamloze vennootschap 
" Residence Adolphe Max )) door eiseres 
steunt om hiernit af te leiden dat het 
aangevoerde verlies geen bedrijfskarakter 
draagt; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist ; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikel_en 97 van de 
Grondwet, 25, inzonderheid § 1, 26, 
inzonderheid §§ 1 tot 3, 27, inzonderheid 
§ 1, van de wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, gecoordineerd bij het 
beslnit van de Regent van 15 januari 
1948, 

cloordat, nu eiseres, tot vaststelling van 
de waarde op 10 oktober 1958 van het 
materieel dat zij op die datum door de 
opslorping van de naamloze vennoot
schap « Residence Adolphe Max )) had 
verkregen en, bijgevolg, van het te hare 
opzichte aftrekbaar gedeelte van het 
verlies goleden bij de wederverkoop van 
dit materieel, bij regelmatige conclusie 
heeft doen gelden dat « de administratie 
voor het materieel en het meubilair 
slechts een afschrijvingspercentage van 
10 t. h. per jaar aanneemt; dat. 
zij elke hogere afschrijving van de 
belastingplichtige als ongerechtvaardigd 
verwerpt; dat verzoekster dus, in elk 
geval, in oktober 1958 wettig zou 
hebben mogen menen dat het, zes 
maanden vroeger, in rnaart 1958, aan
gekocht materieel slechts 5 t. h. van 
zijn waarde had verloren en dus nog 
686.517 frank X 95/100 = 652.191 fra;nk 
waard was, vermits elke lagere schattmg 
ten opzichte van de naamloze vennoot
schap « Residence Adolphe Max )) een. 
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overdreven afschrijving zou hebben bevat 
die de administratie zeker, en terecht, 
zou hebben bekritiseerd; dat aldus ver
zoekster, in elk geval, het recht heeft om 
het verschil tussen deze waarde en de bij 
de verkoop bekomen prijs, dat wil zeggen 
652.191 fr. - 303.640 fr. = 348.551 fr., 
als een verkoopverlies te beschouwen », 
het bestreden arrest deze conclusie ver
werpt door de overwegingen dat « men 
verzoekster niet kan volgen in haar 
!outer theoretische beschouwingen die 
geen rekening houden met de werkelijk
heid, wanneer zij beweert - aan de hand 
van een intrinsiek wiskundige bere
kening - dat in oktober 1958 het 
meubilair nog een waarde had van 
652.191 fr. : 686.517 fr. X 95/100 », 

terwijl deze algemene reden niet pas
send antwoordt op voormelde conclusie 
van eiseres die tot staving van haar 
aanspraken een bepaa1d vermoeden had 
aangevoerd, namelijk het door d<3 admi
nistratie aangenomen afschrijvingsper
centage (hoofclzakelijk schending van 
artikel 97 van de Grondwet), 

en de belastingplichtigen, in strijd 
met wat het bestreden arrest beslist, 
het bestaan van een bedrijfsverlies mogen 
aantonen aan de hand van theoretische 
overwegingen en van wiskundige bere
keningen (schending van de andere 
aar.:.geduide bepalingen) : 

W at het gehele mid del betreft : 

Overwegende dat de door het middel 
bekritiseerde reden in verband moet wor
den gebracht met de vaststelling . die 
voorafgaat « dat niet nit het oog kan 
worden verloren dat zo gauw de naam
loze vennootschap « Hesidence Adolphe 
Max>> in maart 1958 het bedoelde meu
bilair had gekocht het een belangrijk 
deel van zijn waarde had verloren en 
dat de waardevermindering ervan gedu
rende de Expositie toenam, wegens het 
intensieve gebruik dat ervan werd ge
maakt >>; 

Waaruit volgt dat het arrest de bepaal
de reden opgeeft waarom het vermoeden 
dat eiseres heeft aangevoerd en gesteund 
is op het doorgaans door de administratie 
aangenomen afschrijvingspercentage, ten 
deze, niet . in aanmerking kon worden 
genomen om de waarde van het meubilair 
in oktober 1958 te bepalen; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

I april 1969. 28 kamer. 
V oorzitter, H. van Beirs, voorzitter. 
Verslaggever, H. de Waersegger. 
Gelijkluidende conclusie, H. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleitf!?'B, HH. Bal
tus (van de balie bij het Hof van beroep 
te Brussel) en Fally. 

28 KAMER. - 1 april 1969. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBlTILAS
TINGEN, ARTIKEL 435, 1°. - VEN
NOOTSOHAPSBELASTING. - WET VAN 
20 NOVEMBER 1962, ARTIKEL 72. -
0VERGANGSBEPALING. - BEDRIJFS-· 
LASTEN.- AFTREKBAARHEID VAN DE 
INKOMSTENBELASTINGEN. VooR
WAARDE. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN. - 0VERGANGSBEPALING TER 
VOORKOMING VAN DUBBELE BELASTING, 
VOORKOMENDE IN ARTIKEL 244 VAN 
RET KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 MAART 
1965. AFTREK EN EVENTUELE 
TERUGBETALING VAN DE MOBJLIEN- EN 
DE NATIONALE ORISISBELASTING GE
REVEN OP DE IN 1962 TOEGEKENDE 
AANVULLENDE DIVIDENDEN, DIE BE
TREKKING REBBEN OP DE AAN DE 
VENNOOTSORAPSBELASTING ONDERWOR
PEN WINSTEN OVER RET AANSLAGJAAR 
1963.- BEREKENING VAN EEN FIOTIE• 
VE MOBILIENVOORREFFING. - ToE: 
PASSING VAN DE ARTIKELEN 172 EN 
173 VAN RET WETBOEK VAN DE 
INKOMSTENBELASTINGEN. 

1° Alleen de belastingen, die zottden 
aftrekbam· geweest zijn van de inkomsten 
van handelsvennootschappen belastbaar 
in de bedrijjsbelasting van een aanslag
jaar dat 1963 voomjgaat, indien zij 
tijdig wenlen gevestigcl en ten laste 
genomen, en die vastgestelcl zijn bij 
navordering van 1·echten op cle inlcomsten 
over de1·gelijk clienstjaar, zijn als be
drijjslasten ajtrekbaar van de belastbare 
inkomsten over clienstja1·en van na de 
inwm·lcingtrecling van cle wet van 
20 novembe1· 1962 (1). (Wetboek van 
de inkomstenbelastingen, art. 435, 1 o ; 
wet van 20 november 1962, art. 72.) 

(1) Cass., 2 april 1968 (Bull. en PAsiC., 
1968, I, 950) en noot getekend E. K. 
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2° Met het oog op de ajtrek of eventueel de 
terugbetaling van de mobilien- en de 
n-ztionale crisisbelasting geheven op de 
in 1962 toegekende aanvullende dividen
den, die betr·ekking hebben op aan 
de vennootschapsbelasting onderworpen 
winsten over het aanslagjaar· 1963, wor·dt 
er r·ekening gehouden met de roerende 
voorhetfing ciie zou ver·schuldigd zijn, zo 
deze dividenden werden toegekend na de 
inwerkingtr·ediny van deze voor'lwtfing, 
en het bedr·ag er·van moet berekend 
wor·den overeenkomsMg de regels van de 
ar·tikelen 172 en 17 3 van het W etboek 
van de inkomstenbelastingen. (Konink
lijk besluit van 4 maart 1965, art. 244.) 

(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
OIEN, T. NAAJ\'ILOZE VENNOOTSOHAP 
« SAOALLAIN - SAOHERIES D'ALLAIN
TOURNAI l>), 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 februari 1968 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen·; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 44, 50 en 109 
van het Wetboek van de inkomsten
belastingen (artikelen 11, § 1, lid 1 en 
2, 11, § 3, en 33, § 2, van de wet van 
20 november 1962 houdende hervorming 
van de inkomstenbelast:ingen), 

doordat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat het algemeen 
beginsel van de aftrekbaarheid der be
dr:ijfslasten die tijdens de belastbare 
periode werden gedragen om de belast
bare inkomsten te verkrijgen of te 
behouden (artikel 26, § 1, van de wetten 
betreffende de inkcmstenbelastingen, ge
coiirdineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948) door a.rtikel 44 van 
het W etboek van de inkomstenbelastin
gen behouden werd (artikel 11, § 1, lid l 
en 2, van voormelde wet van 20 novem
ber 1962), niet alleen wat de personen
belasting betreft maar ook, en dit op 
grond van artikel 96 van dit wetboek 
(artikel24, § 3, van de wet van 20 novem
ber 1962) wat de vennootschapsbelasting 
aangaat, besl:ist dat het beginsel van de 
aftrekbaarheid, als bedrijfslast, van de 
belastingen die de inkomsten treffen, ook 
behouden werd c vereenkomstig bedoeld 
artikel 44, - althans wat de belastingen 
betreft die, zoals de bedrijfsbelasting, de 
mobilienbelasting en hun toebehoren, 
door de vroegere wetgeving werden inge·-

voerd - daar de afwijkingen welke aan 
dit beginsel van de aftrekbaarheid door 
de artikelen 50 en 109 van voormeld 
wetboek werden bijgebracht (artikel 11, 
§ 3, en 33, § 2, van de wet van 20 novem
ber 1962) enhel gelden voor de door de 
nieuwe wetgeving gevestigde belastingen, 

terwi}l de artikelen 44, 50 en 109 van 
het Wetboek van de inlwmstenbelastin
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 de inkomsten treffen 
en zodoende een der grondbeginselen van 
de hervorming van de wetgeving ·inzake 
inkomstenbelastingen tot stand brengen ; 

En over het tweede middel, afgeleid 
uit de schending van artikel 435, 1°, van 
het Wetboek van de inkomstenbelastin
gen (artikel 72, § 1, 1°, van de wet van 
20 november 1962 houdende hervorming 
van de inkomstenbelastingen), 

door·dat bet bestreden arrest beslist dat 
uit de omstandigheid dat sommige uit
gaven, krachtens artikel 435, 1°, van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen, 
voor aftrekbaar doorgaan, niet voort
vloeit dat andere uitgaven, en bepaalde
lijk de litigieuze uitgave, op grond van 
een andere wettekst niet aftrekbaar 
kunnen zijn, 

te?·wijl die wetshepaling precies tot 
doel heeft, wat de vennootschappen op 
aandeler' betreft, die belastingen op de 
inkomsten te bepalen, welke, verschul
digd krachtens de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij 
het besluit van de Regent van 15 janu
ari 1948, nog ku:nnen afgetrokken worden 
van de inkomsten belastbaar in de 
belastingen ingevoerd door de nieuwe 
wetgeving, namelijk die, welke aftrekbaar 
zouden zijn van dr" inkomsten belastbaar 
in de bedrijfsbelasting van een aanslag
jaar dat 1963 voorafgaat, indien zij tijdig 
waren gevestigd en ten laste genomen : 

Overwegende dat de artikelen 44, 50, 
109 en 435, 1°, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, die in beide mid
delen worden aangehaald, respectievelijk 
de artikelen 11, § 1, lid l en 2, § 3, 33, 
§ 2, en 72, § 1, 1°, zijn van de wet van 
20 november 1962 houdende hervorming 
van de inkomstenbelastingen ; 

Overwegende dat het arrest, na vast
gesteld te hebben dat het beginsel 
van de aftrekbaarheid van de bedrijfs
lasten door artikel 44 van bedoeld wet
hoek behouden wordt, beslist, op grond 
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van de omstandigheid dat de artikelen 50 
en 109 van hetzelfde wetboek slechts 
melding maken van de inkomstenbelas
tingen die door de nienwe wetgeving tot 
stand gebracht werden, dat de belastingen 
door de vroegere wetgeving ingevoerd, 
bij toepassing van artikel 44 van gezegd 
wetboek, als bedrijfslast, aftrekbaar blij
ven; 

Overwegende dat laatstgenoemd arti
kel het beginsel van de aftrekbaarheid 
van de bedrijfslasten, gehuldigd in arti
kel ~6 van de vroegere gecoiirdineerde 
wetten, behondt ; dat niettemin nit de 
artilmler> 50 en 109 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen en nit de 
parlementaire voorbereiding van hoger
vermelde wet van 20 november 1962 blijkt 
dat de nienwe wet, zonder de aftrek nit 
te slniten, als bedrijfslasten, van de 
belastingen die zich aan de nitoefening 
van een bedrijfswerkzaamheid hechten, 
het door de vroegere wetgeving gehnl
digde beginsel, behondens nitdrnkkelijke 
nitzondering, van de aftrekbaarheid van 
de belastingen, die rechtstreeks op de 
inkomsten zelf slaan, niet heeft gehand
haafd; 

Dat de door het arrest ingeroepen 
omstandigheid dat de artikelen 50 er> 109 
slechts melding maken van de door de 
nienwe wetgeving ingevoerde inkomsten
belastingen niet volstaat om daarnit af 
te leiden dat de door de vroegere wet
geving ingevoerde belastingen aftrekbaar 
zonden blijven ; dat het immers normaal 
is dat voormelde artikelen 50 en 109 
van de nienwe wetgeving slechts melding 
maken van de door die laatste wetgevi:ng 
ingevoerde inkomstenbelastingen, ver
mits de door de vroegere wetgeving 
ingevoerde inkomstenbelastingen afge
schaft werden ; 

Overwegende dat artikel 435 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 
dat onder titel X << Overgangsbepalingen » 
voorkomt en de door de vroegere wet
geving voorziene belastingen aandnidt 
die, ten titel van overgangsmaatregel, 
nog mogen afgetrokken worden, bepaalt : 
« Zijn aftrekbare nitgaven wanneer zij 
tijdens de belastbare periode werden 
gedaan : 1° door vennootschappen . . . : 
de belastingen die zonden aftrekbaar 
zijn van de inkomsten, belastbaar in de 
bedrijfsbelasting van een aanslagjaar dat 
1963 voorafgaat, indien zij tijdig waren 
gevestigd en ten laste genomen . . . » ; 

Dat nit die bepaling en nit de parle
mentaire voorbereiding die erop betrek
king heeft, blijkt dat aftrekbaar blijven 
de belastingen die, al dan niet bij navor
dering van rechten, gevestigd worden ten 

0ASSA'l'lE, 1969. - 24 

laste van vennootschappen op aandelen 
waarvan het boekjaar op 31 december 
wordt afgesloten en die een bedrijfslast 
zijn die de belastbare inkomsten van het 
fiscale jaar 1962 ten laatste treft (inkom
sten van 1961); 

Overwegende derhalve dat het arrest; 
door te beslissen dat de bnitengewone 
belasting, voorzien bij artikel 122 van 
de wet voor economische expansie, 
sociale voornitgang en financieel herstel 
van 14 februari 1961, die in 1962 betaald 
werd, als bedrijfslast mag afgetrokken 
worden van de inkomsten die aan de 
vennootschapsbelasting onderworpen zijn 
voor het aanslagjaar 1963, de artikelen 44, 
50, 109 en 435 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen schendt ; 

Dat de middelen gegrond zijn ; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 172 en 173 
van het W etboek van de inkomstenbe
lastingen (artikelen 50, § 2, en 43, § 3 
van de wet van 20 november 1962, 
hondende hervorming van de inkomsten
belastingen), 

doordat het bestreden arrest beslist dat 
om de roerende voorheffing van 15 t. h. 
te berekenen die verband hondt met de 
aanvullende dividenden die in 1962 wer
den toegekend op de winsten van het op 
31 december 1962 afgesloten boekjaar, 
de breul~ 85/70ste client te worden 
toegepast, 

te1·wijl die brenk 85/57,25ste moet zijn 
van het netto-bedrag van de aanvullende 
dividenden waaraan de roerende voor
heffing diende toegevoegd voor de bere
kening van deze laatste : 

Overwegende dat volgens artikel 244 
van het koninklijk beslnit van 4 maart 
1965 tot uitvoering van het W etboek 
van de inkomstenbelastingen (artikel 3 
van het koninklijk besluit van 19 decem
ber 1962 betreffende de aanrekening van 
een fictieve roerende voorheffing en het 
vermijden van dubbele aanslag), het 
verschil tnssen het samengestelde bedrag 
van de mobiliiinbelasting en de nationale 
crisisbelasting, geheven op de aanvullende 
dividenden die in 1962 zijn toegekend of 
betaalbaar gesteld, en het bedrag van de 
roerende voorheffing dat zon geheven zijn 
indien gezegde inkomsten na het in 
werking treden van die voorheffing waren 
toegekend of betaalbaar gesteld, afge
trokken moet worden van de vennoot
schapsbelasting die verschnldigd is op 
de winsten van het aanslagjaar 1963 en 
het overschot teruggegeven ; 
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Overwegende dat de fictieve voorhef
fing, waarvan de aanrekening door die 
bepaling is voorzien, berekend moet 
worden op 85/57,25ste van het netto
bedrag van de aanvullende dividenden 
en niet op 85/70ste van dit bedrag, 
omdat volgens artikel 173 van het Wet
boek van de inkomstenbelastingen de 
roerende voorheffing die verschuldigd is 
uit hoofde van inkomsten uit aandelen 
berekend wordt op 85/70ste van het 
verleende of toegekende bedrag, " even
tueel vermeerderd overeenkomstig arti
kel 172 ... "; 

Overwegende dat het arrest, door de 
fictieve roerende voorheffing te berekenen 
met toepassing van de bre1.1.k 85/70ste 
op het nettobedrag van de aanvullende 
dividenden, de bij het middel vermelde 
wetsbepalingen heeft geschonden ; 

Dat dit n1.iddel derhalve gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zover het het 
beroep ontvankelijk verklaart; beveelt 
dat van het thans gewezen arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerster in de kosten; ver
wijst de alzo beperkte zaak naar het Hof 
van beroep te Luik. 

1 april 1969. 2e kamer. 
Vom·zittM·, H. van Beirs, voorzitter. 
Ve1·slaggeve1·, H. Ligot. - Gelijklttidende 
conclusie, H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, HH. Van Leynseele, Cardyn 
en Roelandt (de twee laatstvermelden 
van de balie bij het Hof van beroep te 
Brussel). 

1e KAMER.- 10 april 1969. 

1° HUUR VAN WERK. - HuuR VAN 
ARBEID. ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR BEDIENDEN VOOR ONBEPAALDE 

(1) Raadpl. cass., 13 april 1961 (Bull. en 
PAsrc., 1961, I, 866). Voor de arbeidsovereen
komst vom• bedienden zonder tijdsbepaling 
waarvan de jaarlijkse bezoldiging niet hoger 
is dan 120.000 frank, mag de rechter de duur 
van de opzegging, in acht te nmnen door de 
werkgever enkel vaststellen wanneer er 
bieromtrent tussen de partijen geen overeen
komst bestaat of wanneer de overeenkomst 
een opzeggingstermijn bepaalt die lager is dan 

DUUR. - JAARLIJKSE BEZOLDIGING 
DIE HOGER IS DAN 120.000 FRANK. -
VOORWAARDEN WAARAAN DE OPZEG
GINGSTERMIJN ONDERWORPEN IS. 

2° HUUR VAN WERK. - HuuR VAN 
ARBEID. ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR BEDIENDEN VOOR ONBEPAALDE 
DUUR. - J AARLIJKSE BEZOLDIGING 
DIE HOGER IS DAN 120.000 FRANK. -
BEDING VAN DE OVEREENKOMST DAT 
DE OPZEGC+INGSTERMIJN WELKE DOOR 
DE WERKGE"VER l\'IOET IN AOHT GENO
MEN WORDEN TOT DRIE MAAND BE
PERKT, IN GEVAL VAN BEEINDIGING 
ZONDER WETTIGE REDEN DOOR DE 
WERKGEVER VOOR HET VERSTRIJKEN 
VAN DE EERSTE PERIODE VAN VIJF 
JAAR. - GELDIG REDING. - REOHTER 
KAN GEEN LANGERE TERl\'IIJN VAST· 
STELLEN. 

I 0 W anneer de jaa1·lijkse bezoldiging 
hoge1' is dan 120.000 f1·ank wordt de 
opzeggingste?·mijn, welke dam· de WM'k
geve?' moet in acht genomen worden, 
vastgesteld bij ove1·eenkomst of doo?' 
de 1·echter (I), zoncle1· dat hij lage1· 
mag zijn dan de te1·mijnen vastgesteld 
bij a1·tikel 15, 1°, van de gecoordinee1·de 
wetten betretfende de a?·beiclsov6'reenkomst 
voo?' beclienden, dat een opzegging8tB1'
mijn van minstens d?'ie maand voor
sch1'ijft voor de bedienclen welke sincls 
minde1' dan vijf jam· in dienst zijn en een 
ve1·mee?·dering van drie rnaand bij de 
aanvang van elke nie~twe periocle van 
viJ! jaar dienst bij dezelfde werkgever (2). 
(Gecoiirdineerde wetten betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden, 
gecoiirdineerd op 20 juli 1955, art. 15, 
2D.) 

2° Geldig is het becling van een arbeids
ove1'eenkornst voor bedienden voor onbe
paalcle duu1·, wam·van de jaa?'lijkse 
bezoldiging hager is dan 120.000 frank, 
dat de opzeggingste1•rnijn welke door de 
we1•kgever rnoet in acht genornen wordm~ 
op cl?-ie maand vaststelt, in welke 
omstandigheden oak, wanneer de OVM'

eenkornst, zoncler wettige reclen, dam· de 

het mininmm vastgesteld bij artikel15, 1°, van 
de wetten betreffende de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden, gecoiirdineerd op 20 juli 1955, 
welk beding nietig is ingevolge artikel 22 van 
dezelfde wetten (CoLJJJNS, Le contrat d'emploi, 
1967, nr 105; Alg. Pmct. Rechtsverz., STEYAERT, 

A1·beidsovereenkomst-bedienden, nr 554). 
(2) Cass., 16 december 1966 (Arr. cass., 

1967, biz. 494). 
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we?·kgevet wo1'dt beeindigd v661· het ve1'
st1'ijken van de ee1'ste pe1'iode van vijf 
jaar ; de rechter mag de?·halve geen 
langete opzeggingste?·mijn vaststellen. 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP «LA CELLU
LOSE DES ARDENNES>>, T. TILMANT.) 

ARREST (ve1'taling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 7 februari 1968 door de 
werkrechtersraad van beroep te Libra
mont, kamer voor bedienden, gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1134, 1135, 1234 
van het Burgerlijk Wetboek, 5, 14, 15, 
inzonderheid 2°, 20, 22, 35, inzonderheid 
lid 3, van de op 20 juli 1955 gecoor
dineerde wetten betreffende de arbeids
overeenkomst voor bedienden, en 97 van 
de Grondwet, , 

doordat de bestreden sententie, na 
achtereenvolgens te hebben vastgesteld 
dat de op 8 januari 1962 door partijen 
gesloten arbeidsovereenkomst voor be
dienden van onbepaalde duur onregel
matig werd verbroken zonder opzegging 
bij aangetekende brief van eiseres van 
29 december 1966 en in elk geval v66r 
de aanvang van een nieuwe periode van 
vijf jaar dienst, dat verweerder onbetwist
baar recht heeft op de wettelijke opzeg
gingsvergoeding, namelijk drie maanden 
van de lopende wedde, en dat de over
eenkomst waarvan de jaarlijkse bezoldi
ging hager was dan 180.000 frank, de 
opzeggingstermijn beperkte tot drie 
maanden in welke omstandigheden oak, 
beslist dat deze overeenkomst niet onder 
de toepassing van de basiswet valt, dat 
derhalve de werkrechtersraad in staat 
is om een aanvullende vergoeding toe te 
kennen, rekening houdend met de om
standigheden, en dat het, gelet op de 
omstandigheden van de zaak, billijk 
blijkt aan verweerder een aanvullende 
verbrekingsvergoeding, gelijk aan zeven 
maanden van de lopende wedde, toe te 
kennen, en dientengevolge eiseres ver
oordeelt om aan verweerder benevens de 
wettelijke vergoeding, gelijk aan drie 
maanden van de wedde, vermeerderd met 
een productiviteitspremie van 6 t. h 
van de brutobezoldiging, dat is in totaal 
73.623 frank (69.000 fr. + 4.623 fr.), een 
aanvullende verbrekingsvergoeding gelijk 
aan zeven maanden van dezelfde wedde, 
ditis 171.787fr. (161.000fr. + 10.7,87fr.), 
alsmede de gerechtelijke interesten en de 
kosten van eerste aanleg te betalen, 

te?·wijl de arbeidsovereenkomsten voor 
bedienden waarvan de jaarlijkse bezoldi
ging hager is dan 180.000 frank, binnen 
de perken bepaald bij de artikelen 15 en 
35 van de gecoordineerde wetten betref
fende de arbeidsovereenkomst voor be
dienden, onderworpen zijn aan de bepa
lingen van die wetten welke de 
opzeggingstermijn en de opzeggingsver
goeding regelen, en, te?"Wijl de opzeggings
termijn, volgens genoemd artikel 15, ten 
deze door de overeenkomst van partijen 
regelmatig op drie maanden is vastgesteld, 
de sententie, door eiseres te veroordelen 
aan verweerder benevens de wettelijke 
verbrekingsvergoeding, gelijk aan drie 
maanden van de wedde en van de 
krachtens de overeenkomst verworven 
verdiensten, een aanvullende verbrekings
vergoeding te betalen, gelijk aan zeven 
maanden van genoemde wedden, waar
van de toekenning noch door de overeen
komst noch door de wet was voorzien, 
aldus een veroordeling heeft uitgesproken 
die zowel de overeenkomst schendt welke 
partijen tot wet strekt (schending van 
de artikelen 1134, 1135, 1234 van het 
Burgerlijk Wetboek, 5, 15 en 22 van de 
op 20 juli 1955 gecoordineerde wetten 
betreffende de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden) als de ten deze toepasselijke 
bepalingen van de wetten betreffende de 
arbeidsovereen!mmst voor bedienden 
(schending van de artikelen 14, 15, 20, 
22 en 35 van genoemde wetten gecoor
dineerd op 20 juli 1955) en aldus niet 
regelmatig meb redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) : 

Overwegende dat de bestreden senten
tie beslist dat eiseres de arbeidsovereen
komst voor bedienden zonder tijdsbepa
ling, waarvan de jaarlijkse bezoldiging 
hoger is dan 180.000 frank, die tussen 
haar en verweerder bestond, zonder 
gegronde reden heeft verbroken en dat 
deze verbreking heeft plaatsgehad v66r 
het verstrijken van de eerste periode van 
vijf jaar dienst; 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 15, 2°, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden, dat krachtens artikel 35 van 
genoemde wetten op aile arbeidsovereen
komsten voor bedienden van toepassing 
is, wanneer de jaarlijkse bezoldiging hoger 
is dan 120.000 frank, de termijn van de 
opzegging welke door de werkgever moet 
in acht genomen worden bij de overeen
komst of door de rechter wordt vastge
steld, zonder dat hij lager mag zijn dan 
de termijnen vastgesteld bij het 1° van 
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genoemd artikel dat een opzeggingster
mijn van minstens drie maanden voor 
de bedienden die sinds minder dan vijf 
jaar in dienst zijn voorschrijft; 

Overwegende dat de sententie aan ver
weerder benevens « de wettelijke opzeg
gingsvergoeding, zijnde drie maanden, ... 
een aanvullende vergoeding, rekening 
houdend met de omstandigheden, toe
kent, . . . hoewel de overeenkomst de 
opzegging beperkte tot drie maanden 
in welke omstandigheden ook >> ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder het tweede 
middel te onderzoeken dat geen runnere 
cassatie zou kunnen 1neebrengen, ver
nietigt de bestreden sententie, doch 
aileen in zover ze beschikt dat er aan 
verweerder een aanvullende opzeggings
vergoeding moet worden toegekend en 
over de kosten beslist ; beveelt dat van 
dit arrest n1.elding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; houdt de kosten aan om erover 
door de feitenrechter te worden beslist ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
W erkrechtersraad van beroep (kamer 
voor bedienden) te Namen. 

10 april 1969. 1e kamer. 
V oo1·zitte1·, H. De Bersaques, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V e1·slaggeve1', 
H. Legros. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Detournay, advocaat-generaal. 
Pleite1·, H. DeBruyn. 

1e KAMER.- 10 april 1969. 

HUUR VAN WERK. - HuUR VAN 
ARBEID. - ARBFIDSOVEREENKOJYIST. 
- BESLUIT VAN DE REGENT VAN 
8 MAART 1948. - 0NDERNEJ\1INGEN 
DIE AFHANGEN VAN DE NATIONALE 
GEMENGDE l\UJNCOJ\'IMISSIE. - LOO"NS
VERHOGI"NG VOOR DE ARBEID VERRICHT 
OP KERSTDAG. - LOONSVERHOGING 
VAN TOEPASSING OP DE ARBEID VER
RTCHT OP DE DAG DIE KERSTDAG 
VERVANGT, WANNEER KERSTDAG OP 
EEN ZONDAG VALT. 

De loonsve1·hoging vom· het we1·k ve1'1'icht 
op I(e1'stdag in een onde1'nerning, die 
afhangt van de Nationale gernengde 
mijncornrnissie, bepaald bij het besluit 
van de Regent van 8 maa1't 1948 tot 

vaststelling van bijzonde~·e toepassings
modaliteiten van de besluitwet ' van 
25 jebrua1·i 1947 voo1· veTschillende 
nijve1·heidstakken, is van toepassing op 
de a~·beid ve?Ticht op de dag die Ke1·stdag 
ve1'vangt, wannee1· I(erstdag op een 
zondag valt. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «CHARBON
NAGES DE MAMBOURG SACRE MADAME 
ET POIRIER REUNIS », T. MACULA"N.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 12 september 1967 in laatste 
aanleg gewezen door het vonniswijzend 
bureau van de W erkrechtersraad te 
Charleroi, kamer voor werldieden ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1134 van het Bu,rgerlijk Wetboek, 
21 van de wet van 15 juli 1964 betreffcnde 
de arbeidsduur in de openbare en parti
culiere sectors van 's lands bedrijfsleven, 
1, 2, 4, 5, 21 van de beshutwet van 
25 februari 1947 betreffende het toeken
nen van loon aan de werknemers voor 
een bepaald aantal feestdagen per jaar, 
gewijzigd bij de wetten van 30 decem
ber 1950 en van 27 juli 1955, 1, 2 en 25 
van het besluit van de Regent van 
8 maart 1948 tot vaststelling van bij
zondere toepassingsmodaliteiten van de 
besluitwet van 25 februari 1947, voor 
verschillende nijverheidstakken, 

doo1'dat de bestreden sententie eiseres 
veroordeelt om aan verweerder 354,30 fr. 
ter vereffening van de 100 t. h. loon
toeslag (eiseres had slechts 33 t. h. 
loontoeslag uitgekeerd) voor de arbeids
dag van 24 december 1966, te betalen 
op grond dat artikel 21 van de wet van 
15 j1-ui 1964 « bepaalt ... dat de verhoging 
van ten minste 100 t. h. moet worden 
toegepast wanneer het overwork ver
richt wordt op een zondag of op de 
rustdagen toegekend krachtens de wet
geving op de bestaande feestdagen met 
loon, en ztuks vanaf 1 februari 1965 », 

terwijl verweerder betaling eiste van 
« het saldo van een loontoeslag, ver
schuldigd wegens prestaties op Kerst
dag », daar verweerder '' aan het werk 
geweest is op 24 december 1966 », welke 
dag « de op een zondag vallende Kerstdag 
verving », en artikel 21 van de wet van 
15 jtui 1964 betrekking heeft op het loon 
voor overwerk en vreemd is aan de 
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loontoeslag verschuldigd wegens arbeid 
op een dag die een feestdag vervangt, 
en de sententie in elk geval eiseres niet 
mocht veroordelen tot betaling van een 
loonsverhoging op grand van het bepaal
de in artikel 2I van de wet van I5 juli 
1964, zonder vast te stellen, wat zij niet 
doet, dat verweerder " overwerk " in de 
zin van genoen'lde wet had verricht : 

Overwegende dat, ter bestrijding van 
verweerders rechtsvordering strekkende 
tot betaling van IOO t. h. << loontoeslag "• 
wegens prestaties op 24 december I966, 
<< feestdag die de op een zondag vallende 
I(erstdag verving "• eiseres voor de 
rechter enkel stelde dat de 100 t. h. 
<< loontoeslag " van Kerstdag niet ver
schuldigd is wanneer de arbeid verricht 
wordt op de betaalde rustdag die ter 
vervanging van Kerstdag wordt ver
leend; 

Dat zij in dit opzicht geen onderscheid 
maakte tussen de loontoeslag voor de 
vervangingsdag en de loonsverhoging 
voor het overwerk op de genoemde dag ; 

Dat, krachtens de artikelen 2, lid 3, 
van de besluitwet van 25 februari 1947 
~betreffende het toekennen van loon aan 
de werknemers voor een bepaald aantal 
feestdagen per jaar, 2, 2°, van het besluit 
van de Regent van 8 maart I948 tot 
vaststelling van bijzondere toepassings
modaliteiten van de besluitwet van 
25 februari 1947, voor verschillende 
nijverheidstakken, en 2I, lid 5, van de 
wet van 15 juli 1964 betreffende de 
arbeidsduur in de open bare en particuliere 
sectors van 's lands bedrijfsleven, de 
loontoeslag op de vervangingsdag zowel 
als de loonsverhoging voor overwerk in 
het huidige geval IOO t. h. bedroegen; 

Overwegende derhalve dat, zelfs indien 
verweerder, zoals eiseres beweert, een 
loontoeslag en niet een loonsverhoging 
voor overwerk heeft geeist, het middel 
dat aan de rechter verwijt de wet van 
I5 juli 1964 te hebben toegepast om aan 
verweerder 100 t. h. << loontoeslag" toe 
te kennen, niet ontvankelijk is wegens 
gemis van belang ; 

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

lO april I969. Ie kamer. 
Yoo?·zitte?', H. De Bersaques, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V e?·slag,qeve?', 
H. Legros. - Gelijkluidencle cor1Cl1tsie, 
R. Detournay, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Ansiaux. 

1 e KAlVIER. - 11 april 1969. 

I o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. - RECHT
STREEKS GETUIGENVERHOOR EN TEGEN
VERHOOR. - SCHRIFTELIJKE AANVUL
LING VAN EEN GETUIGENIS TIJDENS 
RET TEGENVERHOOR. BEWIJS
KRACHT. 

2° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. - TEGEN
VERHOOR. - BEGRIP. 

I 0 N iet ?'egelmatig gemotiveerd is het 
ar1·est clat de echtscheiding toestaat ten 
nadele van de eiseres, zonde?' te ant
woorden op de conclusie waarbij deze 
betoo gde dat de ee1·ste rechte?' een brief 
van een gettdge van het tegenve?·hoo?· ten 
on?"echte uit de debatten had geweerd, 
wat volgens haa?' de aanvttlling van 
zijn getttigenis was en als vermoeden 
mocht aanvaa1·d worden. (Grondwet, 
art. 97.) 

2° Ntt het tegenve1·hoor inzake echtscheicling 
geen ancle?' doel heeft dan de jeiten tegen 
te sp1·eken waa1·ove1' het 1·echtstreeks 
getttigenve1'h001' loopt, lean de pm·tij 
op wie1· initiatiej het tegenverhoor door 
de 1'echter wercl bevolen, niet ve1·plicht 
zijn de jeiten te bepalen waarvan zij 
het tegenbewijs wil brengen. (Wetb. van 
burg. rechtsv., art. 252, 253, 255 en 
256.) 

(L ... T. C ... ) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 april 1968 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

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

doo1·dat het bestreden arrest de echt
scheiding ten nadele van eiseres toestaat, 
zonder de conclusie van eiseres te beant
woorden, in zoverre deze staande hield 
dat de eerste rechter de schriftelijke 
aanvulling van haar getuigenis door 
getuige G. B ... ten onrechte uit de debat
ten heeft geweerd, dat deze schriftelijke 
verklaring als oowijs door vermoedens 
mag aanvaard worden, en dat, moest 
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het hof van beroep dit standpunt niet 
aanvaarden, eiseres vraagt dat G. B ... 
opnieuw zou onderhoord worden als 
getuige, 

terwijl, om regelmatig gemotiveerd te 
zijn overeenkomstig artikel 97 van de 
Grondwet, de rechterlijke beslissingen 
al de door de partijen in een regelmatig 
neergelegde conclusie ingeroepen midde· 
len en excepties moeten beantwoorden : 

Overwegende dat uit de stukken van 
de rechtspleging blijkt dat de door het 
middel overgenomen conclusie door eise
res werd genomen als verweer tegen een 
eis tot echtscheiding en dat de in de 
conclusie genoemde getuige in het tegen
verhoor werd gehoord ; 

Overwegende dat de eerste rechter de 
brief van die getuige uit de debatten 
heeft geweerd omdat de schriftelijke 
aanvulling van een getuigenis niet toege
laten is; 

Overwegende dat ofschoon het hof 
van beroep verklaart zich bij de beweeg
redenen van de eerste rechter, onder meer 
ten aanzien van het uit de debatten 
verwij deren van voormelde brief, aan te 
sluiten, het niettemin aldus in gebreke 
blijft te antwoorden en op het middel 
naar recht, luidens hetwelk de brief als 
bewijs door vermoedens toelaatbaar is, 
en op de subsidiaire vraag strekkende tot 
een nieuw verhoor van de getuige ; 

Overwegende dat verweerder, wat 
betreft dit verweermiddel, ten onrechte 
aanvoert dat de rechter niet gehouden 
was erop een antwoord te geven omdat 
eiseres nagelaten heeft de te bewijzen 
feiten te preciseren ; 

Dat eiseres immers, nu het tegenver
hoor geen ander doel heeft dan de feiten 
tegen te spreken waarover het recht
streeks getuigenverhoor loopt, niet kon 
verplicht zijn de feiten te bepalen waar
van zij het tegenbewijs wilde brengen ; 

Overwegende dat het middel gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest doch slechts in zover het de 
echtscheiding toestaat en het over de 
kosten uitspraak doet; beveelt dat mel-

(1) Ret openbaar ministerie heeft geconclu
deerd tot de verwerping van de voorziening. 
Ret heeft geoordeeld dat de eis betreffende 
de aanvulling van een brief van een der 
getuigen, die tijdens het tegenverhoor werden 
gehoord, het niet mogelijk maakte de juiste 
draagwijdte van deze eis te kennen. 

ding van dit arrest op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing zal 
worden gemaakt ; houdt de kosten aan ; 
zegt dat erover door de feitenreohter zal 
worden beslist; verwijst de aldus be-· 
perkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

11 april 1969. 18 kamer. 
V oorzitter en V erslaggeve1·, H. Belpaire, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Andersluidende conclusie (1), H. Ganshof 
van der Meersch, prooureur-generaal. 
Pleiters, HH. Struye en Bayart. 

l e KAMER. - 11 april 1969, 

1° OVEREENKOMST.- DooR BEDROG 
AANGEGANE OVEREENKOMST.- 0VER
EENKOMST DIE GROND KAN OPLEVEREN 
VOOR EEN VORDERING TOT NIETIGVER
KLARING OF VERNIETIGil"G. 

2° VERZEKERINGEN. - REOHTER 
DIE ENKEL KENNIS NEEMT VAN EEN 
VORDERING TOT BETALING VAN PRE-
1\HES. - REOHTER DIE BESLIST DAT 
DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST NIE
TIG IS WEGENS BEDROG. - MAOHTS
OVERSOHRIJDING. 

l 0 Een door bedrog aangegane overeen
komst is lttidens a1·tikel 1117 van het 
Btwgerlijk TV etboek niet van rechts
wege nietig; zij leve?·t slechts gmnd 
op voor een vorde1·ing tot nietigve1·
kla1·ing of vernietiging, in de gevallen 
en op de wijze, bepaalcl in ajdeling VII 
van hoofdstuk V van titel III van 
boek III van dit wetboelc. 

2° JJ!IachtsoverschTijding wordt gepleegd 
door de 1·echter die beslist dat een 
ve1·zekeringsovereenkomst n~ettg itt 
wegens bedrog, wanneer hij enkel kennis 
heejt genornen van een vm·de1·ing tot 
betaling va/1 p1·emies, die veTsrhttldigrf 
wm·en te1· uitvoe1·ing van bedoelde ove1"
een kornst ( 2). 

(2) Over het punt dat in burgerlijke zaken 
de rechter, die kennis neemt van een rechts
vordering, niet van ambtswege de oorzaak 
ervan wijzigen kan, zelfs al raken de wet&be-
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(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP " ASSURANTIE 
VAN DE BELGISCHE BOERENBOND "• 
T. OOSTERl\'IANS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 februari 1966 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
-eerste aanleg te Leuven ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel Ill 7 van het 
Bmgerlijk W etboek, 

doonlat het bestreden vonnis, na vast
gesteld te hebben dat eiseres geen vorde
ring tot nietigverklaring, wegens bedrog, 
van de tussen partijen gesloten verze
keringsovereenkomst ingesteld had, van 
rechtswege beslist dat deze overeenkomst 
nietig is wegens bedrog en, op grond van 
deze nietigheid, eiseres afwijst van Imar 
vordering tot het betalen van achter
stallige premies, 

te1·wijl de overeenkomsten, luidens 
artikel 1117 van het Bmgerlijk Wetboek, 
niet van rechtswege nietig zijn wegens 
bedrog, doch de nietigverklaring ervan 
door de benadeelde partij moet gevorderd 
\vorden : 

Overwegende dat de vordering van 
-eiseres strekte tot het veroordelen van 
verweerder tot betaling van premies in 
uitvoering van een verzekeringsovereen
komst ; dat het vonnis, hoewel het ook 
verklaart dat eiseres de nietigheid van 
de overeenkomst wegens bedrog inge
roepen had, nochtans vaststelt dat ge
zegde vordering niet strekte tot nietig
verklaring van de overeenkomst, doch 
integendeel tot betaling van premies ter 
uitvoering ervan ; 

Overwegende dat desniettegenstaande 
het vonnis beslist dat de verzekerings
overeenkomst nietig is en, op grond 
dam·van, de vordering van eiseres afwijst 
daar de nietigheid van de overeenkomst 
de betaling van de premies uitsluit; 

Overwegende dat, luidens artikel 1117 
van het Burgerlijk W etboek, een over
-eenkomst die door bedrog is aangegaan 
niet van rechtswege nietig is, en slechts 
grond oplevert voor een vordering tot 
nietigverklaring of tot vernietiging, in de 

palingen, die ten grondslag liggen van de 
vervangen oorzaak, de openbare orde, zie 
cass., 8 december 1967 (A1•r. cass., J-968, 
blz. 507). 

Over het punt dat in burgerlijke zaken de 

gevallen en op de wijze bepaald m 
afdeling VII van hoofdstuk V van 
titel Ill van boek III van gezegd 
wetboek; 

Overwegende dat, daar dergelijke vor
dering ten deze niet werd ingesteld, het 
vonnis niet zonder schending van gezegd 
artikel kon beslissen dat de overeen
komst nietig is en om die reden de verde
ring van eiseres afwijzen; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder dat het 
nodig is de andere middelen te onder
zoeken, nu deze tot geen uitgebreidere 
cassatie kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat melding 
van dit arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing ; houdt 
de kosten aan ; zegt dat erover door de 
feitenrechter zal worden beslist ; ver
wijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel, zitting houdende 
in hoger beroep. 

II april 1969. Ie kamer. 
Voo1·zittm·, H. Belpaire, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Hallemans. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Ganshof van der Meersch, procureur
generaal. - Pleite~·, H. Struye. 

l e KAMER. - 11 april 1969. 

1° ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL 
DAT IN OORZAKELIJK VERBAND STAAT 
MET EEN OMSTANDIGHEID DIE VOORT· 
VLOEIT UIT HET BEDRIJFSl\'IILIEU WAAR· 
IN DE GETROFFENE ZICH BEVINDT VOOR 
DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVER· 
EENKOMST. - 0NGEVAL OVERKOl\fEN 
WEGENS DE UITVOERING VAN DE 
ARBEIDSOVEREENKOllfST. 

2° ARBEIDSONGEV AL. - BEDIENDE 
DIE OPZETTELIJK DOOR EEN ANDERE 
BEDIENDE VAN DEZELFDE WERKGEVER 
GEWOND WERD IN DE KLEEDKAMER 
VAN BET BEDRIJF WAAR DE ARBEIDS· 
OVEREENKOllfST WERD UITGEVOERD.-
0NGEVAL OVERKOllfEN OP DE PLAATS 
VAN HET WERK EN IN DE LOOP VAN DE 
UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREEN· 
KOllfST. 

rechter niet ambtshalve uitspraak kan doen 
over niet betwiste punten tenzij zij de open
bare orde raken, zie cass., 2 juli 1953 (Bull. 
en PASIC., 1953, I, 876). 
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1° H et ongeval dat in oo1·zakelijk verband 
stactt met een omstandigheid die voo?·t
vloeit uit het bed?"ijjsmilie~t waaTin de 
get1·ofjene zich bevindt voo1' de uitvoe1·ing 
van de a1·beidsovereenkomst, moet wor
den beschouwd als oveTkomen wegens de 
uitvoering van de aTbeidsovereenkomst, 
in de zin van deze woorden in artikel 1 
van de gecoonlineenle wetten bet1·efjencle 
de ve1·goeding van de schacle voo1't-
8P1'Uitencle ~tit aTbeidsongevallen ( 1). 
(Gecoi:irdineerde wetten betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen, art. l.) 

2° H et feit voo1· een becliencle te zijn 
getrofjen doo1· een messteek die haa;r 
doo1' een ande?'e bediende van dezelfde 
werkgeveT, in cle kleecllcmne1' opzettelijk 
wenl toegeb1·acht alvoTens zich naar haa1· 
bunau te begeven waaT het we1·lc ve1'1'icht 
wenl, is een ongeval ove1·lcomen op de 
plaats van het werlc en in de loop van de 
~•itvoe1·ing van cle a1'beidsove1·eenlcomst 
en moet cle1·halve beschouwd woTClen als 
een arbeidsongeval in de zin van cle 
gecoorclineercle u·etten betrefjende de 
vergoecling van cle schacle voo1·tsp1'uitende 
uit cwbeidsongevallen. (Gecoi:irdineerde 
wetten betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeids
ongevallen, art. l.) 

(PATROONKAS VOOR HANDEL 
EN NIJVERHEID, T. VAN CAENEGHEM.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 april 1967 in boger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Gent ; ' 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artilmlen 1 van de door het 
koninklijk besluit van 28 september 1931 
gecoi:irdineerde wetten betreffende de 
vergoeding der scbade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen en, voor zoveel 
als nodig, 5 en 6 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doMclat het bestreden vonnis, op grond 
hiervan « dat, gelet op bet lokaal waarin 
de bedoelde aanslag gepleegd werd, de 

(1) Raadpl. cass., 7 juni 1962 (Bull. en 
PASIC., 1962, I, 1153) en noot 2; 7 februari 
1964 (ibid., 1964, I, 597). Zie oak : Gedr. 
st. Kamer, zitting 1900-1901, nr 123, biz. 29, 
en zitting 1901-1902, nr 302, biz. 110; 
DE BISEAU DE HAUTEVILLE, Les accidents du 

aard van de bandeling die toen door bet 
slachtoffer werd verricht en het feit dat 
de aanslag gepleegd werd op of enkele 
seconden v66r het ogenblik waarop de 
eigenlijke arbeidstijd aanving, client te 
worden besloten dat de getroffene op het 
moment van het ongeveJ onder het gezag, 
de leiding en het toezicht stand van haar 
werll:gever ; ... dat, nu het uitgemaakt is, 
eensdeels, dat appellante v66r de feiten 
volkomen onwetend was van de wrok die 
haar werkgezellin ten onrechte tegen haar 
koesterde en, anderzijds, dat zij noch 
v66r noch op het ogenblik van de feiten, 
hetzij door woorden hetzij door daden, 
de aanslag op haar persoon heeft uitge
gelokt, het ongeval dat haar op 12 okto
ber 1964 op haar werk is overkomen als 
een arbeidsongeval moet worden aange
zien : dat de omstandigheid dat 
appellante op haar werk met een werk
gezellin moest omgaan die, op grand van 
waandenJ;:beelden, een aanslag op haa.r 
beraamde, een risico was waaraan zij 
door de uitvoering van haar arbeids
overeenkomst blootstond )), beslist dat 
de door verweerster opgelopen kwetsuren 
als zijnde veroorzaa1{:t door een arbeids
ongeval moeten worden aangezien, 

te1·wijl deze kwetsuren, zelfs indien zij 
werden toegebracht gedm·ende de tijd
spanne die de aanrandster en het slacht
offer in de lokalen van hem wer~gever te 
zan·1en doorbrachten ter voorbereiding 
van bet eigenlijk werk, voortspruiten uit 
de loutere privegevoelens van de aan
randster en mogelijk ter gelegenheid van 
de uitvoering van de bediendenovereen
komst werden begaan, doch niet, hetgeen 
nochtans door het hierboven aangecluid 
artikel 1 vereist is, ter zake van de 
uitvoering van die overeenkomst, zodat, 
nu het tegenbewijs, bedoeld door dit 
artikel, geleverd werd, het vonnis ten 
onrechte beslist dat ten deze het ongeval 
een arbeidsongeval is : 

Overwegende da~ de rechter consta.
teert dat verweerster plots getroffen werd 
door een messteek die haar opzettelijk 
toegebracht werd, door een andere be
diende van haar werkgever, in de kleed
kamer alvorens zich naar haar bureau te 
begeven om haar werk aan te vangen ; 

t1·ava·il, 1960, nr 49; DELARUWIERE en 
NAJ>fECHE, La 1'epm·ation des dommages 1'CS1tl
tant de accidents du tmvail, n" 58; S. DAVID, 

ResP.onsabilite civile et 1·isqtw professionnel, 
blz. 122; L. NAMECHE, Rev. ace. tmv., 1927, 
biz. 258 en volg. 
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Overwegende dat is voorgevallen ter 
zake van de uitvoering van de arbeidsc 
overeenkornst, in de zin van deze bewoor
dingen in artikel 1 van de gecoordineerde 
wetten betre:ffende de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeidsonge
vallen, onder rneer het ongeval dat in een 
oorzakelijk verband staat met een om
standigheid welke voortvloeit uit het 
bodrijfsmilieu waarin de werknemer, 
slachtoffer van het ongeval, geplaatst is 
uit oorzaak van zijn arbeidsovereen
komst; 

Overwege1~de dat de rechter erop wijst, 
eensdeels, dat verweerster v66r de feiten 
volkomen onwetend was van de wrok 
die haar werkgezellin ten onrechte tegen 
haar koesterde, en, anderzijds, dat zij 
noch v66r noch op het ogenblik van de 
feiten, hetzij door woorden hetzij door 
daden, de aanslag op haar persoon heeft 
uitgelokt, en verklaart dat de omstandig
heid dat verweerste'r op haar werk met 
een werkgezellin moest omgaan die, op 
grond van waandenkbeelden, een aanslag 
op haar beraaTnde, een risico was waaraan 
zij door de uitvoering van haar arbeids
overeenkomst blootstond; 

Overwegende dat de rechter dus wette
lijk heeft kunnen beslissen dat de aanslag 
waarvan verweerster het slachtoffer was, 
een ongeval is dat voorviE-1 op het werk 
en in de loop van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst en, dienvolgens, 
moet aangezien worden als een arbeids
ongeval in de zin van de voormelde 
gecoordineerde wetten ; 

Overwegende clat het middel niet pre
ciseert waarin het vonnis de artikelen 5 
en 6 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet zou hebben geschon
den; 

Overwegencle dat het middel niet kan 
aaugenomen worden ; 

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

ll april 1969. 1e kamer. 
Voo?·zitte?', H. Belpaire, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. Hallemans.- Gelijklnidende conclttsie, 
H. Ganshof van der Meersch, procm·eur
generaal. - Pleite1's, HH. Van Ryn en 
DeBruyn. 

J e KAMER. - 11 april 1969, 

1° WEGEN. - VEILIC+HEID EN GEMAK 
VAN HET v"ERKEER OP DE OPENBARE 

\VEGEN.- DECREET VAN 14 DECEMBER 
1789, ARTIKEL 50, EN DECREET VAN 
16-24 AUGUSTUS 1790, ARTIKEL 3, 10, 

BURGERLIJK WETBOEK, ARTI
KELEN 1382 EN 1383. - VERPLICH
TING VOOR DE GEJYIEENTEOVERHEID DE 
VEILIGHEID EN RET GEMAK VAN DIT 
VERKEER TE VERZEKEREN. - GEEN 
DISCRETIONAIRE MACHT. 

2° WEGEN. - VEILIGHEID VAN RET 
VERKEER. - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER OM NA TE GAAN OF RET NIET· 
NEMEN VAN MAATREGELEN OM DE 
VEILIGHEID VAN HET VERKEER TE 
VERZEKEREN EEN FOUT OF EEN NALA· 
TIGHEID IS, 

3° WEGEN. - 0PE::<TDARE WEG. -
WEG DIE HET PUBLIEK KARAKTER 
VERKREGEN HEEFT INGEVOLGE EEN 
LANGDURIG PUBLIEK GEBRUIK. - WE
GEN WAAROP VAN TOEPASSING IS DE 
VERPLICHTING OPGELEGD BIJ ARTI· 
KEL 3, 1°, VAN TITEL XI VAN HET 
DECREET VAN 16-24 AUGUSTUS 1790. 

l 0 N o"h op grand van a•·tikelen 50 va.n het 
dec1'eet van 14 decembe1' 1789 bet1·efjende 
de op1·ichting van de mttnicipaliteiten 
en 3, 1°, van titel XI van het dec1·eet 
van 16-24 angnstus 1790 bet?·etfende de 
1'echte?'lijke o1·ganisatie, noch op g1·ond 
van de a1'tikelen 1382 en 1383 van het 
Bu1•ge1·lijk T'Vetboek lean aan de gemeen
teove1·heid een disc1'etionai1'e macht wo1'
den toegelcend voo1' de beoo1'deling van 
de maat1'egelen die de « veiligheid en 
het gemalc van het ve1'lcee1' kunnen 
vm·zekeTen op de st?·aten, lcaaien, pleinen 
en openba1·e wegen" (1) (2). (Impliciete 
oplossing.) 

2° Ongeacht of de afwezigheid van signa
lisatie op een k1·uispunt te wijten is aan 
een uitd1'uklcelijke beslissing van de 
bevoegde ove1'heid, luidens welke de 
plaatselijlce toestand geen bijzonde1•e 
signalisatie ve1·gt, aan een veTzuim of 
een nalatigheid, deze omstandigheid 
heeft geen invloed op cle be?"oegclheden 
van de 1'echte1' om te onde1·zoelcen of, 
gelet op de plaatselijlce toestand, de 
afwezigheid van een passencle maat1•egel 
tot veiligheid van het ve1'lcee1· het gemeen
tebestuu1' als een jattt of een telcortlcoming 
lean ve1·weten woTden (2). 

(1) Zie hiernavolgende conclusie van het 
openbaar ministerie; zie ook R. W·., 1969-
1970, kol. 121 tot 126, 

(2) Oass., 7 maart 1963, voltallige terecht
zitting (Bull. en PASIC., 1963, I, 744, en de 
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3° De verplichting dam· a1·tikel 3, 1°, 
titel XI van het dec1·eet van 16-24 augtts
tus 1790 opgelegd aan het gemeente
bestttU1' om te zo1·gen voor de veiligheid 
en het gemak van het ve1·keeT is van 
toepassing op alle wegen die vooT het 
publiek toegankelijk zijn, zelfs die 
welke niet voo1·komen in de atlas t•an 
de butwtw~gen en zelfs al wm·d het 
pttbliek karakter van deze wegen slechts 
ve1·k1·egen ingevolge een langdtwig pu
blielc ge b1·uik ( 1) . 

(SWERTS, T. GEMEENTE GEEL.) 

De hee1· P1·ocw·eu.r-genemctl heeft in 
hoofclzaak geconclucleenl a1s volgt : 

Uit de constateringen van het bestre
den vonnis blijkt dat eiser betrokken 
werd in een verkeersongeval waarbij zijn 
auto beschadigd werd en dat hij verweer
ster, de gemeente Geel, gedaagd heeft om 
te worden veroordeeld hem een zekere 
som als schadevergoeding te betalen. 

De rechter maakt gewag van een 
vonnis van de Correctionele Rechtbank 
te Turnhout, gewezen op 20 januari 1965, 
aangaande hetzelfde o~1geval. Het gi:ng, 
in deze zaak, :niet over de vervolging 
ingesteld tegen eiser, maar wel tege:n een 
andere autobestuurder, wiens wagen, die 
de hoofdweg volgde, in botsing kwam 
met het voertuig van ee:n andere bestuur
der, die uit een zijweg kwam gereden. 

In beide vonnissen, zowel het even
genoemde als het bestreden vonnis, heeft 
de rechter een uitspraak gegeven over 
het karakter van die zijweg : in het 
eerste wordt, naar het bestreden vonnis 
dat dit gedeelte ervan overneemt, vast
gesteld « dat de kwestieuze weg, alhoewel 
hij slechts een servituutweg is waarvan 
het publiek gebruik maakt, nochtans 
dient beschouwd als een openbcwe weg 
in de zin van artikel 1 van de wegcode 

conclusie van het openbaar ministerie; Rev. 
crit. jtw. belge, 1963 en de noot van profes
sor .JEAN DABIN, blz. 96 en volg.); raadpl. 
cass., 10 september 1964 (Bull. en PAsrc., 1965, 
I, 22) en 16 juni 1966 (ibid., 1966, I, 1320). 

(1) De « openbare weg » is de weg die voor 
het openbaar verkeer te laude open staat : 
cass., 18 januari 1957 (Bttll. en PAsrc., 1957, 
I, 578); 10 maart 1958 (ibid., 1958, I, 756); 
11 mei 1959 (ibid., 1959, I, 919); 9 december 
1963 (ibid., 1964, I, 377); raadpl. GoLSTEIN 
en VAN RoYE, Regles du roulage, urs 17 
en 19 ; van dezelfde auteurs : Le Code de 
la route in Les Novelles, urs 29, 30 en 169bis. 

van 8 april 1954 "; in het bestreden 
vom1is, releveert de rechter dat << vol
doende blijkt uit de elementen voor
komende in de strafbundel dat de kwes
tieuze aardeweg een private weg is die 
een publiek karakter zou verkregen 
hebben ingevolge een langdurig publiek 
gebruik "· 

Het vonnis van de correctionele recht
bank stelt ook vast « dat de plaatselijke 
omstandigheden van zulke aard zijn dat 
het zelfs voor een aandachtige auto
voerder onmogelijk is de kwestieuze 
aardeweg te bemerken, tenzij op een 
afstand waarop het onmogelijk is nog 
tijdig te ktmnen stoppen >>. 

Voor de rechter in feitelijke aanleg 
werd aan verweerster verweten verzui1nd 
te hebben een gepaste signalisatie aan te 
brengen of enige gepaste voorzorgsmaat
regel te treffen op de zijweg waar de 
plaatsgesteldheid zodanig is dat het zelfs 
voor een oplettend bestuurder, die met 
zijn voertuig op de rijbaan rijdt, onmoge
lijk is die zijweg te bemerken. 

Aangaande de verantwoordelijkheid 
van de gemeente Geel, op wier grond
gebied die aardeweg ligt, vraagt de 
rechter zich in het bestreden vonnis af 
cc of een gemeente kan verantwoordelijk 
gesteld worden wegens nalatigheid in het 
aanbrengen van de gepaste signalisatie "· 

Verder ver)daart de rechter in vel.'band 
met het ongeval dat er nog steeds een 
onderscheid dient te worden gemaakt 
tussen de foutieve uitvoering van een 
administratieve daad, die valt onder het 
toezicht van de rechtbanken, en de 
beslissingen die een openbaar bestuur 
eigenmachtig genomen heeft en waarop 
derhalve de rechtbanken geen toezicht 
ktmnen uitoefenen. 

Ten slotte verklaart het bestreden 
vonnis dat « de aanvullende reglementen 
betreffende het verkeer, zoals het plaatsen 
van een omgekeerde driehoek, eenrich
tingsverkeer, beurtelings stationeren enz. 

Een « openbare weg » is elke weg die voot• 
het openbaar verkeer te Jande openstaat, 
zelfs zo de bedding ervan een private eigendom 
is : cass., 6 februari 1956 (Bttll. en PAsrc., 
1956, I, 578); 31 oktober 1960 (ibid., 1961, I, 
229); raadpl. cass., 20 februari 1899 (ibid., 
1899, I, 125); 30 januari en 15 mei 1911 
(ibid., 1911, I, 109 en 261); 5 maart 1923 
(ibid., 1923, I, 223); .J. QUINTIN, «La voie 
publique et la police de la circulation routiere », 

Journ. trib., 1956, blz. 417; zie ook R. VAN 
RoYE, Le Code de la circulation, urs 57, 58, 
59 en 60. 
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wel dienen gerangschikt onder de beslis
singen die de gemeenten eigenmaohtig 
kunnen nmnen zonder onderworpen te 
zijn aan de ciensuur van de rechtbanken "· 

Ook besluit het dat, << waar de verant
woordelijkheid van verweerster afhangt 
van het bestaan van een nalatigheid ,, 
de rechtbank dit niet kan onderzoeken, 
ingevolge de scheiding van de machten. 
Dienvolgens is het dan ook, volgens het 
vmmis, van belang ontbloot na te gaan 
of de kwestieuze weg al dan niet dient 
beschouwd te worden als een openbare 
weg. Het verklaart derhalve de vordering 
ongegrond. 

* * * 
Aan het vonnis wordt in het enig 

:middel tot cassatie verweten geschonden 
te hebben, eensdeels, artikel 50 van heb 
decreet van 14 december 1789, betref
fende de oprichting van de municipali
teiten, en artikel 3, 1°, titel XI, van het 
decreet van 16-24 augustus 1790, betref
fende de rechterlijke inrichting, die de 
gemeentebesturen verplichten te zorgen 
voor de veiligheid en het gemak van het 
verkeer op de openbare wegen, en waar
door dus de gmneentebesturen gehouden 
zijn bijzonder gevaarlijke plaatsen be
hoorlijk en passend te signaleren, en, 
anderdeels, de artikelen 1382 en 1383 
van het Hurgerlijk Wetboek, om de reden 
dat het vonnis rust op de overwegingen 
dat de foutieve uitvoering van een 
administratieve handeling niet valt onder 
het toezicht van de rechtbanken voor de 
beslissingen die een openbaar bestuur 
eigenmachtig genomen heeft, wat hier 
het geval zou geweest zijn, en dat het 
verzuim bijzondere maatregelen te ne
men, die noodzakelijk zijn voor de veilig
heid van het verkeer, ook beslissingen 
zijn die de gemeenten eigenmachtig 

(1) Cass., 18 januari 1957 (.Arr. cass., 
1957, biz. 369) en noot 2; 10 maart 1958 
(ibid., 1958, biz. 499); 11 mei 1959 (ibid., 
1959, biz. 717); 9 december 1963 (Bttll. en 
PASIC., 1964, I, 377); raadpl. ook GOLSTEIN 
en VAN RoYE, Rilgles du roulage, nrs 17 en 
19; van dezelfde schrijvers, Le Code de la 
route in Les Novelles, nrs 29, 30 en 169bis. 

(2) Cass., 6 februari 1956 (.Arr. cass., 1956, 
biz. 452); 31 oktober 1960 (ibid., 1961, 
biz. 195); 19 februari 1962 (Bull. en PAsiC., 
1962, I, 698); raadpl. cass., 20 februari 1899 
{ibid., 1899, I, 125); 30 januari en 15 mei 1911 
{ibid., 1911, I, 109 en 261); 5 maart 1923 
(ibid., 1923, I, 223); J. QUINTIN, "La voie 
publique et la police de la circulation rou-

kunnen nemen zonder onderworpen te 
zijn aan het toezicht van de rechtbanken, 
beide overwegingen de schending van de 
machten ten grondslag hebbende. 

Het antwoord dat dient gegeven te 
worden op de twee onderdelen van het 
middel hangt eerst en vooral af van het 
karakter van de zijweg. De gemeente 
kan slechts verantwoordelijk bevonden 
worden indien het om een « openbare 
weg" gaat. 

De openbare weg is elke weg die tot 
het openbaar verkeer te land voor ieder
een openstaat (1). 

Een weg die tot het openbaar verkeer 
te land voor iedereen openstaat is een 
openbare weg zelfs indien de aardebaan 
ervan privaat eigendom is, d.w.z. zelfs 
indien hij aan een particulier persoon 
toebehoort (2). 

Gelet op het door de correctionele 
rechtbank op 20 januari 1965 gewezen 
vonnis, verklaart het bestreden vonnis, 
wat betreft het openbaar karakter van 
de hier becloelde zijweg, dat het « niet 
tegenstelbaar is aan verweerster die geen 
partij was ter zake "· 

Deze gevolgtrekking berust op een 
verkeerd begrip van het gezag van 
gewijsde. 

De werking van het gezag van het door 
de strafgerechten gewijsde is niet beperkt 
tot de in de zaak staande partijen. 

De beslissing geldt in beginsel erga 
omnes, maar hier rijst de vraag welk 
gedeelte van die beslissing dat karakter 
heeft. 

In talrijke arresten heeft het Hof 
beslist dat het gezag van het op de 
publieke vordering rechterlijk gewijsde 
zich uitstrekt tot het dispositief van de 
beslissing en tot de redenen nie het 
noodzakelijk fundament van deze beslis
sing zijn. De jurisprudentie van het Hof 
staat in dit opzicht vast, zowel in burger· 
lijke als in belastingzaken (3). 

tiere ,, Jotwn. t1·ib., 1956, biz. 417; raadp!. 
ook R. VAN RoYE, Le Code de la circulation, 
nrs 57, 58, 59 en 60. 

(3) Zie in burgerlijke zaken : cass., 3 novem
ber 1960 (A1·r. cass., 1961, biz. 201); 17 novem
ber 1961 (Bttll. en PAsrc., 1962, I, 339); 
6 september 1963 (ibid., 1964, I, 12); 21 mei 
1965 (ibid., 1965, I, 1021); 29 november 1967 
(An•. cass., 1968, biz. 460) en 13 november 
1968, supra, biz. 280. 

In zaken van directe belastingen : 29 okto
ber 1963 (Bttll. en PAsrc., 1964, I, 224); 
22 maart 1966 (ibid., 1966, I, 945); 17 janu
ari 1967 (Arr. cass., 1967, biz. 604) ; 31 januari 
1967 (ibid., 1967, biz. 673). 
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Niet meer bet gezag van bet gewijsde 
in bet algemeen uit bet oogpunt van bet 
dispositief van de beslissing en van baar 
gronden bescbouwende, maar het gezag 
van de beslissingen in strafzaken, hebt 
U beslist dat dit gezag zich uitstrekt tot 
al « wat door de strafrechter noodzakelijk 
en zeker gevonnist werd" (I). 

Het lijkt mij vast te staan dat de 
overwegingen van de strafrechter, dat 
« de kwestieuze weg . . . waarvan het 
publiek gebruik maakt dient be
schouwd als een openbare weg in de zin 
van artikel I van de wegcode van 
8 april I954 >>, welke objectieve omstan
digheden nodig zijn om de veroordeling 
en de straf te rechtvaardigen, deel uit
maken van wat zeker en noodzakelijk 
gevonnist is. Ter zake werd zulke vast
stelling trouwens gedaan door de rechter 
zelve die erop wijst, dat nit de elementen 
van het strafdossier - en hier wordt 
bedoeld het onderzoek van de zaak dat 
tot het bestreden vonnis heeft geleid -
« voldoende blijkt . . . dat de kwestieuze 
aardeweg een private weg is die een 
publiek karakter zou verkregen hebben 
ingevolge een langdurig publiek gebruik >>. 

* * * 
Nu de decreten van 14 december 1789 

en I6-24 augustus I790 bepalen dat het 
tot de bevoegdheid van de gemeentelijke 
overheden behoort te zorgen voor de 
veiligheid van het verkeer in de straten, 
en nu de plaatsgesteldheid zodanig was 
dat zelfs een oplettend bestuurder die 
op de boofdweg reed de zijweg niet kon 
zien dan op een afstand waarop het 
onmogelijk was te stoppen, kon de 
gemeente op welker grondgebied deze 
openbare weg was gelegen aansprakelijk 
staan op twee verschillende juridische 
grondslagen : eensdeels, de artikelen 50 
van het decreet van 14 december I789, 
en 3, 1°, van titel XI van het decreet 

(1) Cass., 21· mei 1965 !Bu77. en PAsrc., 
1965, I, 1021); 12 december 1968, sttpra, 
biz. 372; Bttll. en PAsrc., 1969, I, 347 en 
voig. en de conclusie van de heer Eerste 
advocaat-generaai Mabaux alsmede de daarin 
aangebaaide autoriteiten. Raadpl. betr. bet 
gezag van het in strafzaken gewijsde op 
burgerlijke zaken : cass., 19 september 1968, 
,,nprd, biz. 72 en de noten 2 en 3; 29 novem
ber 1968, supra, biz. 336 en de noten 1 en 2. 
Zie ook: DE PAGE, d. III, nr 1000; PLANIOL 
en RIPERT, d. VI, nr 67, en d. VII, nr 1555; 
AUBRY en RAu, 6° uitg., d. XII, § 769bis, 
biz. 379 en voig. (387 en 388); MAZEAtJD en 
TUNC, d. II, nrs 1148, 1766, 1798, 1799, 1803; 
PIRSON en DEVILLE, Twite de la responsab-ilite 

van I6-24 augustus 1790; anderdeels de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek. 

De door de wet aan de gemeente 
opgelegde wettelijke verplichting reikt 
verder dan de plicht zorg te dragen voor 
de veiligheicl van hen die de open bare weg 
gebruiken; zij slaat ook op het gmnak 
van het, verkeer op de openbare wegen, 
dat insgelijks toevertrouwd is aan de 
waakzaamheid en het gezag van de 
gemeentelijke overheden, een attributie 
die een ander karakter draagt dan de 
veiligheid, maar deze attributie betreft 
niet rechtstreeks de vraag van quasi
delictuele aansprakelijkheid welke de 
voorziening doet rijzen. 

ArtikellO van de wet van 15 aprili964 
heeft de bepalingen van de decreten van 
I4 december I789, betreffende de oprich
ting van de gen1eenten, en van 
I6-24 augustus I790, betreffende de 
rechterlijke organisatie, opgeheven, voor 
zover zij betrekking hebben op permanen
te of periodieke toestanden van het 
wegverkeer ; dat artikel is ter zake niet 
toepasselijk, daar de feiten gebeurd zijn 
op I4 december I963. 

Het Iigt voor de hand dat de te over
wegen maatregelen hier een permanent 
gevaarlijke toestand dienden te verhel
pen, hetzij door aanbrenging van een 
gepaste signalisatie, hetzij door het tref
fen van welke gepaste voorzorgsmaat
regel ook. Maar op het tijdstip van de 
feiten waren de decreten van 14 decem
ber 1789 en I6-24 augustus I790, die de 
last van de veiligheid en het gemak van 
het verkeer op de gemeenten legden, 
nog van kracht. 

Ook client hier in aanmerki:ng genomen 
te worden dat artikel I3 van de wetten 
betreffende de politie van het wegverkeer, 
dat het onderscheid maakt tussen de 
tekens die een gebod of een verbod 
inhouden en alle andere tekens op de 

civile extra-contractuelle, d. II, n r 312 ; 
N. VALTrcos, L'autorite de la chose jugee au 
m•iminel 8U1' le civil, Parijs, 1933, nrs 251 en 
252; P. HEBRAUD, L'autorite de la chose jugee 
au criminel su1· le civil, Parijs, 1953, biz. 375; 
J. RuTSAERT, « Autorite de Ia chose jugee 
au criminei sur le civil "• Melanges en l'honneur 
de Jean Dabin, Brussel, 1963, d. II, biz. 892 
en volg., nrs 10 tot 14; MAZEAUD, T?"aite de 
la 1·esponsabilite civile, d. II, 4• uitg., nr 1793, 
biz. 642 ; verscheidene schrijvers, « Les condi
tions d'application du principe de l'autorite 
de la chose jugee au penal sur le civil "• 
Rev. dr. pen., 1967, biz. 635 en volg., inzon• 
derheid biz. 707 en 708. 
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openbare weg, en dat het plaatsen van de 
tekens van de eerste soort aan de over
heid die de maatregel heeft genomen 
toevertrouwt en het plaatsen van alle 
andere tekens opdraagt aan de overheid 
die het beheer heeft over die weg, slechts 
door artikel 3 van de wet van 15 april 
1965 in de wet over het wegverkeer 
werd ingevoerd. Die nieuwe wetsbepa
lingen zijn hier evenmin toepasselijk en 
de beslissing aangaande het plaatsen van 
tekens of het nemen van andere maat
regelen blijft, in het onderhavig geval, 
rusten op de ge1neente, die dus verant
woordelijk is voor zulke tekortkomingen. 

V oor de veiligheid en het gemak van 
het verkeer in de straten te zorgen is 
niet alleen een bevoegdheid waarover de 
gemeentelijke overheden beschikken, 
maar het is voor die overheden een 
verplichting (1). Dit wordt ook uitdruk
kelijk door de wet gezegd. 

* * * 
W eliswaar behoort de beoordeling van 

de gepastheid en van de aard der politie
maatregelen betreffende de veiligheid van 
het verkeer op de openbare weg aan de 
gemeentelijke overheid zelf. Zo heeft het 
Hof zich uitgedrukt de 178 december 
1953 (2). Ik meen dat hier alle dubbel
zinnigheid moet worden vermeden : dit 
betekent niet dat de gemeentelijke over
heid over een discretionaire macht be
schikt in het uitoefenen van haar politiele 
bevoegdheid, welke de waakzaamheid 
over de veiligheid op de openbare weg 
insluit, zoals het Hof beslist heeft in zijn 
arrest van 14 juni 1956 (3), hierbij 
uitgaande van zijn vroegere rechtspraak 
en voornamelijk van het arrest van 
11 mei 1933, gewezen op de conclusie 
van de H. advocaat-generaal Gesche ( 4). 

Dit betekent dat de rechter niet vermag 
te beslissen welke maatregel door de 
gemeentelijke overheid client genomen te 
worden ; deze bevoegdheid rust op de 
gemeente zelf die soeverein kan oordelen 
over de keuze uit verschillende doelmatige 
maatregelen, maar onder voorbehoud van 
haar plicht van voorzichtigheid. 

De rechter heeft niet alleen de macht 
maar ook de verplichting te oordelen of 
de door de gemeentelijke overheid gena
men maatregelen doelmatig zijn of niet 

(1) Oass., 20 december 1951 (Arr. cass., 
1952, blz. 188; Bull. en PAsrc., 1952, I, 204). 

(2) Oass., 17 december 1953 (A1·r. cass., 1954, 
blz .. 264 en de noten 2 en 3). 

(3) Arr. cass., 1956, blz. 869. 

om de veiligheid van het verkeer te 
verzekeren en gevaar te voorkomen. Met 
andere woorden, het behoort tot de 
opdracht van de rechter de wettigheid, 
maar niet de opportuniteit van de beslis
sing van het bestuur te beoordelen, gelet 
zowel op de maatregel die het getroffen 
heeft als op de beslissing die het zou 
genomen hebben elke maatregel achter
wege te laten. 

Het bestuur kan zich niet beroepen op 
enige innnuniteit die het gevolg zou 
zijn van het beginsel van de scheiding 
der n1achten, wanneer het door zijn 
schuld, en dus onrechtmatig, een burger
lijk recht krenkt. (J. DABIN, noot bij 
cass., 7 maart 1963, Rev. c1·it. ju1'. belge, 
1963,. blz. 96 en volg.) De overheid die 
in dit geval bevoegd is om vergoeding 
van de schade toe te kennen is, volgens 
artikel 92 van de Grondwet, de rechter
lijke macht. 

Dienaangaande heeft het Hof duidelijk 
zijn mening uiteengezet in het arrest van 
7 maart 1963, waarin het stellig de 
theorie heeft afgewezen, volgens welke 
het bestuur niet meer aansprakelijk zou 
zijn wanneer de schade zich voorgedaan 
heeft ten gevolge van de staat van de 
weg, ingeval deze staat zo is als het 
bestuur soeverein heeft beslist (J. DABIN, 
eod. lac.). Dergelijke doctrine aan te 
nemen, zou leiden tot de conclusie dat 
Belgie geen rechtsstaat is. 

Zoals U hebt gezegd in uw arrest van 
7 maart 1963, stellen de machten, welke 
de wet aan de administratie in het 
algemeen belang toekent, haar niet vrij 
« van de verplichting van voorzichtigheid 
welke zich aan allen opdringt" (vol
tallige zitting, Bull. en P ASIC., 1963, I, 
744, en de conclusie van het openbaar 
ministerie). Deze doctrine hebt U beves
tigd op 10 september 1964 (ibid., 1965, 
l, 22) en op 16 jm1i 1966 (ibid., 1966, I, 
1320) (5). 

In de uitoefening van de macht welke 
het decreet van 1790 aan het bestuur 
verleent heeft dit de keuze van de 
middelen om de veiligheid op de openbare 
wegen op zijn grondgebied te doen 
heersen. Maar het is verplicht een van die 
middelen te gebruiken wanneer de plaats
gesteldheid gevaarlijk is. Zo het bestuur 
dit middel slecht kiest of nalaat er een 

(4) Bull. en PAsiC., 1933, I, 222 en noot 2, 
blz. 223. 

(5) Zie ook cass., voltallige zitting, 26 april 
1963 (Bull. en PASIC., 1963, I, 905 en noot 3 
op blz. 906). 
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te gebruiken, draagt het schuld ; en 
wordt door deze schuld een bmgerlijk 
recht gekrenkt, dan is de gemeente ver
goeding verschuldigd. De macht tot het 
kiezen van de middelen, die aileen op 
het politiek terrein ter discussie kan 
komen, kan het bestum niet vrijsteilen 
van de plicht van voorzichtigheid ; 
wanneer het bestuur in gebreke blijft of 
ontoereikende middelen toepast, komt 
de wettigheid van zijn handelwijze in 
het gedrang (J. DABIN, op. cit., blz. 106). 

De tekortkoming aan de door de wet 
bepaalde verplichting valt hier samen 
met de schuld, bedoeld door de artike
len 1382 en 1383 van het Bmgerlijk 
Wetboek. 

W anneer de gemeenteoverheid ver
zuimt een passende maatregel te treffen 
in het belang van de veiligheid van het 
verkeer op de openbare weg, vindt de 
onwettigheid van dit verzuim, dat zelf 
ook een beslissing vormt, innners zijn 
oorsprong niet aileen in de schending 
van de bijzondere wetten waarbij deze 
politiemacht van de gemeenten geregeld 
wordt, maar ook, aangezien deze dele
gatie door de wet ten laste van de 
gemeenten is gelegd, in de miskenning 
van de algemene verplichting van voor
zichtigheid welke de artikelen 1382 en 
1383 van het Bmgerlijk Wetboek haar 
opleggen ( 1). 

De beschikking waardoor de rechter 
beslist dat de vordering van eiser onge
grond is, daar de verantwoordelijkheid 
van de gemeente niet kan onderzocht 
worden ingevolge de scheiding van de 
machten, en dat het derhalve overbodig 
is een onderzoek in te steilen om te 
bepalen of de kwestieuze weg al dan niet 
als een openbare weg dient beschouwd 
te worden, is onwettig. 

Besluit : vernietiging. 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 februari 1966 in eerste en 
laatste aanleg gewezen door de Recht bank 
van eerste aanleg te Turnhout ; 

(1) Cass., 16 juni 1966 (Bull. en PAsiO., 
1966, I, 1320); zie ook P. DE VISSCHER, 

Rec. ju1·. d1·. adm., 1946, blz. 171 en volg.; 
C. CAMBIER, Principes du contentietw; admi
nistratif, blz. 230, 273 tot 277; J. DABIN en 
LAGASSE, Rev. m·it. jur. belge, 1959, blz. 286, 
287 en 289. 

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 25, 92 en lOS van 
de Grondwet, 1382 en 1383 van het 
Bmgerlijk Wetboek, 50 van het decreet 
van 14 december 1789 betreffende de 
oprichting van de municipaliteiten, 3, 
meer bepaald 1°, van titel XI van het 
decreet van 16-24 augustus 1790 op 
de rechterlijke organisatie, 1 van de 
wet van 1 augustus 1899 houdende her
ziening van de wetgeving en regle:rnenten 
op de politie van het vervoer, 1 van het 
koninklijk besluit van 8 april 1954 hou
dende algemeen reglement van de politie 
van het wegverkeer, 

doo1·dat, om de vordering tot schade
vergoeding te verwerpen, welke eiser 
tegen verweerster had ingesteld en die 
hij had gesteund op het feit dat het 
ongeval, dat zich te Geel voordeed en 
waardoor schade aan zijn wagen werd 
veroorzaakt, te wijten is aan het bijzon
der gevaar verbonden aan de plaatselijke 
omstandigheden en aan de afwezigheid 
van verkeerstekens aangepast aan de 
plaatselijke toestand, dat deze plaatse
lijke toestand zeer gevaarlijk was, zoda
nig dat twee weggebruikers, die geen 
overtreding begingen van enig artikel van 
de wegcode, nochtans in aanrijding 
kwamen met zeer zware gevolgen, dat 
het gemeentebestuur krachtens voor
melde bepalingen van de decreten van 
14 december 1789 en 16-24 augustus 1790 
verplicht was te zorgen voor de veiligheid 
van het verkeer en dienvolgens gehouden 
was bijzonder gevaarlijke plaatsen min
stens op behoorlijke en aangepaste wijze 
te signaleren, en dat, door zulks na te 
laten, verweerster aansprakelijk is, op 
grond van de artikelen 1382 en 1383 
van het Bmgerlijk Wetboek, voor de 
gevolgen van deze nalatigheid, het be
streden vonnis zijn beslissing van ver
werping stetmt op de beschouwing dat 
de foutieve uitvoering van een admi
nistratieve daad onder de censuur valt 
van de rechtbanken, dat zulks echter 
niet het geval is voor de beslissingen die 
een openbaar bestuur eigenmachtig ge
nomen heeft, dat sedert verscheidene 
jaren de kwestieuze aardeweg ofwel door 
verweerster niet als een publieke baan 
werd beschouwd ofwel werd beschouwd 
als een publieke weg waarvoor geen 
speciale reglementerirtg noodzakelijk was 
voor de veiligheid van het verkeer, dat 
dit verzuim niet valt onder de censuur 
van de rechtbanken, dat de aanvuilende 
reglementen betreffende het verkeer, zo
als ·het plaatsen van een omgekeerde 
driehoek, beslissingen zijn die, wanneer 
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zij niet strijdig zijn met de Grondwet of 
d~ wetten, 'de gemeenten eigenmachtig 
kunnen nemen zonder onderworpen te 
zijn aan de censuur van de rechtbanken, 
dat de gemeente wel aansprakelijk zou 
zijn indien de weg, die voor het publiek 
op een gegeven ogenblik geopend werd, 
een bijzonder gevaar oplevert en indien 
zij niet aileen nagelaten zou hebben de 
gepaste signalisatie te plaatsen, maar ook 
verzuimd zou hebben iedere gepaste 
voorzorgsmaatregel te treffen, dat echter, · 
nu de .kwestieuze aardeweg een private 
weg is die een publiek karakter zou 
hebben verkregen ingevolge een lang
durig publiek gebruik, er voor de ge
meente geen enkele wettelijke noch 
administratieve verplichting bestond 
waardoor opgelegd werd een signalisatie 
te plaatsen of een reglementering te 
treffen, dat nu de aansprakelijkheid van 
de gemeente afhangt van het bestaan 
van een nalatigheid die de rechtbank, 
ingevolge de scheiding van de machten, 
niet kan onderzoeken, de vordering van 
eiser ongegrond is en dat het derhalve 
overbodig is een onderzoek in te stellen 
betreffende de vraag of de kwestieuze 
weg al dan niet als een publieke weg 
client beschouwd te worden, 

te1'wijl, indien de kwestieuze aardeweg 
een publieke weg is in de zin van voor
melde artikelen van de decreten van 
14 december 1789 en 16-24 augustus 1790, 
van de wet van I augustus 1899 en van 
het koninklijk besluit van 8 april 1954, 
de gemeente de macht niet bezit te 
beslissen dat hij niet een publieke weg is, 

te1·wijl, in die veronderstelling en onge
acht of het gaat om een op een bepaald 
ogenblik geopende weg of om een weg 
die publiek is geworden ten gevolge van 
een langdurig publiek gebruik, voormelde 
artikelen van de decreten van 14 decem
ber 1789 en 16-24 augustus 1790 alsook 
de artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk W etboek de gemeente de plicht 
opleggen de nodige maatregelen te tref
fen ·ten einde te beletten dat de plaatse
lijke omstandigheden een zo · gevaarlijk 
karakter zouden vertonen dat wegge
bruikers, die geen overtreding begingen 
op de regelen van het wegverkeer, niet
temin slachtoffer worden van een onver
mijdelijk ongeval, 

en te1"Wijl nit de hoger ingeroepen 
artikelen van de Grondwet volgt dat de 
rechtbank de macht bezit te onderzoeken 
of verweerster schade aan eiser heeft 
berokkend door een tekortkoming aan 
gezegde wettelijke verplichtingen, name-

lijk hetzij door foutief een admini& ~ 
beslissing ui~ te voe~e~, hetzij do~ ~ ~ 
la;ten de nodrge beshssmgen te ne~ =-::-~ ~ 
drenvolgens de rechtbank de mac~·--.~~~-~
verweerster te veroordelen tot ver ~ ~ - ..... ~·" 
van de aldus berokkende schad~<c:::::... ~ .~ 
ten deze de rechtbank had moetel:'lt.."" ;;:::;: ~""' 
z<_>eken of voor~elde aardeweg ~ .~· ~ J 

met als een pubheke weg beschon'l."\;>--~- l' ~ ~ "<:::-
worden : 'C:'l_ ~ ~ 

Overwegende dat, naar luid "->- . ~. " 
vonnis, eiser het ongeval, dq,~t~~ ~. 
overkomen i~. te Geel op 14 dE>. ..., . ..l-)! 
1963, toeschrrJft aan een nalatigh_~ .. -"""'~~ ~"" 
het gemeentebestuur dat gehoq ~0::..~ "'-~ lS,. ~ 
ingevolge de artikelen 50 van het ~"""'~-=-. ~~ ~ 
van 14 december 1789 en 3, l_ <:::>. """'~ .:i. :t' 
titel XI van dit van 16-24 august-q_ ,. ~~. 
te zorgen v~or de veiligheid v- .~ .l_ ~ ~ 't 
verkeer en drenvolgens verplicht ~:t":l. l~~~ 
zonder gevaarlijke plaatsen 0 .l.~ 1.:::., ":l.~ "' 
behoorlijke en aangepaste wijze t""' ~ :i..j ~ 
leren; · ~i~~~~ 

Overwegende dat het vonnis d.i ~~' 
gaande nader 'J;lepa:alt dat, ten d.""'~:t':t~ 
verweten nalatrgherd bestaat in 4 <:~~ ~~, 
zuim het kruispunt te signaleren g(2>E»t:, 'V-- c.l.~ 
door de Meerhoutsesteenweg en (2> ""<J:t:-~.:t:'
weg, die geen gemeenteweg is (2>~4 -'<: • ::l 
voorkomt in de atlas van de buurt~ :t-:t/-1-
maar een aardeweg, die een l=> (2>€!:"~ ~t:, 
karakter kon hebben en niet zi13~bli 1~ 
is voor de gebruikers van de :ibq, (2> o>:: 
houtsesteenweg ; 1:(2>"2> 4.:t~ 

Overwegende dat de rechtbq,l::t l:'-
vordering Qngegrond verklaart, ten E» l."'- cl. 
omdat het plaatsen van een signal ~l:':;:;t:, """ 
behoort tot de beslissingen welke l:s;q_t.i" 
neer zij niet strijdig zijn met de GrC:

4 
"'vq.4 <2> 

of de wetten, de gemeentebesturen E» ~'\v-(2>.(;; 
machtig kunnen nemen zonder ond_ lgeQ. 
pen te zijn aan de censm.U' \r:l''Wol:'
rechtbanken, vervolgens omdat, l:l l:l. c{~ 
kwestieuze aardeweg een private 'W 'll c{£2> 
die een publiek karakter zou ver~ eg i:;:; 
hebben ingevolge een langdurig :Pt:tb@;el:l: 
gebruik, er voor de gemeente geen. e lie~ 
wettelijke noch administratieve ver j_~el£2> 
ting bestaat waardoor opgelegd ~ lcl):_ 
een signalisatie te plaatsen Of 0 l:'q't 
reglementering te treffen ; ee4 

Overwegende, enerzijds, dat de 
plichting te zorgen voor de veili "'er _ 
van het verkeer, aan de gmneentebe8 t"h.eiq_ 
opgelegd door artikel 3, 1°, van tite~el:t 
van het decreet van 16-24 augustu.8 1 

)C:r 
geldt voo.~ al .. de wegen die alge 79o. 
toegankehJk zrJn voor het publiek l:t:teell 
wanneer het publiek karakter ' Zelf8 
slechts verkregen werd ingevolg

6
6 r"all 

langdurig publiek gebruik ; eell 
Overwegende, anderzijds, dat ~ 

r,Q de 
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1 het kruispunt nQg niet was 
.en, dat hij niterst rechts van de 
stilstond, dat de rijwijze van een 

.·der vermoed n1cet worden regle
r te zijn geweest tot bewijs van 
endeel, en dat dit tegenbewijs niet 
wonden worden in de verklaring 
1 verweerder Waterschoot : 

rwegende dat het vonnis erop wijst 
iser gereden kwa1n nit een straat 
.en van het teken nr la, dat hij 
'lrldaart aileen te hebhen uitgekeken 
links en geen tijd te hebben gehad 
aar rechts te zien, en dat hij niet
staande deze onvoorzichtige hou
toch de voorrangsweg is opgereden, 
van de stand van zijn voertuig na 
mgeval het bewijs levert ; 
1t het vonnis zodoe11de de in het 
lei bedoelde conclusie passend be
voordt; 
at het middel feitelijke gronclslag 
b ' 

' ,n overwegencle dat de substantiele 
lp straffe van nietigheicl voorgeschre
. rechtsvonnen werden nageleefd en 
de beslissing overeenkomstig de wet 

[I, In zover de voorziening gericht is 
~en de beslissing over de tegen ver
:erder W a.terschoot ingestelde straf
rdering: 

Overwegende dat eiser niet bevoegd 
om zich te voorzien tegen de beslissing 

an veroordeling van een medebeklaagde ; 

III. In zover de voorzieniDg gericht is 
agen de beslissing over de door en tegen 
iser i11gestelde burgerlijke rechtsvorde
ingen : 

Over het middel afgeleid uit de schen
:ling van de artikelen 97 van de Grond
wet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

cloordat het bestreden vonnis eiser 
aileen aansprakelijk verklaaJ:t voor de 
schadelijke gevolgen van het ongeval, 

terwijl het vom1is, na beslist t.e hebben 
dat verweerder Waterschoot een inbreuk 
heeft gepleegd op artikel 25-2-d, in fine, 
van het Wegverkeersreglement, zich ertoe 
beperkt vast te stellen, zonder enige 
motivering desaangaande, dat de fout 
door gezegde verweerder begaan niet in 
oorzakelijk verband is met de aanrijding, 
en terwijl het vonnis integendeel, door 
zijn feitelijke beoordeling van de respec
tieve fouten van de bestuurders het 
noodzalmlijk rechtstreeks verband aan-

toont tussen bedoelde fouten ~ 
aanrijding, zodat het op tegenst::JI::-~ 
motieven gegrond is : ~ _;:j ..--...-. _de 

Overwegende dat na te hebbe~ 
.__..._:t.ge 

gesteld dat de aanrijding zich heef-t ~~ 
gedaan op een plaats waar de a., _ ~ ~.st. 
bestuurd door verweerder Wate~~ ~~~<Jr. 
zich slechts bevond ten gevolge ~::::::. ~ ~ ~ 1.1a 

overtreding van artikel 25-2-cl ~ ~ ~ 'C:Ji.ot 
wegverkeersreglement, het vonn:i~ ~ ~~n 
waar erop wijst dat wa.re eiser e~- ~ --•<tet 
oplettend geweest op al het ve:e~ ::a.~~:='~is
de voorrangsweg hij tijdig de auto "1::::.. ~~~ '<::t.:ns 
Waterschoot had kmmen zien aa.,~ ~~~ ~ Gp 
en dat de bestuurder die de andE>=l:-~'CJ~ ctu 
g~bruiker n1oet laten voorgaan x-~~ '--v. en 
d1ent te houclen met de snelhe:icl_ ~~~ ~g
plaats op de rijbaan ingeno~e~ ~~ ~:l'::tg 
bedoelde weggebruiker ; 'Cl._ Cle 

Maar overwegende dat uit cle':2::; 0 '0r 
stellingen aileen, die niet insl U:i t ~ """ 
het ongeval zelfs zonder de fc::. e4 ~";t,. 
verweerder Waterschoot zich zc::. Q"t '\. B.t 
ben voorgedaan, het vonnis Xl:i 4 l:t rq,11 
telijk en met name niet zonde:£> et, "'~b
strijdigheid kon afleiden dat de C:l. ten- Bt,_ 
verweerder begane font niet in oo:x:,

0
C>J::o ~'81:1.. 

verband staat met het ongeval ?;a.,I..:el~~e 
laatste zijn enige oorzaak vine{ ~l::L l.J_k 
schuldige onoplettendheid van 1::. _ i:o. Cl.:tt 
in de te zijnen laste gelegde l~e E>:t~oe,l:- d.e 
overtreding van artikel 16-2 --a 4 :t::t >eli . 'k:'l 
Wegverkeersr~glement; '-"'a:o. ft. e 

Dat het m1ddel gegrond 1s ; · et 

Om die redenen, vernietigt het 
den vonnis in zover het uitsp:t- be'>lt 
over de burgerlijke rechtsvo:t-aak; d. J:'e. 
behalve in zover het beslist dat cl"::t~io.g~et 
font heeft begaan in oorzake1ijh:: e:ts~l:' e n., 
met het ongeval ; verwerpt de vo "e:t-ba· e 1'l 
voor het overige ; beveelt dat O:t-zie111 

4 d. 
arrest melding zal worden ge:tn "a:n ~g 
de kant van de gedeeltelijk ve a~kt dl.t 
beslissing; veroordeelt verweerd_ r:n.let,j 0.~·P 
schoot en eiser elk in de heif~r VV ctt e 
kosten; verwijst de aldus bepe:t-k Vct:n. ~r
naar de Correctionele Rechtba:nk te Zq, e 
zitting houdende in hager be1'oe;~ Oe1~~ 

14 april 1969, - 2" k:a 
Voorzitte1· en Ve1·slaggever, H ~e:r_ 
raadsheer waarnen1end voo~·z .t D.tsq,6;;-
Gelijkltticlencle conclusie, B:. l i)r. .__.: 
advocaa.t-generaaL lltt10 11, 
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28 KAMER. - 14 april 1969. 

GENEESKUNDE.- HANDEL IN SLAAP
EN I'ERDOVINGSl\'IIDDELEN. - AAN EEN 
ANDER RET GEBRUIK VAN SLAAP- EN 
VERDOVINGSl\'IIDDELEN I'ERGEJ\'I:AKKE
LIJKEN DOOR EEN LOKAAL TE VER
SORAFFEN. -WET VAN 24 FEBRUARI 
1921, ARTIKEL 3. LOKAAL. 
BEGRIP. 

Aan het rnisdtijf bedoeld in a1·tilcel 3 
van de wet van 24 febtua1'i 1921 
bettetfende cle handel in giftige, slaap
vetwelclcende, ve1·clovende, ontsrnettencle 
of antiseptische sto tfen, is schuldig hi} die 
aan een ancler, tegen betaling of lcosteloos, 
het geb1·uilc van slaap- en verdovings
rnicldelen heeft ve1·gemalckelijlct cloot 
claa1·toe een lokaal te verschatfen, onge
acht of clit een openbaa1· of een p1·ivaat 
lokaal is (1). 

(AKYAZILI.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 oktober 1968 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 3 van de wet 
van 24 februari 1921, 

doorclat het bestreden arrest beslist dat 
eiser aan anderen het gebruik van ver
dovingsmiddelen vergemakkelijkt heeft 
door het verschaffen, tot dit doel, van 
een lokaal, 

terwijl het verschaffen van een publiek 
lolmal, zelfs met het doel het gebruik 
van verdovingsmiddelen te vergemakke
lijken, niet stra.fbaar is, vermits artikel 3 
van evenbedoelde wet alleen het " ver
schaffen '' van een lokaal strafbaar stelt, 
wat een privaat lokaal onderstelt, en 
geen publiek lokaal, zoals de instelling 
van eiser, waar het publiek vrijelijk en 
naar believen binnen of buiten kan gaan : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt, zonder dienaangaande bestre
den te worden, « dat de door eiser 
geexploiteerde instell:i:ng niet aileen een 
verzamelplaats was waar zwendelaars in 
verdovingsmiddelen hun onwettige be
drijvigheid onbelmr1merd uitoefenden, 
maar tevens een plaats waar rakers van 
verdovingsmiddelen geregeld en ontelbare 
malen, in aanwezigheid van eiser, ge-

(1) Raadpl. cass., 21 december 1964 (Bull. 
en PASIC., 1965, I, 407). 

meenschappelijk gebruik maakten van 
zulke middelen, inzonderheid in het 
schaars verlichte achtergedeelte van de 
insteiling die uit twee van elkaar niet 
gescheiden gedeelten bestond ; dat het 
volstrekt zeker is dat eiser, die baat vond 
bij het talrijk opkomen in zijn insteiling 
van een internationale klienteel, dit 
gebruik kende ; dat hij zulks overigens 
niet meer betwistte voor het hof van 
beroep ''; 

Dat het eraan toevoegt dat eiser " zich 
niet aileen op generlei wijze verzette 
tegen dit gemeenschappelijk gebruik van 
verdovingsmiddelen in zijn instelling, 
wat hij gemakkelijk had kmmen doen 
zelfs zonder aangifte aan de overheid, 
doch bovendien door gans zijn houding 
er daadwerkelijk zijn toestemming aan 
gaf, toestemming waardoor aan de rakers 
de verzekering werd gegeven dat zij zich 
in aile veiligheid in " De Ranch '' aan 
hun praktijken konden overleveren en 
zonder welke het gei'ncrimineerd gebruik 
in die insteiling onmogelijk ware 
geweest "; 

Overwegende dat het arrest daaruit 
wettelijk heeft afgeleid dat eiser een 
inbreuk op artikel 3 van de wet van 
24 februari 1921 heeft gepleegd; dat 
bedoeld artikel immers strafbaar stelt het 
aan anderen vergemakkelijken van het 
gebruik van verdovingsmiddelen onder 
meer door het verschaffen, tot dit doel, 
van een lokaal ; dat daarbij geen onder
scheid wordt gemaakt tussen een publiek 
en een privaat lokaal ; dat het gebruik van 
verdovingsmiddelen vergemakkelijkt kan 
worden door het ter beschikking stellen 
zo van een publiek als van een privaat 
lokaal en een exploitant, die een lokaal 
openstelt voor het publiek, noodzakelijk 
aan dit publiek een lokaal " verschaft " ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 3 van de wet 
van 24 februari 1921, 

cloorclat het bestreden arrest heslist dat 
eiser aan anderen het gebi·uik van ver
dovingsmiddelen vergemakkelijkt heeft 
''door zijn gehele handelwijze ,, en deze 
handelwijze afleidt uit de " daadwerke
lijke toestemming '' van eiser, 

terwijl bedoelde toestemming ten deze 
enkel bestond in de loutere kennis door 
eiser van de door de wet stra.fbaar 
gestelde feiten, kennis welke niet straf
baar is, en het arrest niet vaststelt dat 
eiser enige daad van medewerking, hoe 
gering ook, zou begaan hebben : 
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Overwegende dat nit het antwoord op 
het eerste middel blijkt dat eiser aan 
anderen het gebruik van verdovings
middelen vergemakkelijkt heeft door het 
verschafien tot dit doel van een lokaal ; 

Overwegende dat dit feit volstaat om 
de veroordeling van eiser wettelijk te 
rechtvaardigen; dat niet vereist is dat 
eiser dit gebruik nag op een andere wijze 
zou vergemakkelijkt hebben, namelijk 
door een andere daad van medewerking ; 

Dat het middel, gericht tegen een 
overtollige reden van het arrest, bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ; 

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

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

14 april 1969. 28 kamer. 
Voo1·zitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nem.end voorzitter. Ve1•slaggevm·, 
H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Dlm"lon, advocaat-generaal. 

28 KAll'lER. - 14 april 1969, 

TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDER
LANDSE EN FRANSE).- REORTS· 
PLEGING VOOR RET HoF VAN OASSATIE. 
- STRAFZAKEN. - VooRZIENING TE· 
GEN EEN BESLISSING IN RET NEDER· 
LANDS. - lN RET DUITS GESTELDE 
MEMORIE. - NIETIGREID VAN DE 
J\'IEMORIE. 

N ietig is de in het Duits gestelde memorie 
tot staving van een voorzien,ing tegen 
een in het N eclm·lands gewezen beslis
sing (1). (Wet 15 juni 1935, art. 27 
en 40.) 

(1) Cass., 14 december 1964 (Bttll. en 
PAsrc., 1965, I, 385); raadpl. cass., 31 maart 
1969, supra, biz. 725. 

W anneer de bestreden besiissing in het 
Duits is gewezen en alle verkiaringen tot 

· voorziening, aile verzoekschriften en memo
ries hetzij in het Frans hctzij in het Neder
Iands gesteld zijn, bepaalt deze keuze de 
taai van de rechtspleging vanaf de terecht
zitting (wet van 15 juni 1935, artikel 27bis); 

(WOLF.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 oktober 1968 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

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

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de door eiser neergelegde in het 
Duits gestelde memories tegen het in het 
Nederlands gestelde arrest, verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

14 april 1969. 2 8 kamer. 
Vom·zitter, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1·, 
H. de Vreese.- Gelijkluiclende conclusie, 
H. Dmnon, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 14 april 1969. 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- PROOUR:E1UR DES KONINGS DIE 
ROGER BEROEP INSTELT TEGEN :E1EN 
VONNIS VAN DE OORREOTIONELE REORT· 
BANK. - ARTIKEL 205 VAN RET 
WETBOEK VAN STRAFVORDERING NIET 
VAN TOEPASSING. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- TERMIJN VOOR DE UITSPRAAK VAN 
RET ROGER BEROEP. - NIET OP 
STRAFFE VAN NIETIGHEID VOORGE· 
SORREVEN TERMIJN. 

3o ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN ONOP
ZETTELIJK DODEN.- SPORTWED· 
STRIJDEN. - GEBR:E1K AAN VOORZIOR· 
TIGREID OF VOORZORG. - BEGRIP. 

raadpl. cass., 11 januari 1965 (Bttll. en PA· 
SIC., 1965, I, 455). 

Werden de verklaringen van de verzoek· 
schriften of de memories hetzij in het Duits 
hetzij in verschillende talen gesteld, dan 
neemt de Eerste Voorzitter een beschikking 
om de taal van de rechtspleging vast te stellen 
vanaf de terechtzitting (wet van 15 juni 1935, 
artikel 27bis); raadpl. cass., 3 maart 1969, 
sttpm, biz. 616. 



-759-

4° ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN ONOP
ZETTELIJK DODEN. - GEBREK 
VAN VOORZICHTIGHEID EN VOORZORG. 
- BEGRIP 

1° Artileel 205 van het Wetboele van stmj
vo1·det·ing geldt niet voo1• het hoge1• 
beroep door de p1'0GU1'eU1' des Konings 
ingesteld tegen een vonnis van de 
correctionele 1·echtbanlc (1). 

2° A1·tilcel 209 van het Wetboele van straf
v01·dering dat voorsch1-ijjt binnen een 
maand uitspmale te doen op het hoge~· 
berbep tegen de vonnissen in st1·ajzalcen, 
heejt slechts een 1·eglementai1·e dmag
tvijdte en de niet-naleving e1·van b1·engt 
geen nietigheid met zich (2). 

3° Een ve1·leee1·de beoo1·deling, doo1• een 
ve1'anttvo01·delijlee pe1·soon, van de bij 
een spo1·twedst1·ijd te nemen voorzichtig
heidsmaat1'egelen lean een geb1·ele aan 
voot·zichtigheid of V001'Z01'g opleveren, dat 
door a1·tileel 418 van het Stmftvetboelc 
tvordt betettgeld. 

4° H ij die in geb1·elee is gebleven de V001'
zichtigheids- en voorzoTgsmaat1·egelen te 
nemen, die men van een noTmaal mens 
die in dezelfde omstandigheden ve~·leee1·t 
mag vertvachten, lean zich schuldig 
maleen aan het misd1·ijj omscht·even bij 
de a1·tileelen 418 tot 420 van het Stmf
tvetboele ( 3). 

(VANDENWEYER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 november 1968 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel afgeleid uit 
de schending van de artikelen 205 en 209 
van het Wetboek van strafvordering, 

doordat, nu het hager beroep van het 
openbaar ministerie tegen het beroepen 
vonnis van 3 mei 1968 door het parket
generaal bij het hof van beroep aan eiser 
werd betekend met dagvaarding om op 

(1) Cass., 24 juni 1957 (Bull. en PAsrc., 
1957, I, 1274); raadpl. cass., 30 september 
1957 (ibid., 1958, I, 63). 

(2) Cass., 6 februari 1956 (Bull. en PAsrc., 
1956, I, 589); 27 maart 1961 (ibid., 1961, I, 
823). 

(3) Cass., 15 december 1958 (Bull. en PAsro., 
1959, I, 385). 

18 september 1968 te verschijnen, er 
geen uitspraak werd gedaan binnen de 
maand na de terechtzitting : 

Overwegende dat artikel 205 van het 
W etboek van strafvordering krachtens 
hetwelk het exploot waarbij het hoger 
beroep aan de beklaagde wordt aange
zegd, dagvaarding moet bevatten binnen 
veertig dagen te rekenen van de uitspraak 
van het vonnis, enkel geldt voor het 
hoger beroep ingesteld door het openbaar 
ministerie bij de rechtbank of het hof die 
van het hoger beroep kennis moeten 
nemen; 

Dat ten deze het boger beroep werd 
ingesteld door de procureur des Konings 
bij de correctionele rechtbank die het 
beroepen vonnis had uitgesproken : 

Overwegende dat de bij artikel 209 
van voormeld wetboek gestelde termijn 
slechts een reglementaire draagwijdte 
heeft en dat de niet-naleving ervan geen 
enkele nietigheid met zich brengt; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat het arrest, om het gebrek aan voor
zichtigheid of voorzorg in hoofde van 
eiser bewezen te verklaren, steunt op 
diens verklaring luidens welke hij vast
stelde dat de gracht niet beantwoordde 
aan de vereisten die, naar zijn mening, 
veiligheidshalve wenselijk waren, 

tertvijl het arrest hierdoor indruist tegen 
het beginsel luidens hetwelk aileen hij 
schuld heeft die, in het bezit van zijn 
geestesvermogens, met opzet of uit on
voorzichtigheid handelt en geen grond 
van niet-schuldigheid kan inroepen ; 
onachtzaamheid naar een objectieve 
maatstaf, dit is een op normale mensen 
met normale vermogens berekende maat
staf, moet worden beoordeeld ; ten deze 
blijkt dat eiser aan de inrichters inlich
tingen verstrekte over het inrichten van 
een rodeo en uit eigen beweging de voor
schriften van de verzekeringsmaatschap
pij aanvulde en strenger stelde, aldus 
voorzichtigheid en voorzorg tonend ; nu 
eiser geen bevoegdheid bezat om de door 
de overheid toegelaten wedstrijd te ver
bieden en evenmin de juridische plicht of 
de feitelijke macht had om de wedstrijd 
te beletten, het arrest hem niet als straf
rechtelijke fout kon verwijten zich tegen 
het aanvangen van de wedstrijd niet te 
hebben verzet ; het feit dat eiser zich 
niet tegen het aanvangen van de wed
strijd heeft verzet omdat hij, ten on
rechte, oordeelde dat het euvel inzake 
de gracht ruim was gecompenseerd door 
het feit dat de vrije ruimte tussen de 
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omloop en het publiek de minimum-af
standen gevoelig overschreed, ten on
rechte tegen hem als font wordt aange
honden ; dat hier immers alleen spraak 
zou lnmnen zijn van dwaling bij een zich 
overigens voorzichtig gedragend persoon 
en deze mogelijke dwaling in de beoorde
ling niet strafbaar is ; 

te1·wijl het openbaar ministerie boven
dien in gebreke blijft te bewijzen dat, bij 
aa.nwezigheid van een iets diepere ploeg
voor, het ongeval onmogelijk zon zijn 
geweest ; dat het oorzakelijk verband 
dienvolgens ontbreekt ; 

tm·wijl de veroordeling van eiser in
druist tegen de door het openbaar 
ministerie voorgebrachte bewijslevering 
aan de hand van het desknndigenverslag 
lnidens hetwelk de bestuurder van het 
voertuig, de medebeklaagde Rutten, 
Ineester had kunnen blijven van zijn 
voertuig door ofwel het contact af te 
sluiten of de gangwissel uit '' drive » te 
trekken en vervolgens te rem:men ; dat 
inderdaad dit gemis aan reflex van de 
bestnurder, hetwelk bij een autorodeo
renner niet voorzienbaar is, de enige en 
hoofdoorzaak van het ongeval is geweest : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiser zelf toegaf v66r de aanvang 
van de wedstrijd het terrein te hebben 
onderzocht om na te gaan of de veilig
heidsmaatregelen werden nagekmnen, te 
hebben vastgesteld dat de gracht niet 
voldeed aan de, naar zijn eigen mening, 
wenselijke vereisten, maar zich tegen het 
aanvangen van de wedstrijd niet te 
hebben verzet omdat hij oordeelde, ten 
onrechte zegt het arrest, dat het envel 
inzake de gracht ruimschoots werd 
gecompenseerd door het feit dat de vrije 
ruimte tnssen omloop en pnbliek de 
minimum-afstanden gevoelig over
schreed; 

Overwegende dat de omstandigheid dat 
eiser geen bevoegdheid had om de wed
strijd te verbieden noch de plicht of de 
Inacht om he1n te verhinderen, het arrest 
niet kon beletten eiser te verwijten zich 
tegen het aanvangen van de wedstrijd 
niet te hebben verzet ; 

Overwegende dat een dwaling, dit is 
een verkeerde beoordeling in hoofde van 
een verantwoordelijke persoon, nopens 
de bij een antorodeowedstrijd al dan niet 
te treffen veiligheidsmaatregelen, de font 
bij gebrek aan voorzichtigheid of voor
zorg kan nitmaken welke door de 
artikelen 418 en volgende van het 
Strafwetboek wordt betengeld; 

Overwegende dat het arrest uit hoven-

vermelde vaststellingen wettelijk heeft 
kunnen afleiden dat eiser is te kort 
geschoten in de voorzichtigheid en de 
zorgvuldigheid die m.en van een normaal 
mens die in dezelfde omstandigheden 
verkeert mag verwachten en dat hij zich 
dienvolgens heeft schuldig gemaakt aan 
het misdrijf beteugeld door de artike
len 418-420 van het Strafwetboek; 

Overwegende dat het verder voor het 
hof van beroep volstond op vordering 
van het openbaar ministerie in feite en 
dienvolgens soeverein vast te stellen dat 
deze font in oorzakelijk verband stond 
Inet het ongeval ; 

Overwegende dat de omstandigheid dat 
de bestnurder van de renwagen eveneens 
een font beging in oorzakelijk verband 
met het ongeval, de veroordeling van 
eiser geenszins in de weg staat ; 

Overwegende dat, in zover het middel 
aanvoert dat die font de enige oorzaak 
was van het ongeval, het er op neerkomt 
het arrest te verwijten de feitelijke 
bestanddelen van de zaak verkeerd te 
hebben beoordeeld; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenmnen ; 

Over het tweede middel hieruit afgeleid 
dat het arrest eiser als mededader ver
oordeelt omdat hij medeinrichter was 
van de kwestienze antorodeo, 

teTwijl het arrest zodoende een te ruime 
interpretatie geeft van het begrip " dader
schap " in de strafwet, welke uiteraard 
beperkend nwet worden ge'interpreteerd ; 
terwijl nit het dossier blijkt dat eiser 
enkel aan de werJmlijke en enige inrich
ters, de medebeklaagden Bruynseels en 
Lanker, op hun vraag de inlichtingen 
verschafte nopens de formaliteiten welke, 
na het bekomen van de door de gemeente
overheid verleende toelating tot inrich
ting, moesten worden vervuld ; terwijl 
de inrichter contractueel de " Belgische 
Antorodeobond », en derhalve ook eiser, 
diens secretaris, van alle aansprakelijk
heid had ontslagen : 

Overwegende dat nit het antwoord op 
het derde middel blijkt dat de rechter, 
na in feite en soeverein te hebben gecon
stateerd dat eiser als medeinrichter van 
de antorodeo is opgetreden, nit de feiten 
welke het arrest vaststelt wettelijk heeft 
kunnen afleiden, zonder de artikelen 66 
en 418 tot 420 van het Strafwetboek te 
schenden, dat eiser zich schnlclig heeft 
gemaakt aan het door deze artikelen 418 
tot 420 betengelde misdrijf; 

Overwegende dat het middel voor het 
overige steunt op feiten die noch door 
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het bestreden arrest noch door de stukken 
waarop bet Hof acbt vermag te slaan, 
zijn vastgesteld ; . . 

Overwegende dat bet mrddel met kan 
worden aangenomen ; 

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigbeid voorgescbreven 
recbtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

14 april 1969. 28 kamer. 
Voo1·zitter, H. Rutsaert, raadsbeer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. de Vreese.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Dumon, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 14 april 1969. 

'\VEGVERKEER. - WEGVERKEERSRE
GLEMENT VAN 10 december 1958, 
ARTIKEL 25. - VERANDERING VAN 
RIOHTING. - BESTUURDER DIE OP 
EEN KRUISPUNT ZIJN WEG IN REOHTE 
LIJN VERVOLGT.- GEEN VERANDERING 
VAN RICHTING. 

De bestuu1·dm· die op een lcrttisptmt zijn 
weg in rechte lijn vm·volgt, ve1·andert 
aldus niet van 1·ichting, zelfs zo de weg 
die hij inslaat een ande1·e naam. heejt 
dan die wellce hij voo1· het lc1·u~spttnt 
volgde en voo1·zien is van het ve1·lcee1·s
teken nr 1a (1). (Art. 25, 2, van bet 
Wegverkeersreglement van 10 ~ece~
ber 1958, gewijzigd bij konmkhJk 
besluit van 30 april 1963.) 

(ULENS, T. RENIERS EN PERSONENVEN
NOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRA· 
KELIJKHEID «GARAGE DU LIMBOURG.))) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet "~?estreden 
vonnis op 5 december 1968 rn boger 
beroep' gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Leuven ; 

I. In zover de voorziening gericht. is 
tegen de beslissing over de strafvordermg 
ingesteld tegen 

(1} Cass., 13 februari 1967 (Arr. cass., 
1967, blz. 738). 

a) eerste verweerster : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd is 
om een voorziening in te stellen tegen de 
beslissing over de tegen een medebe-
klaagde :irigestelde strafvordering ; · 

b) eiser : 

Over het middel afgeleid uit de scben
ding van de art:ikelen 25, 2, cl, van bet 
W egverkeersreglement en 4 van de wet 
van 1 augustus 1899, 

cloo·rdat bet bestreden vermis beslist 
dat eiser « vergeefs beweert dat bij, 
komende van Hannuit, in het midden 
van de baan moest rijden on1 overeen
komstig artikel 25, 2, d, van bet Wegver
keersreglement links naar Landen af te 
slaan, daar de gegevens van de scbets 
aantonen dat de weg naar Landen vol
komen in bet verlengde van de weg naar 
Hannuit is gelegen, hetgeen een maneuver 
naar links totaal uitsluit ,, 

terwijl, eerste onde1·deel, artikel 25, 2, 0· 
toepasselijk is op elke bestuurd~~· dre 
naar links wil afslaan om de riJ baan 
te verlaten ; door links afslaan bedoeld 
wordt « links ten opzichte van de rijbaan 
van de gevolgde weg " ; men dus links 
afslaat ten opzicbte van een op een 
kruispunt naar rechts afbuigende weg, 
wanneer men slechts rechtdoor hoeft te 
rijden om de links van de gevolgde weg 
gelegen zijweg in te rijden; 

tweecle onclercleel, de stelling van bet 
vonnis slecbts juist zou zijn indien op 
bet )rruispunt de weg naar Landen als 
de voortzetting van de weg komende 
van Hannuit zou moeten aangezien 
worden ; de weg komende van Hannuit 
echter verder loopt naar Sint-Truiden, 
terwijl de weg naar Landen .~lecbts een 
zijweg is ; zulks te meer blrJkt mt de 
omstandigbeid dat, blijkens de ter plaatse 
aangebrachte verkeerstekens, de weg
gebruikers komende van Landen. op ~~t 
kruispunt de voorrang verscbuld1gd ZIJn 
aan die welke uit Sint-Truiden komen; 
mocbt de recbter in boger beroep een · 
andere plaatselijke toestand. in aanme~
king genomen bebben dan dl8 welke urt 
de door de verbalisanten opgemaakte 
schets blijkt, bij artikel 4 van de wet 
van 1 augustus 1899 zou geschonden 
hebben: 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
aanneemt, zonder dienaangaande bestre
den te worden, dat volgens de door de 
verbalisanten opgemaakte schets de weg 
naar Landen volkomen in het verlengde 
van de weg naar Hannuit gelegen is ; clat 



- 762 

het tevens aanneemt dat, volgens dezelfde 
schets, de weggebruikers die uit de 
richting Landen komen op het kruispunt 
de doorgang moeten vrijlaten voor de uit 
de richting Sint-Truiden komende be
stuurders; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat eiser uit de richting Hannuit gereden 
kwam en zijn weg vervolgde in de richting 
van Landen; 

Overwegende dat het uit evengemelde 
omstandigheid, dat de weg naar Landen 
volkomen in het verlengde ligt van de 
weg naar Hannuit, wettelijk kon afleiden 
dat artikel 25 van het Wegverkeers
reglement niet toepasselijk was ; 

Overwegende dat dit artikel immers 
een verandering van richting onderstelt 
hetzij naar rechts, hetzij naar links, en 
een bestuurder die aan een kruispunt 
zijn weg in rechte lijn vervolgt niet kan 
geacht worden van richting te verande
ren, zelfs indien de weg die hij inslaat 
een andere naam draagt dan die welke 
hij v66r het kruispnnt volgde en voorzien 
is van een teken nr 1a; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de door eiser en 
tegen eiser li1gestelde burgerlijke vorde
ringen: 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert; 

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

14 april 1969. - 2 8 kamer. 
Voorzitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve?·slaggever, 
H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Dtnnon, advocaat-generaal. 

(1) Cass., 31 januari 1966 (Bull. en PASIC., 

1966, I, 699). 
(2) Artikel 26, 2o, van het koninklijk 

besluit van n" 80 van 10 november 1967 
betreffende de Orde van Apothekers, dat in 

2° KAMER,- 14 april 1969. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM.- TUOHTZAKEN.- BESLISSING 
VAN DE GEMENGDE RAAD VAN BEROEP 
VAN DE 0RDE VAN APOTHEKERS. -
VoORZIENING DOOR MIDDEL VAN EEN 
BRIEF.- NIET ONTVANKELIJKE VOOR
ZIENING. 

Niet ontvankelijk is de voo1·ziening tegen 
een beslissing van de gemengde mad 
van beroep van de Orde van Apotheke?·s, 
ingesteld bij brief gm·icht aan de gritfie 
va1~ dit rechtscollege (1) (2). (Wet van 
19 mei 1949, gewijzigd bij die van 
20 januari 1961, art. 12; Wetb. van 
strafv., art. 373, lid 1, en 417.) 

(D'HEUR, T. ORDE VAN APO'l'HEKERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 17 december 1968 op tegen
spraak gewezen door de N ederlandstalige 
gemengde Raad van beroep van de Orde 
der Apothekers ; 

Overwegende dat de griffier van voor
melde raad aan de Procureur-generaal 
bij het Hof de stukken van de rechts
pleging heeft overgemaakt, waaronder 
een aangetekend schrijven door eiser tot 
voormelde griffier gericht en luidens het
welk eiser verklaart voorziening in cas
satie in te stellen voor het Hof; 

Overwegende dat artikel 12 van de wet 
van 19 mei 1949 tot oprichting van de 
Orde der Apothekers, bepaalt dat ten 
aanzien van de rechtspleging tot voor
ziening in cassatie zowel wat de vorm 
als de termijnen betreft, de regelen 
gelden die in strafzaken worden gevolgd ; 

Overwegende dat luidens de artike
len 373 en 417 van het Wetboek van 
strafvorder:U1g, de voorziening li1 cassatie 
in strafzaken gebeurt door verklaring 
door de veroordeelde ter griffie gedaan 
en door hem en de griffier ondertekend ; 

Overwegende dat voormeld aangete
kend schrijven aan dit vormvoorschrift 
niet voldoet ; 

werking is getreden op 1 april 1969 krachtens 
het koninklijk besluit van 25 maart 1969, 
bepaalt dat " de voorziening in cassatie wordt 
ingesteld per aangetekend geschrift gericht 
tot de secretaris van de raad van beroep ... "· 
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Overwegende dat de voorziening dien
volgens niet ontvankelijk is ; 

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

14 april 1969. 2e kamer. 
Voorzitter, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. de Vreese.- Gelijkluidende conclttsie, 
H. Dumon, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 14 april 1969. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN. -.BESCRIKKING VAN 
DE RAADKAMER DIE, BIJ AANNEMING 
VAN VERZACRTENDE OMSTANDIGREDEN, 
EEN BEKLAAGDE NAAR DE OORREC
TIONELE REORTBANK VERWIJST WE
GENS EEN l\HSDAAD DIE DOOR RET 
ONDERZOEKSGEREOHT NIET KAN GEOOR-

. REOTIONALISEERD WORDEN. -ARREST 

VAN ONBEVOEGDREID. - REGELING 
VAN RECHTSGEBIED. - VERNIETIGING 
VAN DE BESORIKKING EN VERWIJZING 
NAAR EEN KAMER VAN INBESORULDI
GINGSTELLING. 

JrV annee1' een beschiklcing van de mad
lcame1', bij aanneming van ve1·zachtende 
omstandigheden, naar de co1'1'ectionele 
1·echtbank een pe1·soon heeft venvezen, 
die belclaagd wo1·dt van een misdaad 
die doo1· het onde1·zoeksge1·echt niet kan 
wo1·den geco1'1'ectionalisee1·d, en de C01'
rectionele 1•echtbank zich onbevoegd heejt 
ve1'lclaa1'd, en wanneer beide beslissingen 
kracht van gewijsde lwbben ve1·lcregen, 
wo1·dt doo1· het Hoj, dat het 1·echtsgebied 
1'egelt, de beschilcking vemietigd en de 
zaak naa1' een kamm· van inbeschuldi
gingstellin g verwezen ( l). 

(PROOUREUR-GENERAAL TE GENT, 
IN ZAKE HERJI;IAN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, 

(1) Cass., 20 november 1967 (Ar1·. cass., 
1968, biz. 399). 

op 21 februari 1969 ingediend door de 
Procureur-generaal bij het Hof van 
beroep te Gent ; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Gent 
bij beschikking van 29 n1.aart 1968, met 
aanneming van verzachtende omstandig
heden wat de telastleggingen A, B en 0 
betreft, Herman Werner, geboren te 
Izegem op 21 juli 1944, vroeger wonende 
te Sint-Denijs-Westrem, Kortrijkse steen
weg, 12, en thans te Gent, Karper
straat, nr 154, naar de correctionele 
rechtbank verwezen heeft wegens : 
A) verkrachting op de persoon van een 
kind dat · geen voile tien j aar oud was ; 
B) verkrachting op de persoon van een 
kind dat de voile leeftijd van veertien 
jaar niet had bereikt; minstens : 0) aan
randing van de eerbaarheid met geweld 
of bedreiging op de persoon van minder
jarigen die geen voile zestien jaar oud 
waren; D) openbare zedenschennis in 
tegenwoordigheid van kinderen beneden 
de voile leeftijd van zestien jaar; 

Overwegende dat het Hof van beroep 
te Gent, uitspraak doende in hoger beroep, 
bij arrest van 27 januari 1969 beslist 
heeft dat de correctionele rechtbank 
onbevoegd was om van de strafrechtelijke 
vervolgingen kennis te nemen en zich 
zelf eveneens onbevoegd verklaard heeft, 
om de redenen, eensdeels, dat de feiten 
omschreven onder de telastlegging A 
door artikel 375, lid 5, van het Strafwet
boek strafbaar worden gesteld met 
levenslange dwangarbeid, en dat het 
krachtens de bepalingen van artikel 2, 
lid 2, van de wet van 4 oktober 1867, 
aangevuld bij de wet van 19 maart 1956, 
de raadkamer niet toegelaten was, met 
aanneming van verzachtende omstan
digheden, bedoelde feiten te correctiona
liseren, en anderdeels, dat de telast
leggingen B, 0 enD samenhangend zijn 
met de telastlegging A ; 

Overwegende dat dit arrest en de 
beschikking van de raadkamer in kracht 
van gewijsde zijn gegaan, en dat uit 
hun tegenstrijdigheid een geschil van 
rechtsgebied is gerezen dat de loop van 
het gerecht belemmert ; 

Overwegende dat naar luid van het 
enig artikel van de wet van 19 maart 
1956, de raadkamer, bij voorhanden zijn 
van verzachtende omstandigheden, de 
beklaagde wegens een feit dat als misdaad 
door de wet omschreven is naar de 
correctionele rechtbank slechts kan ver
wij zen voor zover de normale straf ten 
hoogste vijftien jaar dwangarbeid of ten 
hoogste twintig jaar dwangarbeid be-
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draagt, volgens bet door dit artikel 
gemaakte onderscbeid ; 

Overwegende dat de feiten van de 
telastlegging A door artikel 375, lid 5, 
van het Strafwetboek strafbaar gesteld 
vvorden met een straf die de aldus 
bepaalde per ken overschrijdt; 

Overwegende dat uit de rechtspleging 
schijnt te blijken dat de feiten van de 
telastleggingen A, B, 0 en D samen
lmngend zijn ; 

Om die redenen, bet rechtsgebied 
regelend, vernietigt de bescbikking van 
de raadkamer van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Gent van 29 maart 1968 ; 
beveelt dat melding van dit arrest zal 
worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing; verwijst de zaak 
naar de kamer van inbeschuldiging
stelling van bet Hof van beroep te Gent. 

14 april 1969. 2e kamer. 
Voorzitte1· en Ve1'8laggeve1•, H. Rutsaert, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gdijlcluidende conchtsie, H. Dumon, ad
vocaat-generaal. 

2e KAMER. - 15 april 1969. 

1° JEUGDBESCHERMING. - WET 
VAN 8 APRIL 1965. - WET WAARVAN 
ARTIKEL 90 HET ARTIKEL 378, LID 2, 
VAN HET STRAFWETBOEK OPHEFT. -
CORREOTIONELE REOHTBANK DIE TOE
PASSING lVIAAKT VAN ARTIKEL 378, 
LID 2, VAN HET STRAFWETBCIEK SINDS 
DE INWERKINGTREDING VA~'f DIE \VET. 
- 0NWETTELIJKHEID. 

2° CASSATIE. BEVEL VAN DE 
MINISTER VAN JUSTITIE. - STRAF
ZAKEN. - VONNIS VAN DE OORREO
TIONELE REOHTBANK DAT BIJ TOEPAS
SING VAN ARTIKEL 378, LID 2, VAN 
RET STRAFWETBOEK, DE VADER VAN 
EEN 1\HNDERJARIG KIND VEROORDEELT 
TOT ONTZETTING VAN DE REOHTEN EN 
VOORDELEN DIE HEM DOOR HET BuR
GERLIJK WETBOEK OP DE PERSOON 
EN OP DE GOEDEREN VAN DIT KIND 
WORDEN TOEGEKEND. - 0PHEFFING 
VAN ARTIKEL 378, LID 2, VAN HET 

STRAFWETBOEK DOOR ARTIKEL 90 VAN 
DE \VET VAN 8 APRIL 1965 OP DE 
JEUGDBESOHERMING. - VERNIETIGING 
ZONDER VERWIJZING. 

1° Onwettelijlc is de beslissing van de 
COJ'Tectionelg rechtbanlc die na de inu·e1'
lci11gt1'eding van de wet van 8 apTil 1965 
op de jettgdbesche1·ming toepassing 
maalct van aTtilcel 378, lid 2, van het 
StJ'afwetboelc, daa1' dit aTtilcel bij aJ·ti
Jcel 20 van de voo1·melde wet wenl 
opgeheven. (Koninklijk. besluit van 
30 juni 1966, art. 1, en art. 2 van 
het Strafwetboek.) 

2° Op de vooTziening van de p1'0CU1'etw
geJ1e1'aal, ingesteld op bevel van de 
Ministe1• van Jttstitie, veTnietigt hgt 
Hof, zonde1· ve1·wijzing, het vonnis 
waa1·in een con·ectionele J•echtbanlc na 
de imoe1·lcingtnding vcm dg wet van 
8 ap1'il1965 op de jeugdbesche1•ming, de 
vade1• van een minde1'jm·ig lcind bij 
toepassing van a1·tilcel 378, lid 2, van 
het Stmfwetboelc veTooTdeelt tot ontzetting 
van de J'echten en vooTdelen die hem 
dooT het Btwge1·lijlc T'Vetboelc, Boelc I, 
Titel IX, op de peTsoon en op de goedeTen 
van dit lcincl w01·den toegelcend, claa1' 
genoemd a1'tilcel bij a1·tilcel 20 van de 
vooTmelde wet we1·d opgeheven. (Wetb. 
van strafv., art. 441; wet van 8 april 
1965, art. 92; koninklijk besluit van 
30 jlmi 1966, art. l.) 

(PROOUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN OASSATIE, IN ZAKE 1\iATTHIJS.) 

ARREST (ve1·taling). 

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

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie. 

» Ondergotekende Procureur-generaal 
beeft de eer hierbij uiteen te zetten dat 
de Minister van Justitie hem bij schrijven 
van 27 januari 1969, Bestuur der Wetge
ving, n" 186.695/AP/SIV, overeenkomstig 
artikel 441 van het Wetboek van straf
v~rdering uitdrukkelijk bevel heeft gege
ven bij het Hof aangifte te doen van het 
in kracht van gewijsde gegane vonnis dat 
op 3 november 1966 door de Correc
tionele Rechtbauk te Bergen gewezen is 
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en waarbij Edouard-Louis Matthijs, ge
pensioneerde mijnwerker, geboren t,e 
Bergen op 19 augustus 1927, ingevolge 
artikel 378, lid 2, van het Strafwetboek 
veroordeeld is tot ontzetting van de 
rechten en voordelen die hem op de 
persoon en op de goederen van zijn 
dochter Jocelyne Mathijs zijn toegekend 
door het Burgerlijk W etboek, eerste 
boek, titel IX, Ouderlijke macht. 

>> Ret vonnis van 3 november 1966 is 
onwettig in zover het artikel 378, lid 2, 
van het Strafvvetboek toepast. Arti
kel 378, lid 2, van het Strafwetboek was 
bij artikel 90 van de wet van 8 april 1965 
betreffende de jeugdbescherming opge
heven sinds 1 september 1966, welke 
datum bij het koninklijk besluit van 
30 juni 1966 bepaald werd voor de 
inwerkingtreding van voornoemde wet. 

>> De procedure, waarop uitspraak is 
gedaan op 3 november 1966 is niet v66r 
de inwerkingtreding van de wet van 
8 april 1965 aanhangig gemaakt bij de 
Correctionele Recht bank te Bergen, zodat 
deze overeenkomstig artikel 92 van de 
wet van 8 april 1965 in haar vonnis 
rekening had n1oeten houden met de 
opheffing van genoemd artikel 378, lid 2, 
bij artikel 90 van voornoemde wet. 

>> De veroordeling tot ontzetting van 
de rechten en voordelen die aan Edouard
Louis Matthijs op de persoon en op de 
goederen van het kind Jocelyne Matthijs 
zijn toegekend door het Burgerlijk Wet
boek, eerste boek, titel IX, Ouderlijke 
macht, is derhalve onwettig en het vonnis 
is gewezen met schending van de voor
noemde wettelijke bepalingen. 

>>Om die redenen, vordert onderge
tekende Procureur-generaal dat het Hof 
gelieve het aangegeven vonnis, in zover 
het artikel 378, lid 2, van het Strafwet
boek toepast, te vernietigen, te bevelen 
dat van zijn arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltolijk 
vernietigde beslissing, te beschikken dat 
er geen grond is tot verwijzing. 

>> Brussel, 14 maart 1969. 

>> Voor de Procureur-generaal, 
>> De Advocaat-generaal, 

(get.) Charles>>; 

Gelet op artikel 441 van het W etboek 
van strafvordering .en met overneming 
van de redenen van genoemde vordering ; 
vernietigt voornoemd vonnis in zover het 
artikel 378, lid 2, van het Strafwetboek 
toepast ; beveelt dat van het thans 

gewezen arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; beschikt dat er 
geen grond is tot verwijzing. 

15 april 1969. 2e kamer. 
Voo1'Zitte1', H. van Beirs, voorzitter. 
Ve1'slaggeve1', H. Naulaerts. - Gelijlc
luidende concl1tsie, H. Charles, advocaat
generaal. 

Dezelfde dag werd een arrest in dezelfde 
zin gewezen in zake de Procureur-gene
raal bij het Hof van cassatie en Van 
Steenput op de voorziening tegen een 
vonnis van 16 november 1966 van de 
Correctionele Rechtbank te Charleroi. 

2° KAMER.- 15 april 1969. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR RET HOF VAN BEROEP.
VERPLIOHTING VOOR RET HOF VAN 
BEROEP BINNEN DE GRENZEN VAN 
RET BIJ RET HOF AANHANGIGE GESOHIL, 
DE AANSLAG ZELF TE BEOORDELEN.
VERBOD VOOR RET HOF VAN BEROEP 
OM AAN DE STAAT MEER TOE TE 
KENNEN DAN WAT DE BESLISSING VAN 
DE DIREOTEUR DER BELASTINGEN HEM 
VERLEENT.- BEVOEGDHEID VAN RET 
HOF VAN BEROEP AMBTSHALVE TE 
WIJZEN OP DE ELEMENTEN DIE DE 
VESTIGING VAN EEN JUISTE AANSLAG 
KUNNEN REOHTVAARDIGEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR RET HOF VAN BEROEP. 
- AAN RET HOF VAN BEROEP VOORGE
LEGD GESOHIL. - BEGRIP. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - DIREOTE 
BELASTINGEN. MIDDEL WAARIN 
RECHT EN FElTEN VERl\illNGD ZIJN. 
NIET ONTYANKELIJK MIDDEL. 

1° Het hof van bm·oep dat, wegens de 
omstandigheid dat de belastingen de 
openbare o1'de 1·alcen, binnen de g1'enzen 
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van het bij het hof aanhangige geschil, 
de 1·egelmatig voorgelegde elementen van 
de zaak zelf moet beoordelen zonder 
gebonden te zijn door de overwegingen 
in feite of in 1·echte, al worden ze niet 
bek?·itiseerd, van de beslissing van de 
di1·ecte1tr de~· belastingen, of dom· de 
conchtsies van de pa1·tijen, kan, zonder 
evenwel aan de Staat meer toe te kennen 
dan wat hem door deze beslissing wordt 
ve~·leend, ambtshalve wijzen op alle 
elementen die de vestiging van een juiste 
aanslag kunnen 1·echtvaardigen ( 1). 
(Gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 66.) 

2° Flet hof van be1·oep dat zich eTtoe 
bepe1'kt de ve1·richting, waarover· de 
beslissing van de di1·ecteur• der· belas
tingen is gewezen, op ve1•schillencle wijze 
te beoonlelen en te kwalifice~·en over
sclw'ijdt geenszins de grenzen van het 
geschil dat bij het hof door· het beroep 
van de belastingplichtige tegen deze 
beslissing aanhangig 1:s en neemt geen 
kennis van een betwisting die doo1' clit 
be~·oep aan het hof niet voor·gelegd is (2). 
(Gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 66.) 

3° W egens ver·menging van 1·echt en feiten 
is niet ontvankelijk het middel, dat 
be1'1tst op een jeitelijke betwisting die 
niet aan de jeitenrechte1· wer·d voorgelegcl. 

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

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 februari 1968 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 25, § I, 1°, en 27, § 1, van 
de wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, gecoordineerd bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, 

cloor·clctt het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat eiser het beroep 
van landbouwer uitoefent, beslist dat 
de bedragen die hij heeft gelid wegens 

(1) en (2) Cass., 19 november 1968, sttpm, 
blz. 303. 

de verkoop van de produkten van de 
hem toebehorende steenbergen winsten 
zijn van een nijverheids-, handels- of 
landbouwbedrijf en meer in het bijzonder 
winsten die voortvloeien uit de verrich
tingen gedaan door inrichtingen van een 
dergelijk bedrijf, en hieruit afleidt dat 
deze bedragen krachtens de artikelen 25, 
§ 1, 1°, en 27 van de gecoordineerde 
wetten belastbaar zijn, op grond dat 
<< deze bepaling (artikel 27) geen enkel 
onderscheid maakt met betrekking tot de 
oorsprong en de aard van de gedane 
verrichtingen », dat de beide steenbergen 
door eiser werden aangekocht << met het 
oog op de verkoop van de bruikbare 
waarden die ze bevatten » en << dat aldus 
de litigieuze bedragen, die de tegenwaarde 
zijn van de verkoop in de loop der 
jaren, dag per dag, van de als koopwaren 
beschouwde stoffen welke nit de steen
bergen werden gehaald, daardoor juist 
de winst zijn van de handel in en de 
exploitatie van deze produkten, waarmee 
hij zich heeft beziggehouden », 

tenvijl, ee1·ste onclenleel, het ~,trrest het 
punt in het onzekere laat of het hof 
van beroep heeft overwogen dat de 
litigieuze bedragen winsten waren van 
een handels-, nijverheids- of landbouw
bedrijf omdat verzoeker het beroep van 
landbouwer uitoefende, en derhalve de 
baten van alle door hem gedane aankoop
verrichtingen met het oog op wederver
koop winsten van zijn landbouwbedrijf 
waren, ofwel omdat de aankoop van de 
steenbergen en << de verkoop in de loop 
der jaren, dag per dag, van de uit de 
steenbergen gehaalde stoffen '' op zich
zelf een nijverheids- of handelsbedrijf van 
eiser uitmaakten, en deze dubbelzinnig
heid in de redenen met een ontbreken van 
redenen gelijkstaat (schending van arti
kel 97 van de Grondwet) ; 

tweede onclercleel (ingeval het arrest 
aldus client uitgelegd te worden dat de 
litigieuze bedragen belastbaar zijn omdat 
de baten van alle door een landbouwer 
gedane aankoopverrichtingen met het 
oog op wederverkoop winsten van zijn 
bedrijf zijn) :a) het arrest niet antwoordt 
op het door eiser in zijn conclusie voor
gedragen middel naar luid waarvan << de 
litigieuze bedragen aan de bedrijfsbe
lasting zouden kunnen onderworpen 
worden, indien de steenberg in een bedrijf 
van de belastingplichtige was belegd ... ; 
dat zulks ten deze niet het geval is ; dat 
niet wordt aangevoerd dat de steenberg 
in een bedrijf van verzoeker is belegd " 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) ; b) het arrest niet wettelijk kon 
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beslissen dat de winst van de verlmop 
van een goed, a] was het aangekocht voor 
wederverkoop, een winst van het bedrijf 
van eiser uitmaakte daar het niet vast
stelt hetzij dat de verrichting verband 
hield met dit bedrijf, hetzij dat ze betrek
king had op een in dit bedrijf belegd 
goed, dat wil zeggen tegelijkertijd aan
gewend voor bedrijfsdoeleinden en onder
worpen aan aile risico's van de onderne
Tning door toedoen van de eigenaar 
ervan of met zijn toestemming (schending 
van aile in het middel aangeduide bepa
lingen); 

de1·de onde1•deel (ingeval het arrest aldus 
client uitgelegd te worden dat de liti
gieuze bedragen belastbaar zijn omdat 
de aankoop van de steenbergen met het 
oog op de verkoop van de eruit gehaalde 
produkten en de verkoop van deze 
produl.cten in de loop der jaren op zich
zelf een nijverheids- of handelsbedrijf 
van eiser uitmaakte), een bedrijf, in de 
zin van artikel 25, § 1, 1°, van de gecoor
clineerde wetten betreffencle de inkom
stenbelastingen, een bedrijfsactiviteit 
onderstelt, clat wil zeggen een geheel 
van verrichtingen die voldoende met 
elkaar verbonden zijn om een voortdu
rende en gewone activiteit op te leveren, 
en bet arrest niet vaststelt dat ten deze 
een dergelijk geheel van verrichtingen 
bestaat, maar aileen dat de steenbergen 
werden aangekocht met het oog op de 
verkoop van de bruikbare stoffen die ze 
bevatten en dat de litigieuze bedragen de 
tegenwaarde waren van de verkoop in de 
loop der jaren, dag per dag, van de 
als koopwaren beschouwde stoffen die 
uit de steenbergen waren gehaald (schen
ding van aile in het middel aangeduide 
bepalingen) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat beide litigieuze steenbergen door eiser 
werden aangekocht met het oog op de 
verkoop van de bruikbare stoffen die ze 
bevatten; dat de prijs van deze verkoop 
de winst uitmaakt van de exploitatie 
van deze steenbergen en, als dusdanig, 
in de bedrijfsbelasting belastbaar is met 
toepassing van de artikelen 25, § 1, 1°, 
en 27, § 1, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen; 

Overwegende dat uit deze vaststellin
gen blijkt dat het arrest heeft overwogen 
dat de aankoop van de steenbergen en de 
verkoop van de stoffen die eruit waren 
gehaald op zichzelf een nijverheids- of 

handelsbedrijf van eiser en niet de winst 
van zijn landbouwbedrijf uitn::taakten ; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het eerste . onderdeel van het middel 
blijkt dat het arrest heeft overwogen dat 
de verkoop van de uit de steenbergen 
gehaalde leistenen op zichzelf een van 
het landbouwbedrijf van eiser onder
scheiden nijverheids- en handelsbedrijf 
uitmaakte en aldus de verwerping van 
de in het middel sub a vermelde conclusie 
van eiser gerechtvaardigd en de sub b 
aangevoerde grieven ongegrond verklaard 
heeft; dat, derhalve, het tweede onder
dee] van het middel feitelijke grondslag 
mist; 

W at het dm·de onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiser en een zekere Gilbert Backe
landt in d~ loop van het jaar 1954 
gemeenschappelijk de steenberg te Bray 
hebben geexploiteerd en dat zij leistenen 
hebben geleverd aan de personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid "Matrama >> die naderhand als 
naamloze vennootschap werd opgericht ; 
dat eiser en Gilbert Baekelandt in 1955 
de steenberg te Bray en de steenberg te 
Estinnes-au-Val in onverdeeldheid aan
kochten en dat deze aankopen werden 
gedaan met het oog op de exploitatie 
van deze steenbergen ; 

Dat Gilbert Baekelandt in 1955 zijn 
rechten op de steenberg te Bray aan 
eiser heeft overgedragen en dat, na de 
aankoop van de steenbergen, de verkoop 
van leistenen aan de namnloze vennoot
schap " Matrama » werd " voortgezet » ; 

Dat het arrest, op grand van deze 
vaststellingen, beslist dat de litigieuze 
bedragen, die de tegenwaarde zijn van 
de verkoop in de loop der jaren, dag per 
dag, van de als koopwaren beschouwde 
stoffen welke uit de steenbergen werden 
gehaald, de winst uitmaken van de 
exploitatie van deze produkten, waarmee 
eiser zich heeft beziggehouden, en onder 
de toepassing vailen van artikel 25, 
§ 1, 1°, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen ; 

Overwegende dat deze beslissing steunt 
op een soevereine beoordeling door de 
feitenrechter van de door hem vermelde 
feitelijke gegevens waaruit hij wettelijk 
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beeft kmmen afleiden dat de belaste 
winst de opbrengst was van een nijver
heids- of bandelsbedrijf, dat als beroep 
voortgezet werd ; 

Dat bet derde onderdeel van bet 
middel feitelijke grondslag mist ; 

Over bet tweede Iniddel, afgeleid uit 
de scbending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 25, § 1, 1° en 3°, 27, § 1, 
30, 61, § 3, en 66 van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, gecoi:irdineerd 
bij bet besluit van de Regent van 
15 januari 1948, 267 en 278 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen, 

doonlctt, kennisnmnende van een beroep 
tegen een beslissing va.n de directe"Lu: 
volgens welke de litigieuze bedragen 
belastbaar waren luachtens artikel 25, 
§ 1, 3°, van de gecoi:irdineerde wetten 
betreffende de inkomstonbelastingen (ba
ton van een winstgevende betrekking}, 
het hof van beroep het beroep verwerpt 
op grond dat genoemde bedragen belast
baar zijn krachtens de artikelen 25, 
§ 1, 1°, en 27 van geno01nde gecoi:irdineer
de wetten (winston van de bedrijven), 

te1'wijl, ee1'ste ondenleel, zoals het 
arrest er zelf op wijst om twee middelen 
van eiser niet ontvankelijk te verklaren, 
het hof van beroep zijn bevoegdheden 
overschrijdt wanneer het een nieuw 
geschil onderzoekt dat door zijn voor
werp, zijn aard en zijn wettelijke basis 
verschilt van dat welk bij de directeur 
aanhangig werd gemaakt of dat hij tot 
zich heeft getrokken; het enige geschil 
dat ten deze bij de directecu: aanhangig 
was gemaakt of dat hij tot zich heeft 
getrokken hierover liep of de litigieuze 
bedragen in de bedrijfsbelasting belast
baar waren als baton van een wi:nst
gevende betrekking; hot hof van beroep, 
door de aanslag op artikel 25, § 1, l 0 , te 
gronden, dus mnbtshalve een nieuw 
geschil heeft onderzocht ; immers de 
aanslag, zoals hij door het hof van beroep 
werd gerechtvaardigd door zijn wettelijke 
basis verschilt van de aanslag die de 
beslissing van de directeur rechtvaardigt 
(artikelen 25, § 1, 1°, en 27 in plaats 
van de artikelen 25, § l, 3°, en 30) en 
door ziin voorwerp (vermeerdering van 
de netto-activa in de loop van elk 
dienstjaar, in plaats van het verschil 
tussen de ontvangsten en de uitgaven 
van elk dienstjaar}; inzonderheid de 
schuldvorderingen tot de vorming van 
belastbare inkomsten bijdragen op het 
ogenblik waarop ze ontstaan, indien bet 
gaat om een bedrijf, en op het ogenblik 

waarop ze gei:nd >vorden, inclien hot gaa.t 
om eon winstgevende botrekking, zodat 
het bedrag van de jaarlijkse aanslagen 
kan verschillen naargelang het gaat on1 
winston van een bedrijf of baten van een 
winstgevende betrekking (schending van 
alle in het middel aangeduide bepalingen, 
met uitzondering van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onde1·deel, uit de vermeldingen 
van het arrest blijkt dat de litigieuze 
aanslagen in de bedrijfsbelasting en in 
de aanvullende personele belasting wor
den gevestigd op de bedragen die eiser 
in de loop van de jaren 1956, 1957 en 
1958 "heeft ontvangen " (respectievelijk 
604.743, 2.008.943 en 2.899.927 frank); 
nu het hof van beroep overwoog dat het 
inkomsten betrof die als winston van een 
bedrijf en niet als baton van een winst
gevende betrekking belastbaar waren, 
het rekening diende te houden met de 
data waarop de schuldvorderingen van 
eiser zijn ontstaan en niet met de data 
waarop ze zijn gemd ; noch uit de vast
stellingen van hot arrest noch uit de 
processtukken waarop het Hof vormag 
acht te slaan blijkt dat de aanslagbasis 
dezelfde zou geweest zijn indien men 
rekening had gehouden met de data 
waarop de schuldvorderingen van eiser 
waren ontstaan, zodat hot bestreden 
arrest de aanslag van de litigieuze 
bedragen niet wettelijk heeft gerecht
vaardigd (schending van de artikelen 97 
van de Grondwet, 25, § 1, 1° en 3°, 27, 
§ 1, en 30 van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, gecoi:irdineerd 
bij het besluit van de Regent van 15 janu
ari 1948) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de beslissing van de 
directeur de bedragen die eiser gedurende 
de litigieuze dienstjaren had ontvangen 
als tegenwaarde van de produkten ge
haald uit de door hem geexploiteerde 
Steenbergen had beschouwd als zijnde 
de baten van een winstgevende betrek
king, welke aan de bedrijfsbelasting 
onderworpen waren met toepassing van 
artikel 25, § 1, 3°, van de gecoi:irdinoorde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen; 

Dat het hof van beroep het beroep van 
eiser tegen deze beslissin.g verwerpt door 
te beslissen dat genoemde baton niet, 
zoals het middel dat beweert, een ver
meerdering van activa, 1naar de netto
winston van het bedrijf van eiser uit
maken, die aan de bedrijfsbelasting 
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onderworpen zijn met toepassing van de 
artikelen 25, § 1, 1°, en 27 van de 
gecoi:irdineerde wetten; 

Overwegende dat, ongeacht de redenen 
waarop beide beslissingen stmmen, hot 
voorwerp van het geschil in elk van bejde 
instanties hetzelfde is en bestaat in de 
aanslag van de bedragen die eiser 
gedurende de litigieuze dienstjaren heeft 
ontvangen tot vergoeding van de pro
dukten gehaa1d nit de door hem geexploi
teerde steenbergen ; dat de directeur der 
belastingen en het hof van beroep zich 
ertoe beperkt hebben dezelfde inkorristen 
verschillend te beoordelen en te kwalifi
ceren ; dat, bijgevolg, het hof van beroep 
geen kennis heeft genomen van een 
bet·wisting die niet door hot beroep van 
eiser aan dit hof was voorgelegd en de 
grenzen niet heeft overschreden van bet 
geschil dat wettelijk bij hot hof van 
beroep aanhangig was gemaakt ; 

Overwegende dat, aangezien de materie 
van de belastingen de openbare orde 
raakt, hot hof van beroep, ter bepaling 
van de belastingschuld, zelf in feite en 
in rechte, binnen de grenzen van het 
bij hot hof aanhangig gemaakte geschil, 
de hem regelmatig voorgelegde gegevens 
van de zaak 1noet beoordelen ; dat hot 
hof van beroep noch door de beoordelin
gen van de beslissing van de directeur, 
noch door de conclusies van de partijen 
gebonden is ; dat hot, om andere redenen 
dan die welke in doze beslissing worden 
aangevoerd, kan verldaren dat het be
schildmnde gedeelte van genoemde beslis
sing gerechtvaardigd is ; 

Overwegende dat, door hot beroep 
van eiser niet gegrond te verklaren 
omdat de baton, voorwerp van hot 
geschil, aan de bedrijfsbelasting onder
worpen zijn mot toepassing van de 
artikelen 25, § 1, 1°, en 27 van de gecoi:ir
dineerde wetten betreffencle de jnkom
stenbelastingen, hot hof van beroep aileen 
van zijn bevoegdheden gebruik heeft 
gemaakt; 

Dat hot eerste onderdeel van. het 
middel niet kan worden aangenomen; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat dit onderdeel van 
het middel berust op eon feitelijke 
betwist:i:ng die niet aan de feitenrechter 
word voorgelegd ; 

Dat hot middel, waarin feiten en recht 
vermengd zijn, niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 

CASSATIE, 1969. - 25 

schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van hot Burgerlijk Wetboek, 

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

15 april 1969. 2e kamer. 
VooTzitteT, H. van Beirs, voorzitter. 
VeTslaggeveT, H. de Waersegger. 
Gelijklttidencle conclusie, H. Charles, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. An-
siaux en Van Leynseele. · 

Dezelfde dag word eon arrest in 
dezelfde zin gewezen in zake dezelfde 
eiser tegen dezelfde verweerder, op de 
voorziening tegen eon arrest dat eveneens 
op 12 februari 1968 door hot Hof van 
beroep te Luik word gewezen. 

2e KAMER.- 15 april 1969. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAl\HNG VAN DE BELASTBARE GRQND

SLAG.- RECHT VAN DE ADl\IINISTRATIE 
01\I DOOR ALLE RECHTSMIDDELEN TE 
BEWIJZEN DAT DE AKTEN' DIE TEGEN 

HAAR WORDE:l'l INGEROEPEN GEVEINSD 
ZIJN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND
SLAG. - VOORWAARDEN WAARONDER 

DE ADMINISTRATIE EEN SCHIJNAKTE 
DOOR EEN ANDERE AKTE KAN VER

VANGEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. -
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND

SLAG. - ARREST DAT BESLIST DAT, 
ONDER DE SCHIJN VAN EEN OBLIGATIE
LENING, IN EEN VENNOOTSCHAP RET 

GENOT VAN EEN KAPITAAL WERD 
INGEBRACHT. - RECHTER DIE NIET 
V ASTSTELT DAT DIT BED RAG ONDER

WORPEN WAS AAN DE RISICO'S VAN DE 
ONDERNEMING EN DUS AAN DE EVEN

TUELE VERLIEZEN VAN DE VENNOOT
SCHAP. - NIET WETTELIJK C+ERECHT

VAARDIGDE BESLISSING. 

1° De administmtie kan, om de belastbaTe 
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grondslag te 1·amen, doo1· alle J'echts
middelen bewijzen dat de alcten, die 
inzalce directe belastingen tegen haa1· 
wonlen ingeroepen, geveinscl zijn (1). 

2° TY annee1· de aclministmtie zich er niet 
toe bepe1·lct te beweren clat een alcte 
fictiej is, cloch beweert dat ze geveinsd 
is en zij de schijnalcte door een ande1·e 
wil ve1·vangen, moet zij het bewijs 
leve1·en, al was het do01· ve1·moeclens, van 
cle elementen van de 1'echtsalcte die in cle 
plaats van cle eerste alcte worclt gestelcl (2). 

3° Rechtvaa1·cligt niet tvettelijlc zijn beaUs
sing clat, oncle1· cle schijn van een 
obligatielening, in een vennootschap het 
genot vctn een lcapitaal wenl ingebracht, 
het a1'1'est dat niet vaststelt clat clit 
becl1·ag ondenvorpen was ctan de Tisico 's 
van cle onclerneming en clu.s aan de 
eventuele verliezen van cle vennootschap, 
welke voo1·waarde essentieel is opclat eT 
inb1·eng in een vennootschap zo1t zijn (3). 

(NAAJ\iLOZE VENNOOTSCHAP (( LABORATOI

RES CURIA "• T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEJN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 december 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik, rechtdoende 
als rechtscollege na verwijzing; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
11 januari 1966 (4); 

Over het eerste middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 14, § 1, 1°, 15, § 1, 16 en 34, 
§ 1, 1°, van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij 
het besluit van de Regent van 15 januari 
1948, 2, § 1, en 6 van de wetten betreffen
de de nationale crisisbelasting, gecoordi
neerd bij het besluit van de Regent van 
16 januari 1948, 1134, 1315, 1319, 1320, 
1322, 1349, 1353, 1832, 1851, 1853 en 
1855 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 26, 
29, 30, 41, 70, 72, 77, 79 en 205 van de 

(1) Cass., 20 september 1966 (Arr. cass., 
1967, blz. 80); 17 december 1968, supra, 
blz. 387. 

(2) en (3) Cass., 11 januari 1966 (Bull. en 
PAsiC., 1966, I, 611). 

(4) Bull. en PASIC., 1966, I, 611. 

wetten op de handelsvennootschappen, 
gecoordineerd bij het koninklijk besluit 
van 30 november 1935, 

doonlat het bestreden arrest erop wijst 
dat « tijdens de vergadering van de raad 
van beheer op 5 januari 1951, de afo·e-· 
vaardigde beheerder van verzoekster 
(thans eiseres) verklaarde dat het maat
schappelijk kapitaal - 200.000 frank -
ontoereikend was om het hoofd te bieden 
aan het bedrijfskapitaal waarover de 
maatschappij diende te beschikken om de 
norm.ale loop van de zalmn te verzekeren 
en de uitgifte voorstelde van een lening 
van 1.500.000 frank om de door de naam
loze vennootschap "Etablissements 
H. V. Mees" verleende voorschotten te 
dekk!;ln, dat de inschrijving door deze 
vennootschap op de gehele lening be
schouwd 1noet worden als een aanbreng 
van nieuwe kapitalen door de naamloze 
vennootschap Mees aan verzoekster ge
daan waarvan zij de meerderheid der 
aandelen bezat, . dat immers client her
innerd te worden dat de naamloze 
vennootschap Mees houdster was van 
4.378 aandelen op de 4.900 van de 
vroegere vennootschap Curia, in liquidatie 
sinds 27 december 1950, en dat deze laat
ste eigenares was van de drie vierden van 
het maatschappelijk kapitaal van ver
zoekster, dat aldus door toedoen van de 
vennootschap Curia,· in liquidatie, de 
naamloze vennootschap Mees de voor
naamste aandeelhoudster was van de 
nieuwe maatschappij Curia, dat de door 
de verzoekster aan de naamloze vennoot
schap Mees betaalde bedragen respectie
velijk 95,32 t. h., 95,41 t. h., 95,14 t. h., 
92,82 t. h., 93,30 t. h. bereikt hebben 
van de winst der jaren 1951, 1952, 1953, 
1954 en 1955, dat aldus bewezen is dat 
ingeval verzoekster geen winst maakte, 
de naamloze vennootschap Mees het 
bedongen rendement van haar kapitaal 
Diet zou bekomen hebben, dat voor het 
geval dat de balans van de naamloze 
vennootschap Curia met verlies zou 
gesloten worden, de naamloze vennoot
schap Mees niet zou verkregen hebben 
wat haar beloofd was, dat overigens 
besloten werd, daar het maatschappelijk 
jaar 1956 met verlies werd afgesloten, de 
vastgestelde interest terug te brengen tot 
de vaste rentevoet van 8 percent, dat de 
wijziging die bij artikel 5 van de wet van 
13 juli 1959 aan de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen 
w:erd aangebracht_ zonder invloed is op 
dw maatregel, dw veel vroeger werd 
genomen, dat bovendien .. . de door 
de naamloze vennootschap Curia uitge-
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schreven lening niet beantwoordt aan 
haar reele financiele noden welke haar 
als het ware verplichten gelden te aan
vaarden aan woekervoorwaarden om de 
ontoereikendheid van haar statutair kapi
taal aan te vullen en de kasmoeilijkheden 
te verhelpen, dat het immers niet den.k
baar is dat de naamloze vennootschap 
Curia kosteloos en zonder waarborg aan 
twee schuldenaars 341.800 frank in totaal 
zon geleend hebben, ... dat verzoekster 
over belangrijke aankoopkredieten be
schikte, ... » en nit die overwegingen 
beweert af te leiden « dat er gewichtige, 
bepaalde en met elkaar overeenstemmen
de vermoedens bestaan dat de naamloze 
vennootschap « E t a b l i s s e m e n t s 
H. V. Mees » onder de dekmantel van 
een door haar volledig ingeschreven 
lening van 1.500.000 frank, aan verzoek
ster, zustermaatschappij, het genot van 
dit kapitaal heeft ingebracht met het 
oogmerk de gemaakte winst onder beide 
maatschappijen te verdelen, dat zo de 
naamloze vennootschap Mees aldns een 
aandeel had in de door verzoekster 
gemaakte winsten zij ook moest bijdragen 
in het door de naamloze vennootschap 
Curia geleden verlies, dat zij, in geval 
van nadelige liquidatie van verzoekster, 
vrijwillig het risico op zich nam in zeer 
grote 1nate het verlies te moeten dragen 
niet enkel als voornaamste aandeelhond
ster van de naamloze vmnwotschap 
Cm'ia, maar ook en vooral als enige 
remittent van de bedoelde gelden, dat 
overigens de overwegende positie, die de 
naamloze vennootschap Mees in de schoot 
van verzoekster inneen<t, haar werkelijk 
de hoedanigheid van vennoot verleent en 
dat het argument hetwelk verzoekster 
wil trekken nit het feit dat zij op het 
einde van 1957, aan de naamloze ven
nootschap Mees de door deze laatste 
geleende som volledig heeft lnmnen 
terugbetalen, ter zake niet dienend is » ; 

tenvijl : I 0 wanneer de administratie 
er zich niet toe beperkt te beweren dat 
een akte verdicht is, maar de schijnakte 
door een andere wil vervangen, zij het 
bewijs moet leveren, al was het door 
vermoedens, dat de bestanddelen aan
wezig zijn van de rechtshandeling die 
in de plaats gesteld wordt van de eerste, 
en de door het arrest aangevoerde 
omstandigheden en overwegingim de con
clnsie onvoldoende wettigen dat onder 
de schijn van een obligatielening, de 
partijen een inbreng in een vennootschap 
hebben willen doen, die aan alle vereisten 
voor het bestaan en de geldigheid van 
znlke inbreng zou voldoen en inzonder- . 

heid het betwiste beirag van 1.500.000 fr. 
hebben willen doen bijdragen in het 
maatschappelijk verlies (schending van 
de artikelen 1315, 1349 en 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek); 2° er geen verboden 
veinzerij is ten aanzien van de fiscus en 
dus ook geen fiscaal bedrog wanneer de 
partijen met het oog op een voordelig 
fiscaal regiem, door gebruik. te m<:tken 
van de vrijheid van beding zonder noch
tans een wettelijke verplichting te schen
den, daden stellen waarvan zij alle 
gevolgen aanvaarden, ook wanneer de 
gebruikte vorm niet de meest normale 
is, en het arrest dus geen rechtstoestand 
wettelijk in de plaats kon stellen van die 
waarop partijen zich beroepen op grond 
d'Lt beide toestanden, van economisch 
standpunt uit, gelijksoortig zonden · zijn, 
maar dat de eerste de n<eest normale zou 
zijn en meer belastingen zon opbrengen, 
zonder erop te wijzen of vast te stellen dat 
de partijen alle gevolgen van de gebruikte 
jurid,ische weg, te we ten de o bligatielening 
met deelneming, niet zonden aanvaard 
hebben (schending van de artikelen ll34 
en 1832 van het Burgerlijk Wetboek, 
alsmede van de artikelen 1349 en 1353 
van dit wetboek, vermits uit de aange
voerde bestanddelen het arrest niet 
wettelijk heeft kmmen afleiden dat de 
partijen alle gevolgen van de door hen 
gestelde rechtshandeling niet zouden aan
vaard hebben); 3° het arrest, uit de 
omstandigheid dat de door eiseres aan de 
vennootschap Mees gestorte gelden de 
vermelde percentages van de n<aatschap
pelijke winsten hebben bereikt, bepaal
delijk het beslnit niet wettelijk kon 
trekken dat zonder die winsten, de 
naan<loze vennootschap Mees de over
eengekomen vergoeding niet zon helm
men hebben (schending van de artike
len 1349 en 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek, alsmede van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van dit wetboek vermits 
de bewering van het arrest de bewijs
kracht miskent van het proces-verbaal 
van de raad van beheer van eiseres van 
5 januari 1951); 4° het arrest, door te 
beslissen dat de bedoelde verrichting een 
inbreng in een vennootschap is, de 
bewijskracht schendt van het proces
verbaal van de beraadslaging van de 
raad van beheer van eiseres van 5 jann
ari 1951, in zover deze de voorwaarden 
vastlegt, waarvan het arrest overigens 
de uitvoering vaststelt, van de vergoeding 
van het bedrag van een miljoen vijfhon
derd duizend frank aan een vaste rente
voet en aan een met het omzetcijfer 
evenredige interest, beide bij onderstel
ling verschnldigd op 15 december van 
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elk jaar, los van de al dan niet winst
opleverEmde aard van het bedrijfsresnl
taat, en in zover, op algemone wijze, dit 
proces-verbaal het bewijs oplevert van 
de omstandigheden en voorwaarden 
waarin het door de naamloze vennoot
schap Mees . verleende voorschot in 
rekening diende gestabiliseerd te worden 
onder de vorm van een obligatielening 
met deelneniing (schending van de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk W etboek) ; 5° het arrest het 
wettelijk begrip van inbreng in een ven
nootschap, al was het in genet, miskent, 
welke inbreng voor zijn bestaan essen
tied 'vereist de wil van de partijen om 
de inbreng in gemeenschap te brengen 
met het cog op de verdeling van de 
wihsten en de verliezen die uit de 
maatschappelij.ke werkzaan1.heid voort
vloeien - vermits geen der partijen 
beroofd mag worden van haar aandeel 
in de winst of ontheven van haar bijdrage 
in het verlies - wclk begrip dan ook 
onverenigbaar is met dit van een vaste 
of een in fuDctie van het omzetcijfer 
bepaalde vergoeding en dns los van het 
bcstaan of van het bedrag van een 
eventt1ele inaatschappelijke winst (schen
ding van de artikelen 1832, 1851, 1853, 
1855 van het Burgerlijk Wetboek, en de 
in het middel vermelde bepalingen van 
de wetten op de handelsvennootschap
pen); 6° de omstandigheid dat een aan
doelhonder van eiseres met zelfs de 
meerderheid der aandelen, op de door 
deze laatste uitgegeven obligatielening 
heeft ingeschreven met het oogmerk de 
voorschotten in rekening, waarvoor de 
lening in de plaats komt, te stabiliseren, 
niet voldoende is om aan alle mogelijke 
bcdragen die door eiseres aan die aan
deelhouder betaald worden, het karakter 
te geven van inkomsten nit aandelen of 
uit parten van een handelsvennootschap 
en derhalve om te beslissen dat de door 
die aandeelhonder ontvangen inkmnsten 
bij wijze van vaste of veranderlijke 
rentevoet van een obligatieloning of van 
overigens on1. 't even welke schuldvorde
ring ten laste van een vennootschap op 
aandelen, eigenlijke inkomsten nit aan
delen zijn (schending van de artikelen 14, 
15, 16 en 34 van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen gecoordineerd 
bij het besluit van de Regent van 
15 jannari 1948, en dienvolgens van de 
in het middel vermelde bepalingen van 
de wetten betreffende de nationale cri
sisbelasting, gecoordineerd bij het besluit 
van de Regent van 16 januari 1948 en 
gewijzigd bij de wet van 8 maart 1951); 
7° het arrest, door te verklaren dat het 

argument hetwelk eiseres wenst te trek
ken nit het feit dat zij op het einde van 
1957 de lening aan de naamloze vennoot
sohap Mees volledig heeft kunnen terug
betalen, ter zake niet dienend is, en niet 
nit te leggen waarom die omstandigheid, 
waarvan het bestaan niet betwist wordt, 
ter zake niet dienend is, geen antwoord 
geeft op de desbetreffende bewijsvoering 
van de conclusie van eiseres en bovendien 
tegenstrijdig is, vermits het weigert acht 
te slaan op een bepaald element datechter 
strijdig is met de door het hof van beroep 
aangenomen stelling, en zich toch ander
zijds stetmt op een loutere eventualiteit, 
die door de feiten wordt weerlegd en 
inzonderheid door bedoeld elernent, na
melijk een nadelige liquidatie van eiseres 
en een voor de naamloze vennootschap 
Mees eruit voortvloeiend verlies niet 
enkel als voornamnste aandeelhoudster 
van eiseres maar ook en vooral als enige 
rernittent van de litigiouze golden (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
alsmcde van de artikelen 1349 en 1353 
van het Burgerlijk vVetboek, vermits het 
arrest zijn beslissing afieidt uit een ver
moeden dat gegrond is op louter even
tnele en onzekore feiten en weigert andere 
feiten in overweging te nemen die een 
beslissende invloed knnnen uitoefenen 
op clio welke het in aanmerking neemt) : 

Overwegende dat het arrest, in over
eenstennning met de regel dat de admi
nistratie die een schijnakte door een 
andere wil vervangen het bewijs moet 
leveren van de rechtsclomenten van de 
akte die in de plaats wordt gesteld, 
oordeolt dat de adn:1inistratie het bewijs 
heeft gelevercl, door gewichtige, bepaalcle 
en m.ot elkaar ovoreenstem1nende ver
moedens, dat de « Etablissen10nts 
H. V. Mees » die blijkbaar op een door 
eiseres uitgegeven obligatiezitting van 
1.500.000 frank hebben ingesehreven, 
in werkelijkheid dit bedrag gebezigd 
hebben als inbreng in een vennootsehap, 
dat inzonderheid bewezen is dat bedoelde 
« Etablissements H. V. Mees » clit bedrag 
hebben willen doen bijdragen in hot 
maatsehappelijk verlies ; 

Overwogende dat hot arrest in dit 
verband verklaart, " dat het bewezen is 
dat voor het geval de balans van de ver
zoekende vennootsehap n1.et verlies zou 
gesloton worden, de na'tTnloze vennoot
sehap Mees niet zou verkregen hebben 
wat haar beloofd was " en nog « dat de 
naamloze vennootsehap Mees moest bij
dragon in het door verzoekster geloden 
verlies ; dat zij het risieo op zieh nam, in 
geval van nadelige liquidatie van ver-
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zoekster, in zeer grate mate het verlies 
te moeten dragon niet enkel als voor
naamste aandeelhoudster van de ven
nootschap Curia maar ook en vooral als 
enige remittent van de bedoelde golden " ; 

Overwegende dat die door het arrest 
aangeduide omstandigheden aileen niet 
kunnen volstaan om zijn conclusie wette
lijk te rechtvaardigen dat het bedrag van 
1.500.000 frank, hetwelk door de naam
loze V8lmootsehap " Eta blissemen ts 
H. V. Mees " ter beschikki:ng werd 
gesteld van eiseres als cibligatielening, 
een inbrcng in een vennootschap zou 
zijn die moet bijdragen in het door 
eiseres eventueel geleden verlies; 

Dat « in geval van nadelige balans 
niet kunnen bekm:nen hetgeen beloofd 
was geworden " of " in geval van nadelige 
liquidatie het risico lopen in zeer ruime 
mate het verlies te moeten dragon " 
risico's zijn waaraan, in geval de schul
denaar in gebreke blijft, elke schuldeiser 
is blootgesteld ; 

Dat het arrest weliswaar crop wijst 
dat bij gelegenheid van een nadelig 
dienstjaar, de vennootschap Mees ermee 
ingestemd heeft de door eiseres verschul
digde rentelast tot een vasto rente van 
8 t. h. te verminderen ; dat, door aldus 
het bedrag van haar rentesclmHvordering 
te verminderen, de vennootschap niette
min het recht heeft uitgeoefend dat de 
zichtba.re alde haar toekonde en niet 
heeft deelgenomen aan de maatschappe
lijke verliezen van het bedoelde dienst
jaar; 

Dat daarna het arrest zich ertoe 
beperkt te verklaren, zonder verdere 
uitleg te verschaffen, dat het feit dat in 
1957 eiseres aan de vennootschap Mees 
het door deze laatste voorgesohoten 
bedrag volledig heoft kunnen terugbeta
len, ter za.ke niet clienend is, terwijl 
nochtans dit feit door eiseres was aan
gevoerd om te doen golden dat de ven
nootschap Mees voldoende waarborgen 
bezat betreffende de terugbetaling van 
het als lening voorgeschoten bedrag ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat de vernietiging op 

het eerste micldel de algehele vernietigi:ng 
van het bestreden arrest nwet n'lee
brengen ; dat in1.mers de beslissing van 
het arrest op de ontstentenis van verval 
op onverbreekbare wijze verbonden is 
met de beslissing aangaande de simulatie ; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van de 
andere middelen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden 

gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerder in de 
kosten; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Brussel, anders samen
gesteld dan op de datum waarop het 
arrest van 6 november 1963 gewezen 
werd. 

15 april 1969. 2e kamer. 
V ooTzitteT, H. van Be in, voorzitter. 
VerslaggeveT, H. Capelle. - Gelijklui-: 
dende conclusie, H. Charles, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Defosset (van 
de balie bij het Hof van beroep te 
Brussel) en Van Leynseele. 

1 e KA.MER. - 17 april 1969. 

1° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACET VAN DE AKTEN. -
BURGERLIJKE ZAKE:N. YERZOEK 
OM INK ORTING VAN EEN TERi\'IIJN, -
MET DE BEWOORDINGEN VAN RET 
VERZOEK NIET ONVERE~IGBARE UIT· 
LEGGI~G. - GEE:N MISKENNING VAN 
DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTE. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - MID DEL AFCELEID 
UIT DE SCHENDING V A:N DE BEWIJS
KRACHT VAN DE CONCLUSIE.- MIDDEL 
WAARBIJ AANGEVCERD WORDT DAT DE 
CONCLUSIE VAN DE EISER TOT CASSATIE 
TEGE~ DE RECHTSVORDERING VAN DE 
OORSPRONKELIJKE EISER DE EXCEPTIE 
OPWIERP AFGELEID UIT HET GEWIJSDE 
OVER EEN BEPAALD FEIT.- CONCLUSIE 
DIE ENKEL STELT DAT DERGELIJKE 
RECHTERLIJKE BESLISSING INZAKE DE 
PARTIJE~ GEWEZE:N, WAT DAT FEIT 
BETREFT, NlET VAN BELANG ONTBLOOT 
WAS. MIDDEL DAT l!'EITELIJKE 
GRONDSLAG i\'IIST. 

1° De bewijskracht van een ve1·zoelc om 
inlco1·ting van een termijn wonlt niet 
miskend dooT het an·est dat van deze 
akte een met de bewoonlingen e1·van 
niet onverenigba1·e uitlegging geeft. 

2° Feitelijlce g?"Ondslag mist het middel 
clat afgeleid is ttit de schencling van de 
bewijskracht van de conclusie van eise1· 
tot cassatie en stelt clat clie conclusie 
tegen de ?'echtsvonle1·ing vctn de oor
spronkelijke eise1· de exceptie opwe1·pt 
qfgeleicl ttit het gewijsde over een 
bepaald feit, te1·wijl deze conclttsie enkel 
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ve1'meldt dat de1•gelijke 1'echte1'lijke beslis
sing inzake deze pa1·tijen gewezen, wat 
dat jeit bet1·ejt, niet van belang ontbloot 
was. 

(BAUDON, T. LEONARD.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 mei 1968 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 102, 234 en 1319 tot 1322 van 
het Burgerlijk W etboek (welk voornoemd 
artikel 234 gewijzigd is bij artikel 2 van 
de wet van 30 april 1958), 

doo1'dat, hoewel eiser tot staving van 
de exceptie van plaatselijke onbevoegd
heid van de Rechtbank van eerste aanleg 
te Brussel heeft doen gelden dat de 
werkelijkheid van zijn woonplaats te 
Bujtllllbura door verweerster was erkend 
in de procesakten die op haar verzoek 
waren betekend, het bestreden arrest de 
rechtbanl,;:. bevoegd verklaart, op grond 
dat verweerster in haar echtscheidings
verzoek zegde dat eiser zijn verblijf en 
niet zijn woonplaats had in Bujumbura, 
zij enkel in het verzoek tot verkorting 
van de dagvaardingstermijn zegt dat zijn 
woonplaats te Bujmnbura is maar in de 
dagvaarding Bujumbura als zijn verblijf
plaats vermeldt, zodat verweerster niet 
heeft toegegeven dat eiser zijn woonplaats 
had te Bujmnbura, 

te1·wijl, ee1·ste onclenleel, het tegenstrij
dig is te stellen dat verweerster niet 
heeft toegegeven dat eiser zijn woonplaats 
had te Bujmnbura en tegelijkertijd te 
erkennen dat verweerster deze woon
plaats wel aangegeven heeft in haar 
verzoek tot verkorting van do dagvaar
dingstermijn, welke tegenstrijdigheid in 
de redengeving gelijkstaat met een 
ontstentenis van redenen (schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 102 
en 234 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweecle onclenleel, het verzoek tot ver
korting van de dagvaardingstermijn, 
wettelijk voorgescln>even voor de perso
nen die te Bujumbm>a hun woonplaats 
hebben, slechts zin heeft en verantwoord 
is wanneer verzoekster erkent clat de te 
dagvaarclen partij aldaar werkelijk woon
plaats hoeft; door te betwisten dat 
voornomnd verzoek de waarcle van 
zodanige erkenn.ing heeft, het arrest er 
een interpretatie aan geeft die onver-

enigbaar IS met zijn bewoordingen en 
het de bewijskracht ervan schendt 
(schending van de artikelen 1319 tot 1322 
van het Burgerlijk Wetboek) ; het althans 
geen passend antwoord geeft op het door 
eiser voorgedragen middel (schending van 
de andere, in het middel vermelde 
wetsbepalingen, inzonderheid van arti
kel 97 van de Grondwet) : 

In zover het middel de schencling van 
artikel 97 van de Grondwet inroept : 

Overwegende clat eiser voor het hof 
van beroep heeft gesteld dat verweerster 
in alle processtukken Bujmnbura als 
zijn woonplaats vermeldt ; 

Overwegende dat de reden waarop het 
middel kritiek oefent, passend antwoordt 
op deze conclusie ; 

Overwegende dat het arrest vastgesteld 
heeft dat verweerster in haar echtschei
dingsverzoek en in de dagvaarding tot 
echtscheiding eiser (haar echtgenoot) 
identificeerde door te zeggen dat hij 
verblijf hield te Bujumbura, en het dan 
ook, zonder in tegenspraak te vervallen, 
heeft kunnen stellen enerzijcls dat ver
weerster in haar verzoek tot verkorting 
van de dagvaardingstermijn aangeeft dat 
haar man " woonplaats heeft te Bujmn
bura, en anderzijds dat verweerster 
" niet heeft erkend dat de woonplaats 
van eiser in hoger beroep (thans eiser) 
overgebracht was naar Bujumbura , ; 

In zover het middel de schending in
roept van de artikelen 1319 tot 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat het verzoek en de dagvaarding tot 
echtscheiding enkel vermelden dat eiser 
feitelijk verblijft te Bujmnbura en dat 
aileen het verzoek tot verkorting van de 
dagvaardingstermijn het bestaan van een 
woonplaats in deze stad vermeldt; dat 
het hieruit afleidt dat eiser ten onrechte 
beweert dat verweerster " heeft toegege
ven dat hij zijn woonplaats had te 
Bujumbura , ; 

Overwegende dat deze interpretatie 
gegrond op gegevens die vreemd zijn 
aan de akte geen miskenning is van de 
bewoordingen van het verzoek tot ver
korting van de dagvaardingstermijn ; 

W aaruit volgt dat het middel in geen 
enkel van zijn onderdelen kan worden 
aangenon:10n ; 

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

doonlctt eiser zich beroepen heeft op de 
beslissingen waarbij de rechtbank van 
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eerste aanleg en het hof van beroep van 
B-urundi zich achtereenvolgens bevoegd 
verklaard hebben om van zijn eigen 
echtscheidingseis kennis te nemen daar 
hij zijn woonplaats had te Bujumbura, 
en het bestreden arrest enkel stelt dat 
de betekening van het arrest door ver
weerster geen afstand insluit van de 
ingestelde rechtsvordering of van het 
middel van bevoegdheid, 

tm·wijl deze redenen aileen geen passend 
antwoord zijn op de door eiser opgewor
pen exceptie van gewijsde omtrent zijn 
woonplaats en de feitenrechter dus te kart 
geschoten is in de verplichting zijn 
beslissing met redenen te omkleden ter 
voldoening aan de wet : 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
voor het hof van beroep zich ertoe heeft 
beperkt erop te wijzen dat het niet van 
belang ontbloot was vast te stellen dat 
de rechtbank van eerste aanleg en daarna 
het hof van beroep te Bujumbura, 
overeenkomstig de wet van Burw1di 
hadden aangenomen dat hij zijn woon
plaats had te Bujumbura, zonder noah
tans het gezag van het gewijsde in te 
roepen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

17 april 1969. 1 e kamer. 
Voorzitte1·, H. de Bersaques, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Polet. - Gelijkluiclencle conclttsie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 
Pleiters, HH. Philips en De Bruyn. 

1° KAMER.- 18 april 1969. 

STEDEBOUW. - WET VAN 29 MAART 
1962, ARTIKEL 73, LETTER a. 
0NTEIGENINGEN GEDEORETEERD OP 
GROND VAN AANLEGPLANNEN DIE DOOR 
DE KONING ONDER DE GELDING VAN 
DE BESLUITWET VAN 2 DEOEll'mER 1946 
WERDEN GOEDGEKEURD EN UITGE
VOERD ONDER DE GELDING VAN DE 
WET VAN 29 MAART 1962. - GELDIG
HEID.- BEPERKINGEN. 

De wet van 29 maart 1962 houdende o1·gani
satie van de 1·uimtelijke ordening en van 

de steclebouw, wam·bij de beslttitwet van 
2 december 1946 wonlt opgeheven en 
vm·vangen, stelt vast dat niettemin van 
kmcht blijven de aanlegplannen clie 
oncle1· de gelding van die besluitwet 
wenlen goed gekeunl, zodat zij tevens de 
geldigheicl blijjt behouden van de toe
lating gegeven bij het koninklijk beslttit 
tot goeclkeu1·ing van het plan om de e1·in 
vastgestelcle onteigeningen uit te voe-
1'en (1). (Wet van 29 maart 1962, 
art. 73, letter a, en 35, lid 4, en besluit
wet van 2 december 1946, art. 19.) 

(GEMEENTE SINT-STEVENS-WOLUWE, 
T. DESMEDT EN OONSORTEN.) 

ARREST, 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 jmti 1967 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen (2); 

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

cloo1·dat het bestreden arrest om, bij 
bevestiging van het beroepen vonnis, de 
door eiseres tegen de verweerders, op 
grand van het koninklijk besluit van 
15 april 1960 en overeenkomstigde wet 
van 26 juli 1962 betreffende de rechts
pleging bij hoogdringende mnstandig
heden inzake onteigening ten algemenen 
nutte, ingestelde onteigeningsprocedure 
nietig te verklaren, overweegt « dat 
appellante niet in het bezit is van een 
door de Koning goedgekeurd onteige
ningsplan "• zonder dat men daaruit kan 
opmaken of het arrest bedoelt dat eiseres 
nooit in het bezit is geweest van een door 
de Koning goedgekeurd onteigeningsplan, 
omdat de door het koninklijk besluit van 
15 april 1960 verleende goedkeuring van 
het bijzonder plan van aanleg voor de 
wijk « Rijmelghem " geen goedkeuring 
inhield van de op dat plan voorziene 
onteigeningen, dan wel dat eiseres aan
vankelijk wel in het bezit was geweest 
van een door de Koning goedgekeurd 

(1) Raadpl. : Pasinomie, 1962, biz. 307, 
Verkiaring van de Minister van openbare 
werken; raadpi. IVASTIELS, Administmtieve 
handleiding voo1' de r~timtelijke m·dening en de 
stedebottw, IV, biz. 54 ; ROOSENS, Ruimtelijke 
m·dening, biz. 342; WILKIN, Voi1·ie et aligne
ment, Urbanisme et const?·~wtions, biz. 355; 
GENOT, De la voirie publique, biz. 349, n,. 259. 

(2) PAsrc., 1968, II, 52. 
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onteigeningsplan maar dat dat plan geen 
geldigheid meer had sedert de inwerking
treding van de wet van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruimtelijke 
ordening en van de stedebouw, zodat het 
onzeker blijft op welke grond de ont
eigeningsproced"Lrre nietig is verklaard 
en het arrest derhalve niet naar bel10ren 
gemotiveerd is op een wijze die het voor 
het Hof mogelijk maakt zijn toezicht 
uit te oefenen : 

Overwegende dat het arrest zonder 
dubbelzinnigheid beslist dat eiseres niet 
in het bezit is van een door de Koning 
goedgeke1.1rd onteigeningsplan omdat, zo 
het bijzonder plan van aanleg, waarover 
zij beschikt, de toelating medebrengt, 
overeenkomstig artikel 19 van de besluit
wet van 2 december 1946, om over te 
gaan tot de onteigeningen die in dit plan 
voorzien zijn, die wetsbepaling door 
artikel 72, 1°, van de wet van 29 maart 
1962, die ten deze van toepassing is, 
opgeheven werd ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319 en 
1320 van het Bmgerlijk Wetboek door 
miskenning van de bewijskracht van het 
koninklijk besluit nr D.2287 /13 van 
15 april 1960 en van het daarbij gevoegd 
bijzonder plan van aanleg voor de wijk 
"Rijmelghem" te Sint-Stevens-Woluwe, 

cloonlat het bestreden arrest mn, bij 
bevestiging van het beroepen vonnis, de 
door eiseres tegen de verweerders, op 
grond van het koninklijk besluit van 
15 april 1960 en overeenkomstig de wet 
van 26 juli 1962 betreffende de rechts
pleging bij hoogdringende omstandig
heden inzake onteigening ten algemenen 
nutte, ingestelde onteigeningsprocedure 
nietig te verklaren, overweegt " dat appel
lante niet in het bezit is van een door de 
Koning goedgekeurd onteigeni:ngsplan ,, 

. teTwijl voornoemd koni:nklijk besluit 
m zijn artikel 1 bepaalt dat " het hierbij 
gevoegd bijzonder plan van aanleg voor 
de wijk Rijmelghern. te Sint-Stevens
Woluwe wordt goedgekem·d" en terwijl 
het bij dat besluit gevoegde bijzonder 
plan van aanleg onder meer bestaat uit 
een " onteigenings- en herverkavelings
plan " waarop het ten laste van de 
verweerders te onteigenen geed onder 
nr 78 A voorkmnt, zodat eiseres wel in 
het bezit was van een door de Koning 
goedgekem·d onteigeningsplan : 

Overwegende dat het middel enkel 

voorgesteld wordt voor het geval het 
Hof zou beslissen dat het arrest bedoeld 
heeft dat er voor de onteigening nooit 
een goedkeming bij koninklijk besluit 
heeft bestaan ; 

Overwegende dat nit het antwoord op 
het eerste middel blijkt dat zulks niet 
het geval is ; 

Dat het middel, dienvolgens, zonder 
voorwerp is ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 72, 73 en 77 
van de wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening 
en van de stedebouw, 19 van de besluit
wet van 2 december 1946 betreffende 
de stedebouw en 2 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

cloonlat het bestreden arrest om, bij 
bevestiging van het beroepen vonnis, de 
door eiseres tegen de verweerders, op 
grond van het koninklijk besluit van 
15 april 1960 en overeenkomstig de wet 
van 26 juli 1962 betreffende de rechts
pleging bij hoogdringende omstandighe
den inzake onteigening ten algemenen 
nutte, ingestelde onteigeningsprocod"Lrre 
nietig te verklaren, overweegt " dat 
appellante zich te vergeefs beroept op 
artikel19 van de besluitwet vml 2 decem
ber 1946 hetwelk beschikt dat de goed
kem·ing door de Koning van een bijzonder 
plan van aanleg de toclating medebrengt 
om over te gaan tot de onteigeningen die 
erin voorzien zijn ; dat de besluitwct 
van 2 december 1946 door artikel 72 
van de wet van 29 maart 1962 uitdrukke
lijk afgeschaft werd " en " dat noch uit 
de tekst van de artikelen 72 en 73 noch 
uit de voorbereidende werkzaamheden 
van de wet kan afgeleid worden dat de 
wetgever bet inzicht zou gehad hebben de 
toepassing van artikel 19 van de besluit
wet van 2 december 1946 in stand te 
houden voor de bijzondere planncn van 
aanleg goedgeketrrd onder de gelding der 
besluitwet van 2 december 1946 ,, 

te·rwijl de bepaling dat de aanlegplan
nen goedgekem·d onder de gelding van de 
besluitwet van 2 december 1946 van 
kracht blijven (artikel 73, cb, van de wet 
van 29 maart 1962), bij afwezigheid van 
enige tegenovergestelde aanduiding in de 
tekst van de wet of in de voorbereidende 
werkzaamheden, de betekenis heeft dat 
de goedgekem·de aanlegplannen van 
kracht blijven met alle gevolgen die eruit 
voortvloeiden en er bijgevolg, nu een 
vroeger goedgeke1.1rd aanlegplan bestond, 
afgeweken wordt van de onmiddellijke 



-777 

toepassing van de nieuwe wet op de 
toekomstige gevolgen van vroeger goed
gekeurde plannen : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de onteigening bij koninklijk besluit 
van 15 april 1960 gedecreteerd werd; 

Overwegende dat, luidens artikel 73 
van de wet van 29 nmart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening 
en van de stedebouw, de aanlegplannen 
goedgekem·d onder de gelding van de 
besluitwet van 2 december 1946 van 
lua.cht blijven ; 

Overwegende dat, luidens artikel 19 
van evengenomnde besluitwet, wanneer 
de Koning een bijzonder plan van aanleg 
vaststelt, zijn besluit de toelating mede
brengt om over te gaan tot de onteigenin
gen die er in voorzien zijn; dat, zodcende, 
onder het regirne van gezegde besluitwet, 
de goedkeuring van het bijzonder plan 
van aan]eg door de Koning als titel 
gold voor de onteigening ; 

Overwegende dat blijkt, enerzijds, uit 
de economic van de wet van 29 maart 
1962 dat de door artikel 73 bedoelde 
plannen aanlegplannen zijn in de zin van 
en met de uitwerking er aan verbonden 
door artikel 19 van de besluitwet van 
2 december 1946, en, anderzijds, uit de 
parlementaire voorbereiding dat de ont
eigeningen gedecreteerd onder de gelding 
van rneergenoernde besluitwet van kracht 
blijven maar, krachtens de wet van 
29 maart 1962, beperkt zijn voor de tijd 
aangeduid in artikel 35, lid 4, van 
gezegde wet ; 

Overwegende, dienvolgens, dat, door 
te beslissen dat de gevolgde onteigenings
procedure onregelmatig is omdat eiseres 
niet in het bezit is van een door de 
Koning goedgekeurd onteigeningsplan, 
zoals bepaald door artikel 26 van meer
genoen:tde wet, het arrest de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen schendt ; 

Dat het m.iddel 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 ; houdt de 
kosten aan ; zegt dat erover door de 
feitenrechter zal worden beslist ; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

18 april 1969. 1° kamer. 
Voo1'zitte1·, H. Belpaire, raadsheer waar
nemend voorzitter. Vm·slaggeve1', 
H. Delahaye. - Gelijklttidende conclusie, 
H. Charles, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
H. DeBruyn. 

Op dezelfde dag werden twee arresten 
in dezelfde zin gewezen op twee voor
zieningen tegen twee arresten van 28 juni 
1967 van het Hof van beroep te Brussel, 
het ene inzake de gerneente Sint-Stevens
Woluwe tegen Van Laer en echtgenote, 
het andere in zake dezelfde gemeente 
tegen de commissie van openbare onder
stand van Brussel. 

ze KAMER. - 21 april 1969, 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - PERSOON DIE ALS 
GETUIGE EN DESKUNDIGE TER TEREOHT

ZITTING IS GEHOORD.· - MLEGGING 
VAN DE vVETTELIJ'KE EED ALS GETUIGE 

EN DESKUNDIGE. - DOOR DEZELFDE 
REOHTERS OPNIEUW GEHOORD OP EEN 

LATERE TEREOHTZITTING. - fuRHA

LING VAN DE EDEN NIET VEREIST. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - 0NBEEDIGD VERHOOR 

VAN EEN GETUIGE DIE VERVALLEN 
VERKLAARD IS VAN HET RECHT OM 

IN REOHTE TE GETUIGEN. - VERVAL

LENVERKLARING BLIJKT UIT EEN AF
SOHRIFT VAN HET VONNIS DAT IN HET 

DOSSIER IS OPGENOMEN.- I'VETTELIJK

HEID. 

1° Een per soon clie ter te1·echtzitting als 
getttige en cleskunclige is gehoo1·cl en er 
terzeljcleTtijd de wettelijke eecl als getttige 
en cleslcunclige heeft ajgelegcl, moet niet 
opnieuw 1Vo1·clen beecligcl, wannee1· hij 
in clezelfcle zaalc opnieuw doo1· clezelfcle 
1·echte1·s op een late1·e teTechtzitting woTdt 
gehoonl ( 1). 

2° Een getttige van minstens vijjtien jaar 
wonlt 1·egelmatig do01' cle co?Tectionele 
1·echtbank onbeedigd gehoo1·d, wannee1· 
het p'1'oces-1,!e1·baal van de te1·echtzitting 
vaststelt dat deze get1tige « van zijn 
1·echten veTvallen was veTlclam·d » en 
een gel·ijlcluiclencl ve1·lclaa1·cl ajsch'l'ijt van 
cle in kmcht van gewijscle gegane 
beslissing waaTin cleze getuige ve1·valle11 

(1) Cass., 25 februari 1963 (Bttll. en PAsiC., 
1963, I, 695) en noot 1. 
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verklaard wonlt om in rechte te getttigen 
ande1·s dan om enlcel inlichtingen te 
geven, tijdens de behandeling tm· terecht
zitting in het dossieT is opgenomen (I). 

(GERILS, T. VERZEKERINGSllfAATSCHAPPI.J 
«UNION ET PREVOYANCE ll; GRANDI, 
T. 1\'I:AES, DEKELVER EN ANDEREN.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 april 1968 gewezen door hot 
Hof van beroep te Brussel ; 

I. Op de voorziening van Gerils : 
Overwegende dat eiser regelmatig 

afstand heeft gedaan van zijn voorzie
ning; 

II. Op de voorziening van Grandi : 
Overwegende dat eisers voorziening 

slechts ontvankelijk is in zover zij gericht 
is tegen de beslissing die op de tegen hem 
ingestelde strafvordering een veroordeling 
to zijnen laste uitspreekt, en tegen de 
beslissingen op de burgerlijke rechts
vorderingen die door hem of tegen hem 
zijn ingesteld ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 155, 185 en 2ll 
van het Wetboek van strafvordering, 
44 van hetzelfde wetboek, zoals het is 
gewijzigd bij de wet van 3 juli 1957, 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest de verkla
ringen die ter terechtzitting van de 
Correctionele Rechtbank te Brussel op 
17 maart 1967 zijn gedaan door de 
desktmdige Philippe Defeyter en door de 
Heer Jacques Colette, niet uit de de batten 
heeft afgewezen, 

te1'wijl het proces-verbaal van de zitting 
niet vaststelt dat deze personen de 
getuigeneed in de wettelijke bewoordin
gen hebben afgelegd en enkel vaststelt, 
met betrekking tot Colette, dat deze 
vervallen is verklaard van zijn rechten ; 
het arrest dus de nietigheid van deze 
getuigenissen en van het beroepen vonnis 
heeft overgenomen, te meer daar het 
verwijst naar de verklaringen van de 
deskundige Defeyter ter terechtzitting 
van 17 maart 1967; zodat het aldus zelf 
nietig is en dan ook moet worden ver
nietigd : 

(1) Raadpl. cass., 14 februari 1966 (Bull. 
en PAsrc., 1966, I, 764) en noot 1. 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat Defeyter als getuige en des
kundige gehoord is ter terechtzitting van 
de correctionele rechtbank van 16 maart 
1967 en op die van 17 maart 1967 waarop 
de zitting is voortgezet; 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 17 maart 1967 
vaststelt dat Defeyter de wettelijke eed 
a.Is getuige en deskcmdige heeft afgelegd ; 

Overwegende dat de getuige of de 
deskcmdige die onder ede regelmatig ter 
terechtzitting zijn gehoord, niet opnieuw 
worden beedigd wanneer zij in dezelfde 
zaak door dezelfde rechters opnieuw 
worden gehoord op een latere terecht
zitting; 

Overwegende dat, ten aanzien van 
Colette, hot proces-verbaal van de 
terechtzitting van de correctionele recht
bank van 17 maart 1967 vaststelt dat hij 
onbeedigd is gehoord « daar hij van zijn 
rechten vervallen is verklaard " ; dat uit 
de processtukken blijkt dat, krachtens 
een vonnis van de Krijgsraad te Bergen 
van 14 mei 1946, dat in kracht van 
gewijsde is gegaan en waarvan een 
gelijkluidend verklaard afschrift in het 
dossier opgenomen is tijdens de behan
deling op de terechtzitting v66r de eerste 
rechter, de genoeinde Jacques Colette 
levenslang ontzet is van de rechten ver
meld in artikel 123sexies van het Straf
wetboek en dus van het recht om in 
rechte te gotuigen, anders dan om enkel 
inlichtingen te geven ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

En overwegende, in zover de voor
ziening gericht is tegen de veroordelende 
beslissing op de strafvordering die tegen 
eiser is ingesteld, dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen worden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening van de eiser Gerils 
en verwerpt de voorziening van de eiser 
Grandi ; veroordeelt elk van de eisers 
in de kosten van zijn voorziening. 

21 april 1969. 2e kamer. 
Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter. 
Ve1·slaggeve1·, Baron Richard. - Gelijk
luidende conclttsie, H. Detournay, advo
caat-generaal. - Pleite1', H. Fmu·es. 
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2e KA,MER. - 21 april 1969. 

1o ARCHITECT (TUCHT EN 
BESCHERMING VAN DE TITEL). 
- VRIJSTELLIN.G VAN DE STAGE. -
MET DE STAGE GELIJKWAARDIGE PRES
TATIES. - SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE RADEN VAN DE 0RDE. 

2o A R C H I T E C T (TUCHT EN 
BESCHERMING VAN DE TITEL). 
- PERSONEN DIE OP GROND VAN ARTI
KEL 12 VAN DE WET VAN 20 FEBRUARI 
1939 ALS ARCHITECT MOGEN OPTREDEN 
EN DIE ONDER HET STELSEL VAN DE 
WET VAN 26 JUNI 1963 VERZOEKEN OM 
HUN INSCHRIJVING OP DE TABEL VAN 
DE 0RDE. - NIET AMBTSHALVE VRIJ
GESTELD VAN DE VERPLICHTING OM 
EEN STAGE TE DOEN. 

1 o De 1·aden van de Orde van A1·chitecten 
die ingevolge a1'tikel 52 van de :?et 
van 26 jtmi 1963 gehele of gedeelteltJke 
vrijstelling van de stage, opgelegd doo1• 
m·tikel 50 van de wet, kunnen ve?'lenen 
aan de Belgen die in het buitenland 
prestaties hebben gelevenl, welke gelijk
waa?·dig met de stage wo1·den geacht, 
beoordelen soeverein of deze voo1·waarde 
ve1·vuld is. 

2o De pe1·sonen die op g1·ond van a1·tikel 12 
van de wet van 20 februa1'i 1939 als 
architect rna gen opt?' eden en die onder 
het stelsel van de wet van 26 juni 1963 
om hun insch?-ijving op de tabel van de 
01·de van A1·chitecten ve1·zoeken, zijn, 
buiten de gevallen bedoeld in artikel 52 
van de wet van 26 juni 1963, onder
wO?·pen aan de bij m·tikel 50 van deze 
'Wet opgelegde ve1•plichting om een stage 
te doen. 

(REMONT, T. ORDE DER ARCHITECTEN.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing,, op 15 mei 1968 gewezen door 
de franstalige Raad van Beroep van de 
Orde van ATchitecten te Luik ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet en van de rechten der verdedi
ging, 

doonlat om te beslissen dat eT geen 
Teden was om eiser op de tabel van de 

Orde in te schrijven of om hem gehele 
of gedeeltelijke vrijstelling van stage te 
verlenen en zijn insclrrijving op de lijst 
van de stagedoeners te bevelen, de 
bestreden beslissing uitsluitend hierop 
steunt " dat het geenszins blijkt, dat 
de prestaties die de eiser irr hoger beroep 
(thans eiser) in voormalig Belgisch
Kongo heeft geleverd, gelijkwaardig kun
nen worden geacht aan de stage "• 

tenvijl de raad van beroep, door deze 
overweging alleen zijn beslissing niet 
regelmatig met redenen heeft omkleed, en 
ter terechtzitting van 3 april 1968, waar 
de debatten plaatshadden, geen enkele 
zinspeling is gemaakt op de niet-gelijk
waardigheid van de prestaties e~ e~ser 
niet verzocht is om aanvullende mhch
tingen te verstrekken : 

Overwegende dat, in afwijking van de 
regel voorgeschreven bij artikel 50, lid 1, 
van de wet van 26 juni 1963 en volgens 
welke niemand zijn inschrijving op ee!0 
tabel van de Orde kan aanvragen tenziJ 
hij een stage van twee jaar heeft door
gemaakt in de omstandigheden die deze 
wetsbepaling aangeeft, artikel 52 van 
dezelfde wet bepaalt dat de raden van 
de Orde gehele of gedeeltelijke vrijstelling 
van stage kmmen verlenen aan de Belgen 
die in het buitenland gelijkwaardige pres
taties hebben geleverd; 

Overwegende dat enerzijds de gelijk
waardigheid van deze prestaties op soe
vereine wijze beoordeeld wordt door de 
raad van de Orde; dat anderzijds, 
blijkens het proces-verbaal van de te
rechtzitting van de raad van beroep op 
3 april 1968, eiser tot staving van zijn 
verzoek zich beroepen heeft op cc de 
uitoefening van zijn beroep "• op cc zijn 
verblijf in Kongo " om te beweren dat 
cc de wet hem toelaat vrijstelling van stage 
te genieten >> ; 

Overwegende dat nu de beslissing 
berust op de beoordeling van de feitelijke 
gegevens waarop eiser zich heeft bero~
pen, zij dus regelmatig met redenen. IS 

omkleed, daar de raad van de Orde met 
gehouden is eiser te verzoeken: zijn 
aanspraak omstandiger te verantwoor
den; 

Dat het middel derhalve niet kan 
worden aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de wet van 26 juni 1963 
en van artikell9 van het stagereglement, 
opgemaakt door de nationale raad van 
de Orde van Architecten en goedgekeuTd 
bij koninklijk besluit van 13 mei 1965, 
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cloo1•dat de bestreden beslissing eisers 
inschrijving op de tabel van de Orde 
weigert, 

tm·wijl de betrokkene met getuigschrif
ten bewijst dat hij kennelijk zijn beroep 
ononderbroken van 1952 tot 1955 in 
Kongo heeft uitgeoefend en zich aldus 
beroept op de nitoefening van bet beroep 
gedurende tenminste !:: jaar eneL'Zijds, en 
op eon ononderbroken beroepsactiviteit 
gedurende een langere tijd dan de dnur 
,van de st,age anderzijds : 

Overwegende dat het middel erop 
neerkomt kritiek te oefenen op de feite
lijke en derhalve soevereine beoordeling 
van de feitenrechter, volgens welke eiser 
niet aantoont dat hij in het bcutenland 
prestaties heeft verricht die aan de stage 
gelijkwaardig zijn ; 

Dat het middel derhalve niet ontvan
kelijk is; 

Over het derde middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 1 en 12 
van de wet van 20 februari 1939 en 
8 van de wet van 26 juni 1963, 

doo1·dat de bestreden beslissing aan 
eiser zonder enig voorbehond een proef
in het onderhavige geval een stage -
oplegt die in beginsel zelf bestemd is 
voor leerjongens en eerst sedert 2 juli 1965 
is ingericht, 

tm·wijl krachtens de wetsbepalingen 
vermeld in het middel, eiser, die land
bouwkundig ingenieur was, gediplomeerd 
overeenkmnstig de wetten op de toeken
ning van de academische graden, gerech
tigd is de titel van architect te voeren en 
het beroep nit te oefenen zonder een 
stage te moeten doormaken en de archi
tecten die in het bnitenland werkzaam 
zijn een inschrijving op de tabel der 
Orde van een raad naar hun kenze 
kunnen aanvragen zonder een stage te 
moeten doormaken : 

Overwegende dat eiser, overeenkom
stig artikel 5 van de wet van 26 juni 1963, 
op 10 oktober 1967 zijn inschrijving op 
de tabel van de Orde van Architecten 
van Brabant heeft aangevraagd ; 

Overwegende dat, ook al was eiser, 
gediplomeerd landbouwkcmdig ingenieur, 
gerechtigd om als architect op te treden 
krachtens de artikelen 1 en 12 van de 
wet van 20 februari 1939, dan nog hebben 
deze wetsbepalingen of artikel 8, lid 1, 
van de wet van 26 j"Lmi 1963 dat hier 
toepasselijk is, niet als voorwerp de in 
voornoem.d a.rtikel 12 bedoelde personen 
vrij te stellen van de bij artikel ·50 van 

de wet van 26 juni 1953 opgelegde 
verplichting om een stage van 2 jaar 
door te maken vooraleer enig verzoek 
tot inschrijving op de tabel der Orde 
te doen; 

Dat deze vrijstelling enkel bepaald is 
in artikel 52 van dezelfde wet, aan welke 
voorwaarden, volgens de soevereine vast
stelling van de bestreden beslissing, eiser 
niet voldoet ; 

Overwegende dat het middel derhalve 
naar recht faalt ; 

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 voor
ziening; veroordeelt eiser in de kosten. 

21 april 1969. 28 kamer. 
Voo1·zitteT, H. van Beirs, voorzitter. 
Ve1·slaggeve1·, H. Capelle. - Gelijkltti
dende conclttsie, H. Detournay, advocaat
generaal. - Pleite1·s, HH. Renier (van 
de balie te Namen) en Ansiaux. 

28 KA,MER. - 21 april 1969. 

DEELNEMING AAN MISDRIJVEN. 
- UITBATING VAN KANSSPELEN. -

ARREST DAT EROP WIJST DAT DE 

BEKLAAGDE BIJ EEN MEDEBEKLAAGDE 

HEM TOEBEHORE:NDE KANSSPELEN 

HEEFT GEPLAATST EN DAT HIJ WIST 

DAT DE UITBATING VAN DEZE TOESTEL

LE:'-1, WAARVAN HIJ JYIET DE UITBATER 

DE WINSTE::"f HEEFT GEDEELD, STRIJDIG 

WAS :M:ET DE WET. - ARREST DAT 

ALDUS DE DEELNEiYIING VAN DE BE

KLAAGDE AAN HET WANBEDRIJF VAN 

UITBATING VAN KAKSSPELEN V ASTSTELT. 

Doo1· e1·op te wijzen dat de beklaagde 
kansspelen, die hem toebehoonlen, bij 
een medebeklaagde heeft geplaatst en 
dat h~j wist dat de nitbating van deze 
toestellen, waa1·van hij met de nitbate1· 
de winsten heeft gedeeld, st1·ijdig was met 
de wet, stelt het aJTest het bestaan vast 
van de bestandclelen die de cleelneming 
van de beklactgcle aan het wanbedrijj van 
nitbating van kansspelen inslttiten (1). 
(Strafwetb., art. 66; wet van 24 oktober 

(1) Oass., 1 april 1968 (A1'1'. cass., 1968, 
blz. 996). 
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1902, art. 1, aangevuld bij het enig 
artikel van de wet van 19 april 1963, 
en art. 5.) 

(WERDEFROY.) 

ARREST (ve1·taling). 

de door deze bij het hantere)l van het 
"Bell-Fruit"- apparaat gewonnen speel
penningen heeft terugbetaald, zonder op 
enigerlei wijze de beweri1lg tegen te 
sprekeJl van eisers conclusie in hager 
beroep volgens welke hij aan Vondelinckx 
verboden had de speelpenningen uit te 
wisseleJl tegen specien en geen enkele 
overeenkmnst tussen deze dame en eiser 
is gesloten om het apparaat onrechtmatig 

RET HOF ; - Gelet 0P het bestreden te exploiteren ; dat het derhalve de tegen 
arrest, op 14 juni 1968 gewezen door eiser uitgesproken veroordeling niet recht
het Hof van beroep te Brussel ; vaardigt ; dat bovendien en in elk geval, 

Over het middel afgeleid uit de scherr- gelet op het verweer van eiser die 
ding van de artikelen 1 van de wet van uitdrukkelijk betwist enige daad van 
24 oktober 1902 betreffende het spel zoals deelneming in de exploitatie van een 
het is aangevuld bij de wet van 19 april karisspel door dame Vondelinckx te 
1963, 66 en 67 van het Strafwetboek en hebben verricht, het arrest niet, zoals 
97 van de Grondwet, het wei heeft gedaan, tegen hem zodaJlige 

doonlat het bestreden arrest eiser tot 'I deelneming kon bewezen achten, zonder 
I te preciseren door welke daden en in 

1.000 frank geldboete heeft veroordeeld I welke vorm deze deelnem.ing tot uiting 
om als mededader een kansspel te hebben zou gekmnen zijn : 
geexploiteerd op grand dat het « Bell-
Fruit n - apparaat door hem geplaatst is, 
dat zulk spel voor de gemiddelde spelers 
geen andere aantrekking heeft dan het 
winstbejag, daar de hefboom die het in 
beweging brengt nadat er een speel
penning is ingestoken, geen invloed heeft 
op de uitkomst die in enkele sekonden 
wordt bereikt wanneer de trammels stil
vallen en combinaties vormen die enkel 
van het toeval afhangen ; dat het dan 
ook door het enkel voordeel om te mogen 
voortspelen niet een voldcende aantal 
spelers kan interesseren om rendabel te 
zijn, gelet op de prijs en op de lasten ; 
dat derhalve de eigenaar die een gelijk
soortig toestel in een cafe plaatst, zeer 
wel weet, ongeacht de aangebrachte 
berichten, dat hij een apparaat ter 
beschikking van het publiek stelt waar
van gebruik zal worden gemaakt in strijd 
met de wetten van 1902 en 1963, en hij 
met de exploitant de onwettelijk verkre
gen winst zal verdelen, 

te1·wijl strafrechtelijk niet als kans
spelen worden beschouwd die welke aan 
de speler geen andere kans tot verrijking 
of tot stoffelijk voordeel opleveren dan 
het recht om verder te spe~en ; dat het 
bestreden arrest niet vaststelt dat het 
« Bell-Fruit » - apparaat door eiser ge
plaatst in het cafe van dame Vondelinckx, 
uit zichzelf aan de speler een andere 
kans tot verrijkixtg of tot stoffelijk 
voordeel zou opleveren dan het recht 
om verder te spelen; dat het integendeel 
aanneemt dat, als zulks het geval geweest 
is met de speler Debruyne, dit te wijten 
is aan de gedragingen van dame V onde
Iinckx, die aan voornoemde Debruyne 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest er op 
wijst, afgezien het geval van de speler 
Debruyne aan wie de speelpenningen 
zijn terugbetaald die hij door het hante
re)l van het «Bell-Fruit» - apparaat had 
gewon)len, dat dit apparaat « voor de 
meerderheid van de spelers geen andere ' 
aantrekking heeft dan winstbejag, aan
gezien de hefboom die het in werking 
brengt nadat een speelpenning er is 
ingestoken, geen invloed heeft op de uit
komst die in enkele seconden wordt 
bereikt wanneer de trommeis stilvallen 
en combinaties vormen die enkel van 
het toeval afhangen ; dat zodanig spel 
dan ook door het enkel voordeel om te 
mogen voortspelen niet een voldoende 
aantal spelers kan interesseren 01n ren
dabel te zijn, gelet op de waarde (zowat 
50.000 frank) en op de lasten, die met 
name bestaan in de betaling VD,n een 
j aarlijkse be lasting van hetzelfde 
bedrag » ; dat het daaruit besluit dat 
« derhalve de eigenaar die een gelijk
soortig toestel in een cafe plaatst, zeer 
wel weet, ongeacht de aangebrachte 
berichten, dat hij een apparaat ter 
beschikking van het publiek stelt waar
van gebruik zal worden gemaakt in strijd 
met de wetten van 1902 en 1963 en dat 
hij met de exploitant de onwettelijk 
verkregen winst zal delen n ; 

Overwegende dat het arrest aldus vast
stelt dat het toestel feitelijk gebruikt 
wordt als een speelapparaat dat aan de 
speler een andere kans tot verrijking of 
tot stoffelijk voordeel oplevert dan het 
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recht om verder te spelon, en de stelling 
tegenspreekt die door eiser bij conclusie 
was voorgedragen en die in het middel 
is overgenomen, door de feitelijke gege
vens te vermelden die aan het onder 
deze bewering voorgedragen verweer elke 
grond ontnemen ; 

W at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat het arrest verklaart 
dat in hilt onderhavige geval de beklaagde 
Werdefroy als mededader van de hande
lingen van V ondelinckx moet worden 
beschouwd ; dat het preciseert door welke 
daden en in welke vorm deze mede
daderschap is tot uiting gekomen als 
het stelt dat in de omstandigheden van 
de exploitatie van het "Bell-Fruit ,_ 
apparaat " de eigenaar die dit toestel in 
een cafe plaatst, zeer wel weet, ongeacht 
de aangebrachte berichten, dat hij een 
apparaat ter beschikking van het publiek 
stelt waarvan gebruik zal worden ge
maakt in strijd met de wetten van 1902 
en 1963 en dat hij met de exploitant de 
onwettelijk verkregen winst zal delen " ; 

Dat het middel in elk van zijn onder
delen feitelijke grondslag mist ; 

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

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

21 april 1969. 2e kamer. 
V oo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter. 
Ve1·slaggeveT, H. Capelle. - Gelijlclui
clencle conclusie, H. Detournay, advocaat
generaal. - Pleite1·, H. Faures. 

2e KA,MER, - 21 april 1969. 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 

- BEKLAAGDE VRIJC+ESPROKEN EN 
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE 

PARTIJ DOOR DE EERSTE RECHTER 
BUITEN DE ZAAK GESTELD. -HOGER 
BEROEP VAN HET OPENBAAR l\HNISTERIE 
ENKEL G-ERICHT TEGEN DE BEKLAAG-DE. 
- WIJZIG-ING-. - RECHTER IN HOGER 
BEROEP DIE DE EVENVERMELDE PARTIJ 
BURG-ERRECHTELIJK AANSPRAKELIJK 
VERKLAART VOOR DE TEC+EN DE BE-

KLAAG-DE UITG-ESPROKEN VEROORDE
LING. - 0NWETTELIJKEEID. 

20 vVEGVERKEER. - BEsTuuRDER 
DIE LINKS WIL AFSLAAN. - BESTUUR

DER DIE, WEG-ENS OVERMACHT, ARTI
KEL 25-2, cl, VAN HET WEC+VERKEERS
REG-LEJVIENT VAN 10 DECEMBER 1958, 
G-EWIJZIG-D BIJ HET KONINKLIJK BE
SLUIT VAN 30 APRIL 1963, NIET IN 
ACHT NEEMT. - BESTUURDER NIET 
VRIJGESTELD VAN DE VERPLICHTING
OM ARTIKEL 17 VAN HETZELFDE REG-LE
MENT IN ACHT TE NEMEN. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- BuRG-ER

LIJKE RECHTSVORDERING. - ARREST 
OP TEGENSPRAAK DAT DE BEKLAAGDE 
VEROORDEELT OM AAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ DE DOOR HAAR G-EVORDERDE 
G-ELDSOMJVIEN TE BETALEN. - STRAF

RECHTER WIENS RECHTSPRAAK UITG-E
PUT IS, ZELFS ZO HIJ DE VEROORDELING 
ALS VOORLOPIG KWALIFICEERT.- 0N

l\1IDDELJJIJKE VOORZIENINC+ ONTV AN
KELIJK. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURG-ERLIJKE RECHTSVORDERING-. -
BESLISSING DIE ALLEEN DE BEKLAAG-DE 

AANSPRAKELIJK VERKLAART VOOR DE 
SCHADELIJKE G-EVOLGEN VAN RET ON

C+EVAL. -- CoNCLUSIE VAN DE BEKLAAG-
DE EN DE BURGERRECHTELIJK AAN
SPRAKELIJKEPARTIJ, WAARBIJBETOOG-D 
WORDT DAT DE SCHADE OOK EEN FOUT 
VAN RET SLACHTOFFER ALS OORZAAK 

HEEFT. - GEEN ANTWOORD. '--- NIET 
GEJVIOTIVEERDE BESLISSING. 

1° H7 cmnem· cle ee1·ste rechter cle beklaagcle 
V1'ijgesproken heejt en de b~L1'gen·echtelijk 
aanspmkelijke partij buiten cle zaalc 
heejt gestelcl, en het openbaa1· ministe1·ie 
zijn hoge1· be1·oep enkel tegen cle beklaagcle 
heejt gm·icht, lccm cle 1·echter in hoge1· 
beroep die deze beklaagde ve1·oordeelt, 
de evenvermelcle paTtij niet burgerrech
telijk aansprakelijk ve1·klaren voor rleze 
vero01·deling. 

2o De best~mnleT die, wanneer hij links 
wil ajslaan, de vo01·schTijten van Mti
lcel 25-2 van het W egve1·kem·s1·eglement 
van 10 decembe1' 1958, gewijzigd bij 
het koninklijlc besluit van 30 ap1'il 1963, 
niet in acht neemt, zeljs wegens over
macht, is gehouclen tot de algemene 
verplichting om voo1'1'ang te ver'lenen, 
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zoals die voo?"gesclu·even is bij a1'tikel 17 
van hetzeljde r·eglement (1). 

3° De ?'echtsmacht van de st1·ajr·echte1' is 
~titgeput door· een op tegenspmalc gewezen 
a1'1'est, dat na definitiej ~titspmalc te 
hebben gedaan op de strafvo?'de?·ing, de 
belclaagde ve?"oor·cleelt om aan cle b~t1'ger·
lijlce pa1'tij cle doo1' haar· gevonler·de 
gelclsommen te betalen. Dit ar·r·est staat 
d~ts open voor· een onmicldellijlce cassatie
voo1'ziening, zeljs zo de r·echte1' de 
ve?"oorcleling als voo?"lopig lcwalifi
cee?'t (2). 

4° N iet r·egelmatig gemotiveenl is de beslis
sing die alleen de beklaagcle aanspmlce
lijlc verlclaar·t voor de schadeliJ'ke gevolgen 
van het ongeval, zoncler te antwoor·clen 
op cle cmwl1tsie van cle belclaagcle en 
cle burgerr·echtelijlc aanspmlcelijlce par·tij, 
waarbij betoogcl wo?"dt dat cle schade oolc 
een jmtt van het slachto fjer als oor·zaalc 
heejt (3). 

(LASCHET EN SAJVIEN"\YERKENDE VENNOOT

SCHAP «LA LAITERIE DE WALHORN "' 
T. HILBERT.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 juni 1968 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de rechtsvordering 
van het openbaar ministerie tegen eiseres : 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 162 
(gewijzigd bij artikel1, a, van de wet van 
25 oktober 1950), 182, 194 (gewijzigd bij 
artikel 1, b, van de wet van 25 oktober 
1950), 199, 203 (gewijzigd bij artikel 2 
van de wet van 31 mei 1955), 209, 210 
en 211 van het Wetboek van strafvorde
ring, 1 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van strafvordering, 6 van de 

(1) Cass., 16 februari 1959 (B1tll. en PASIC., 
1959, I, 609); verg. cass., 15 mei 1961 (ibid., 
1961, I, 929). Wat betreft de bestuurder die 
naar rechts afslaat, verg. cass., 27 mei 1968 
(An·. cass., 1968, blz. 1180) en 26 september 
1968, S1tp?·a, blz. 109. 

(2) Cass., 6 januari 1969, supra, blz. 424. 
(3) Cass., 26 februal'i 1968 (.A?'?', cass., 1968, 

blz. 848) en 3 februari 1969, supra, blz. 527. 

wet van 1 augustus 1899 houdende 
herziening van de wetgeving en de 
reglementen op de verkeerspolitie, 7, 
9 en 97 van de Grondwet, 

cloo?·clat het bestreden arrest, recht
doende op het hoger beroep van het 
openbaar ministerie en met wijziging van 
het beroepen vonnis, eiseres, als burger
rechtelijk aansprakelijk voor de beklaag
de Laschet, hoofdelijk aansprakelijk 
verklaart voor de betaling van de geld
boete en voor de strafvorderingskosten 
waartoe Laschet veroordeeld is, 

ter·wijl het hoger beroep van het open
baar ministerie niet tegen eiseres gericht 
was en derhalve de beslissing van de eerste 
rechter waarbij Laschet van vervolging 
ontslagen wordt en zij buiten de zaak 
gesteld wordt zonder kosten, niet tegen 
haar kon worden gewijzigd op het hoger 
beroep van het openbaar ministerie dat 
uitsluitend tegen de beklaagden gericht 
was: 

Overwegende dat eiseres, bij ontsten
tenis van een hager beroep van het 
openbaar ministerie tegen haar, niet meer 
in de zaak was in deze rechtsvordering 
voor het hof van beroep ; 

Dat zij derhalve niet burgerrechtelijk 
aansprakelijk verKlaard kon worden voor 
de veroordelingen die op vordering van 
het openbaar ministerie tegen de eiser, 
beklaagde, zijn uitgesproken ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat, ten gevolge van de 

aanneming van het tweede middel, het 
onderzoek van het eerste middel zonder 
belang wordt voor eiseres ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de rechtsvordering 
van het openbaar ministerie tegen eiser : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 418, 420 
van het Strafwetboek, 17, 18 en 25, 
inzonderheid 25-2, a, b en d, en 25-3 
van het algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer, gecoordineerd op 
10 december 1958 en gewijzigd bij de 
artikelen 5 en 12 van het koninklijk 
besluit van 30 april 1963, en 97 van de 
Grondwet, 

cloorclat het bestreden arrest de telast
leggingen van onopzettelijke slagen en 
verwondingen en de overtreding van 
artikel 25 van het wegverkeersbesluit ten 
laste van eiser bewezen verklaard heeft, 
hem deswege veroordeeld heeft, eiseres 
hoofdelijk aansprakelijk heeft verklaard 
voor de geldboete en voor de kosten 
van de strafvordering en recht heeft 
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gedaan op de burgerlijke rechtsvordering 
van de verweerder Hilbert tegen de 
eisers, 

zondeT te antwoonlen op het verweer
middel van de eisers die in een voor het 
hof van beroep regelmatig genmnen 
conclusie, mn do sehuld van eiser te 
betwisten, aanvoerden dat deze, bij 
hot links afdraaien om de rijbaan to 
verlaten, krachtens artikel 25-2-d zich 
naar links moest begeven zonder daarom 
het normale verkeer van de tegemoot
komende bestuurders te hinderen ; dat, 
gelet op de Fiatwagen die hij had moeten 
kruisen, eiser niet op een andere plaats 
van de rijbaan had kunnen zijn dan die 
welke hij innam ; dat alvorens links af te 
slaan om de rijbaan te verlaten, hij zich 
vooraf vergewist had dat hij zijn maneu
ver kon aanvangen zonder gevaar voor 
de andere weggebruikers; dat hij niet 
gezien heeft dat een wagon een inhaal
maneuver had begonnen en dat hij zelfs 
de wagon van de burgerlijke partij 
Hilbert die zich op dit ogenblik nog op 
grote afstand bevond, niet zou hebben 
kunnen bmnerken : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
blijkens het deslumdigenverslag en de 
verklaringen van Laschet, dat deze zich 
niet gedragen heoft naar artikel 25-2 van 
het wegverkeersbesluit ; dat, in de onder
stelling dat hij, toen hij naar links wilde 
afslaan, zich niet naar links van de rijbaan 
had kunnen begeven on1 redenen onaf
hankelijk van zijn wil, hij de verplichtin
gen die hem bij de artikelen 17 en 18 van 
hetzelfde besluit zijn opgelegd, had 
moeten vervullen en de bestuurder 
Hilbert had moeten Iaten voorgaan ; 

Dat het arrest aldus passend antwoordt 
op het vorweer dat in het middel is 
vermeld, en de veroordelingen die het 
tegen eiser uitspreekt, wettelijk recht
vaardigt; 

Dat de bestm:u·der immers die, wanneer 
hij naar links wil afslaan, de voorschriften 
van artikel 25-2-d van het wegverkeors
beslnit niet in acht neemt, zelfs wegens 
ovcrmacht, de algemene verplichting 
heeft om overeenkomstig artikel I 7 een 
andere te laten voorgaan en dat, volgens 
artikel 18, doze verplichting voor de 
bestuurder die het n1aneuver uitvoert, 
tevens inhoudt dat bij slechts verder 
mag rijdcn, indien hij zulks, golet op de 
plaats, de verwijdering en de snelheid 
van de andere bestuurders, kan doen 
zonder gevaar voor ongevallen ; 

Dat bet middel derhalve niet kan 
worden aangenomen ; 

En overwegende dat de substantiele 

of op straffe van nietigbeid voorge
schrevcn recbtsvormen werden nageleefd 
en dat de beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

II. In zover de voorziening gericbt is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
recbtsvordering die door verweerder 
tegen de eisers is ingesteld : 

Ten aanzien van het middel van niet
ontvankelijkheid, door verweerder aan
gevoerd tegen de voorziening en afgeleid 
uit bet niet-definitief karakter van de 
bestreden beslissing : 

Overwegende dat het arrest de eisers 
beeft veroordeeld om aan verweerder 
het bedrag te betalen van de ten provi
sionele titel geeiste schadevergoeding, 
enig voorwerp van de bm·gerlijke rechts
vorderi:ng van verweerder ; 

Dat, door uitspraak te doen over a! het 
gevraagde, zonder iets aan te houden, de 
rechtsmacht van de rechter uitgeput is ; 
dat de beslissing dus een eindbeslissing 
is in de zin van artikel 416 van het 
Wetboek van strafvordering, 

Dat het middel van niet-ontvankelijk
heid niet gegrond is ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek, 10, lid 4, en 27 
van het algemeen reglement op de politic 
van het wegverkeer, geco6rdi:neerd op 
10 december 1958 en gewijzigd bij arti~ 
kel 14 van het koninklijk besluit van 
30 april 1963, 1382 on 1383 van het 
Burgerlijk vV etboek, 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van hot vVetboek van 
strafvordering, en 97 van de Grondwet, 

doonlat het bestreden arrest, de ver
woerder Hilbert vrijgesprokeil heeft van 
de telastleggingen van onopzettelijke 
slagen en verwondingen en van de over
treding van de artikelen 10, lid 4, en 27 
van het algemeen reglement op de politie 
van het -vvegverkeer, dientongevolge ge
weigerd heeft uitspraak te doen op de 
bm·gerlijke rechtsvordering van eiseres 
en, rechtdoende integendeel op de burger
lijke rechtsvordering van Hilbert, gezegd 
heeft dat de beklaagde Laschet de volle 
aansprakelijkheid moet clragen voor het 
ongeval waarvan hij de oorzaak is 
geweest, 

te1·wijl het arrest aldus beslist, heeft 
op gronden die onvoldoende zijn om · 
deze beslissingen te rechtvaardigen en 
niet ailtwoorden op de regelmatige 
oonclusies van de eisers voor het hof 
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van beroep, in zover deze aanvoerden : 
1° dat Hilbmt met zeer grate snelheid 
reed, aangezien hij zelf heeft bekend 
tegen 120 Inn per U"LIT te hebben gereden, 
2° dat hij beginnen te renm1.en is toen 
hij op 55 meter afstand was van de 
vrachtwagen van Laschet, dat wil zeggen 
toen hij het maneuver van laatstgenoem
de bemerkte, 3° dat hij over de gehele 
helft van de weg beschikte op het 
ogenblik dat hij de schokbreker aan de 
achterkant van de vrachtwagen aanreed, 
4o dat hij beginnen te remmen is toen 
hij zich op de rechter rijstrook bevond, 
en dat hij zich in een bocht naar de as 
van de weg heeft gericht om opnieuw op 
de rechterkant te komen, wat betekent 
dat bij het begin van het remmen de 
wagen van Hilbert rechts reed en dus 
geen inhaalmaneuver was begonnen, 
5o dat nit de situatieschets blijkt dat 
gedm·ende de 22 eerste meters van het 
remmen aileen de rechterwielen van 
Hilberts wagen geremd hebben, wat 
betekent dat het remmen onvoldoende 
was, en tevens dat de wagen daardoor 
nit zijn evenwicht moet zijn geraakt, en 
nit deze omstandigheden afleidden dat 
Hilbert het maneuver van de beklaagde 
Laschet had gezien toen hij op ten 
minste 55 meter afstand was, dat het 
remmen van Hilberts wagen abnorrimal 
geweest is, dat de wagen waarschijnlijk 
nit zijn evenwicht geraakt is en dat hij 
on1. die reden rechts van de vrachtwagen 
van Laschet niet is kunnen doorrijden, 
hoewel hij over een zeer brede ruimte 
beschikte om zulks te doen ; daaruit 
noodzakelijk volgt dat Hilbert te snel 
reed voor de staat van zijn voertuig, hij 
onoplettend was, te laat heeft geremd, 
niet een hindernis heeft kummn vermijden 
die hij voldoende v66r hem bemerkte 
en die derhalve voorzienbaar was en hij 
dan ook moet worden geacht aileen 
aansprakelijk te zijn voor het ongeval, 
vooral op grand dat hij van zijn snelheid 
geen meester is gebleven : 

Overwegende dat, na erop gewezen te 
hebben dat eiser artikel 25-2, cl, van het 
wegverkeersroglement of de a.rtikelen 17 
en 18 van dit reglement heeft overtreden, 
« dat het niet mogelijk geweest is nit te 
maken of Laschet gebruik heeft gemaakt 
van zijn richtingslichten " en « dat hij 
dientengevolge de gehele aansprakelijk
heid moet dragen voor het ongeval 
waarvan hij de oorzaak is geweest ,, het 
arrest eraan toevoegt dat " door het feit 
zelf de beklaagde Hilbert van vervolging 
moet worden ontslagen zonder straf en 
zonder kosten ; ... dat de rechtsvordering 

van de bmgerlijke partij Hilbert ont
vankelijk is en dat de door deze gevor
dO!·de geldsom ... verantwoord is " ; 

Dat het arrest aldus zijn beslissing om 
verweerder van elke aansprakelijkheid te 
ontslaan door de enkele vaststeiling van 
de fouten van eiser rechtvaardigt, zonder 
te antwoorden op de conclusie die in 
duidelijke bewoordingen de fouten aan
gaf die de eisers aan de verweerder 
verwijten en die volgens hen de oorzaak 
zijn van de schade ; 

Dat het middel derhalve gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het, ten aanzien 
van eiseres, uitspraak doet op de rechts
vordering van het openbaar ministerie 
en in zover het uitspraak doet op de 
burgerlijke rechtsvordering van verweer
der tegen de eisers, behalve waar het 
beslist dat eiser fouten heeft begaan die 
zijn aansprakelijkheid medebrengen ; ver
werpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van het thans gewezen 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerder in de 
kosten, met uitsluiting van de kosten 
van de betokening van de voorziening 
van de eiser, beklaagde, die te zijnen 
laste zullen blijven; verwijst de zaak die 
beperkt is tot de bcrrgerlijke rechtsvorde
ring van verweerder tegen de eisers, naar 
het Hof van beroep te Brussel; zegt dat 
er geen reden is tot verwijzing van de 
rechtsvordering van het openbaar Ininis
terie tegen eiseres. 

21 april 1969. 2e kamer. 
Voo1·zitte1·, H. van Beil·s, voorzitter. 
Verslaggevm·, H. Ligot. ~ Gelijlchticlencle 
concl1tsie, H. Detournay, advocaat-gene
raal. ~ Pleite1·s, HH. DeBruyn en Van 
Ryn. 

2e KA.li'I:ER. ~ 21 april 1969. 

HOGER BEROEP. STRAFZAKEN. 
~ VoNNIS VAN DE CORREOTIONELE 
RECHTBANK DAT EEN ENKELE STRAF 
UITSPREEKT WEGENS VERSCHILLENDE 
MISDRIJVEN. ~ ARREST DAT SLEOHTS 
EEN DEZER MISDRIJVEN IN AOHT 
NEEMT. ~ HANDHAVING VAN DE DOOR 
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DE EERSTE REOHTER UITGESPROKEN 
STRAF. ~ EENP ARIGHEID NIET VEREIST. 

W annem· een vonnis clat een enkele 
straj tdtspreekt wegens veTsehillencle 
miscl1·ijven aan het hoj van be1·oep 
worclt onclerwo1·pen en clit hoj sleehts een 
van cleze rnisclrijven in acht neemt, 
cloeh cle cloo1· cle eerste 1'eehtM' uit
gesp1·oken straj hanclhaajt, moet deze 
beslissing niet bij eenparigheicl van zijn 
leclen wonlen genomen ( 1). 

(VERVIER, T. BRIXHE, J. BOURDOUXHE, 
R. BOURDOUXHE, A. BOURDOUXHE EN 
OARLENS.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 november 1968 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

A. Op de voorziening van Vervier, 
beklaagde: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 2 van de wet van 
4 september 1891, 

cloonlat het bestreden arrest de straf 
tegen eiser verzwaard heeft door wegens 
het enige feit A dezelfde straf toe te 
passen als deze welke door de eerste 
rechter uitgesproken werd wegens de 
feiten A en D, E en F, 

zonder vast te stellen dat deze beslis
sing eenparig is genomen : 

Overwegende dat de eerste rechter 
beslist heeft dat de ten laste van eiser 
gelegde feiten bewezen waren en dat de 
telastleggingen D, E en F, die overtre
dingen waren van de artikelen 16, 18, 
27 en 71 van het koninklijk besluit van 
8 april 1954, houdende algemeen regle
Inent op de politie van het wegverkeer, 
bestanddelen waren van de telastleg
ging A, die een overtreding was van de 
artikelen 418 en 419 van het Strafwet
boek ; dat hij derhalve slechts een enkele 
straf heeft uitgesproken ; 

Overwegende dat door te verklaren dat 
de feiten D, E en F verjaard zijn en 
door voor het feit A aileen de straf te 
handhaven die de eerste rechter tegen 

(1) Cass., 19 februari 1968 (Arr. cass., 1968, 
blz. 799). 

eiser we gens de feiten A en D, E en F 
samen heeft uitgesproken het Hof van 
beroep de straf niet heeft verzwaard 
en derhalve geen uitspraak moest doen 
met eenparigheid van zijn leden ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel; afgeleid uit 
de miskenning van de bewijskracht der 
akten, 

cloonlat het arrest zegt dat de naamloze 
vennootschap « Sogedi » niet burgerrech
telijk aansprakelijk was voor eiser, op 
grond dat het slepen van de wagen van 
Bourdouxhe hem buiten zijn dienst en 
buiten het verband van ondergeschikt
heid tegenover deze vennootschap heeft 
geplaatst, 

terwijl de opzeggingsbrief die hem op 
25 april1966 werd toegezonden, vermeldt 
dat de opzegging gegrond is op hande
lingen die foutief worden geacht ten aan
zien van de arbeidsovereenkomst, begaan 
zijn gedurende de uitvoering van deze 
overeenkomst en ertoe bijgedragen heb
ben dat het ongeval zich heeft voorge
daan: 

Overwegende dat nit de verklaring van 
beroep in cassatie van eiser blijkt dat 
deze zijn beroep in cassatie niet gericht 
heeft tegen de beslissing waarbij de naam
loze vennootschap « Sogedi » buiten de 
zaak werd gesteld ; 

Dat het middel uitsluitend betrekking 
heeft op deze beslissing en derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

En overwegende, in zover de voorzie
ning gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering die tegen eiser is ingesteld, 
dat de substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de beslissing 
overeenkmn.stig de wet is ; 

01n die redenen, verwerpt de voor
zieningen ; veroordeelt de eisers in de 
kosten. 

21 april 1969. 2e kamer. 
T1 oorzittfw, H. van Beirs, voorzitter. 
T1 e1·slc~ggeve1·, H. Ligot. ~ Gelijklt~iclencle 
conclt~sie, H. Detournay, advocaat-gene
raal. 
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2e KAMER, - 21 april 1969. 

lD VOORZIENING IN CASSATIE. 
PEitSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN. - V OORZIENING 
VAN EEN BEKLAAGDE EN DE BURGER
RECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ 
TEGEN DE BESLISSING OP DE RECHTS
VORDERING DIE DOOR HET OPENBAAR 
JVIINISTERIE TEGEN EEN MEDEBEKLAAG
DE WERD INGESTELD. -- N IET-ONTVAN · 
KELIJKHEID. 

2D WEGVERKEER. - VooRRANG vAN 
DE SPOORVOERTUIGEN. - VERPLICH
TING VOOR DE BESTUURDER VAN 
DERGELIJK VOERTUIG OM NIETTEMIN 
ARTIKEL 6 VAN HET KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 27 JANUARI 1931 IN ACHT 
TE NEMEN. 

3D REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
BESLISSING DIE ALLEEN DE BEKLAAGDE 
AANSPRAKELIJK VERKLAART VOOR DE 
SCHADELIJKE GEVOLGEN VAN HET 
ONGEV AL. 00NCLUSIE VAN DE 
BEKLAAGDE EN DE BURGERRECHTELIJK 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ WAARBIJ BE
TOOGD WORDT DAT DE SCHADE OOK 
EEN FOUT VAN HET SLACHTOFFER ALS 
OORZAAK HEEFT.- GEEN ANTWOORD. 
- NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

1 D Een beklaagde en de voor hem bu1·ge1·
rechtelijk aanspmkelijlce partij zijn niet 
bevoegd om zich in cassatie te voorzien 
tegen de beslissing op de 1·echtsvordering 
die dom· het openbaa1· rniniste1'ie tegen 
een medebeklaagde we1•d ingesteld (1). 

2D De voo1·rang op de sporen die aan de 
spoorvoertuigen erlcend tvm·dt dom· de 
m·tilcelen 15-2 van het H'egverkee1'8-
1'eglement van 10 decembm· 1958, gewij
zigd bij m·tikel 5 van het lconinklijk 
beslttit van 30 ap1·il 1963 en 29 van het 
koninlclijk besluit van 31 decembe1: 
1965 (2), stelt de bestuunlers van 
spoorvoe1·tttigen niet v1·ij van de ver
plichting opgelegd door artikel 6 van 
het koninklijk beslttit van 2? jam1.ari 
1931, gewijzigd bij artikel 1 van het 

(1) Cass., 18 september 1967 (A1·1·. cass., 
1968, blz. 88). 

(2) Artikel 29 van het koninklijk besluit 
van 31 december 1965 is opgeheven door 
artikel 121-2 van het koninklijk besluit van 
14 maart 1968 houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer, waarvan 

koninlclijlc besluit van 26 augttstus 1938, 
om te ve1·m-agen en zelfs te stoppen in 
geval van gevam· (3). 

3D Niet 1·egelmatig gemotivee1·d is de beslis
sing die alleen de belclaagde aanspmlce
lijlc ve1·klaa1·t voo1· de schadelijlce gevolgen 
van het ongeval, zonder te antwoorden 
op de conclusie van deze belclaagde en 
de burge1'1'echtelijk aanspmlcelijlce partij, 
waa1·bij betoogd wo1·dt dat de schade ook 
een jmtt van het slachto fje1· aZs oorzaak 
heeft (4). (Qrondwet, art. 97.) 

(VANDEVELDE EN MAATSCHAPPIJ VOOR 
IN1.'ERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUS· 
SEL, T. PERSONENVENNOOTSCHAP MET 
BEPERKTF; AANSPRAKELIJKHEID 

'' RYCKX EN SAUVELON »EN SAUVELON.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 november 1968 gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Brussel, rechtdoende in hoger beroep ; 

Overwegende dat de eiser, beklaagde, 
en de eiseres, burgerlijk aansprakelijk en 
burgerlijke partij die in deze laatste 
hoedanigheid niet in de kosten jegens de 
openbare partij veroordeeld is, niet 
bevoegd zijn om zich in cassatie te voor
zien tegen de beslissulg op de straf
vordering die tegen de verweerster 
Sauvelon is ingesteld ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
dmg van de artikelen 6, inzonderheid 
lid 5, van het koninklijk besluit van 
27 januari 1931, gewijzigd bij artikel 1 
van het koninklijk besluit van 26 augus
tus 1938, 15-2 van het wegverkeersbe
sluit, 1382, 1383, 1384, inzonderheid 
lid 3, van het Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 
van de wet van 17 april 1878, houdende 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van strafvordering, en 97 van de Grond
wet, 

doMdat, om. de verweerster Sauvelon 
aan wie overtreding van artikel 15-2 
van het wegverkeersbesluit is ten laste 
gelegd, vrij te spreken, tegen de eiser 
Vandevelde de ten laste gelegde overtre-

de ar•tikelen 15-2 en 18 aan de weggebruikers 
dezelfde verplichtingen opleggen ten aanzien 
van de spoorvoertuigen als de opgeheven 
bepaling. 

(3) Cass., 20 december 1965 (Bttll. en PAsrc., 
1966, I, 550). 

(4) Cass., 21 april 1969, supra, blz. 782. 
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ding van artikel 6, inzonderheid lid 5, 
van het koninklijk besluit van 27 jann
ari 1931 bewezen te achten, hem, met de 
eiseres Maatschappij voor Intercom
munaal vervoer te Brussel, te veroordelen 
tot betaling van schadevergoeding aan 
de verweerster " Ryckx en Sauvelon " 
en de strafrechter onbevoegd te verklaren 
om kennis te nemen van de burgerlijke 
rechtsvordering van de eiseres " Maat
schappij voor Intercom.munaal vervoer 
te Brussel "tegen de verweerster Sauvelon, 
het bestreden vonnis hierop steunt " dat 
Sauvelon in de Tombergstraat reed n:tet 
het doellinks af te sla'1n naar de Hyn:tans
laan nabij de centrale vluchtheuvel van 
de de Broquevillelaan waar een schijf 
« verplicht rondgaand verkeer " is aange
bracht ... ; dat Sauvelon op de sporen 
van de trarr1 gestopt heeft om een rechts 
van haar komend voertuig te laten 
voorgaan ; dat het door haar bestuurde 
voertuig gedurende het stoppen links 
aangeredee1 is door de tram van de lijn 28 
die bestuurd werd door Vandevelde en 
die nit de Tombergstraat links van haar 
gereden kwam; dat de getuige Parmen
tier, die Sauvelon met zijn wagen volgde, 
verklaard heeft dat deze 20 km per uur 
reed en nog vertraagd heeft om het 
kruisplmt met een zecr gematigde snel
heid op te rijden zonder plots te remmen ; 
dat de trambestuurder integendeel niets 
gedaan heeft om het ongeval te verl'nijden 
en over een nogal ruim gczichtsveld op de 
de Broquevillelaan beschikte om Sauve
lon te kunnen zien en tijdig te kunnen 
stoppen ; dat de getuige eraan toevoegde 
dat met een kleine inspanning de bestuur
dcr de botsing gema1.,kelijk kon vermij
den; ... dat het derhalve niet bewezen is 
dat Sauvelon plots heeft geremd en een 
onvoorzienbare hindernis zou hebben 
opgeleverd voor de trambestmu·der die 
niets gedaan heeft om het ongeva.l te 
vermijden, ofschoon hij dit kon ,, 

terwijl, ee1·ste ondenleel, de rechter in 
geen enkele van deze red en en een om
standigheid aangeeft die een rechtvaar
digingsgrond kan opleveren voor de 
verweerster Sauvelon, die, verplicht als 
zij was de doorgang vrij te laten voor het 
spoorvoertuig, zo nodig v66r het spoor 
moest stoppen, en bovendien nit het feit 
dat de wagen van verweerster geen 
onvoorzienbare hindernis voor de tram
bestuurder zou geweest zijn, niet kan 
worden afgeleid dat genoemde verweer
ster zich naar artikel 15-2 van het 
wegverkeersbesluit zou hebben gedragen 
en gcen font zou hebben begaan van aard 
om haar aansprakelijkheid mede te 

brengen en om deze van de eiser Vande
velde vrij te stollen althans te verminde
ren (schending van de voormelde bepa
lingen met uitzondering van artikel 97 
van de Grondwet),· 

en, tweecle ondenleel, door geen enkele 
van de hierboven aangehaalde redenen, 
noch door enig andere, het bestreden 
vonnis regelmatig antwoordt op de con
clusie waarin de eisers Vandevelde en de 
" Maatschappij voor Intercommunaal 
V ervoer te Brussel " deden gel den « dat 
beklaagde het spoorrijtuig dat zij moest 
laten voorgaan, kon zien naderen en dat 
zij, zo nodig, v66r de spoorweg kon 
stoppen in zover derde weggebruikers, die 
van rechts kwamen in tegengestelde 
richting van het spoorrijtuig, juffrouw 
Sauvelon ertoe konden brengen ook voor 
hen de doorgang vrij te laten; ... de 
trambestuurder met recht 1nocht ver
wachten dat beklaagde voorrang zou 
geven, zoals het voor ham' mogelij~ wa:s, 
desnoods op het laatste ogenbhk, Hl 

voorkomend geval door achteruit te 
rijden, maneuver waarvan geen enkel 
element van het dossier aanduidt dat het 
niet had kunnen uitgevoerd worden, 
terwijl de vermelde reglementsbepalingen 
de beklaagde verplichtten het spoor vrij 
te maken bij het naderen van het spoor
rijtuig ; dergelijk achterwaarts maneuver 
v~or beklaagde mogelijk moest zijn 
indien zij beweert dat de tram nog ver 
was toen zij op het spoor stopte " 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

Over de tvvee onderdelen samen : 

I. Ten aanzien van de beslissing op 
de vordering die het. openbaar ministerie 
heeft ingesteld tegen de eisers : 

Overwegende dat de bestuurder van 
een spoorrijtuig, ook al heeft hij voorrang, 
niet vrijgesteld is van de bij artikel 6 
van het koninklijk besluit van 27 janu
ari 1931 opgelegde verplichting om te 
vertragen en zelfs te stoppen wanneer 
het, wegens verkeersdrukte, gevaarlijk 
kan zijn zijn snelheid te handhaven of 
zelfs zijn weg te vervolgen, alsmede 
op de plaatsen waar het verkeer voor
zorgsinaatregelen vereist ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelb dat de verweerster Sauvelon 
" in de Tombergstraat reed met het doel 
naar links af te slaan naar de Hyn1anslaan 
nabij de centrale vluchtheuvel van de 
de Broqnevillelaan waar een schijf " ver
plicht rondgaand verkeer " is aange
bracht " ; " dat zij op de sporen van de 
tram gestopt heeft om een rechts van 
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haar komend voertuig te laten voorgaan " 
en " terwijl zij stilstond " baar voertuig 
<< aangereden is door een tram . . . die 
bestuurd werd door Vandevelde (tbans 
eiser) - die uit de Tombergstraat links 
van baar gereden kwam " ; 

Dat bet daarna, op grond van de 
gegevens die aan de zaak eigen zijn, 
vaststelt dat de" trambestuurder" (Van
develde, tbans eiser) "niets gedaan beeft 
om bet ongeval te vermijden en over 
een nogal ruim gezichtsveld bescbikte 
om Sauvelon (tbans verweerster) te 
kunnen bemerken en tijdig te ktmnen 
stoppen " en nog " dat met een kleine 
inspanning de trambestuurder de botsing 
gemakkelijk kon vermijden " en tenslotte 
" dat bet derhalve niet bewezen is dat 
Sauvelon een onvoorzienbare hindernis 
zou hebben opgeleverd voor de bestuur
der, die niets gedaan be eft om het 
ongeval te vermijden, ofschoon hij dit 
kon »; 

Overwegende dat deze feitelijke en 
derhalve soevereine vaststellingen vol
staan om de veroordeling van de eisers" 
in hun respectieve hoedanigheid te recht
vaardigen; 

Overwegende dat de feitenrechter die 
duidelijk aangeeft op welke feitelijke " 
gegevens hij zijn beslissing grondt, de 
beweringen van de conclusie der eisers 
heeft , beantwoord door ze tegen te 
spreken; 

Overwegende derhalve dat geen van 
de onderdelen van het middel kan 
worden aangen01nen ; 

En overwegende, met betrekking tot 
de beslissing op de strafvorderiilg die 
tegen de eiser Vandevelde is ingesteld, 
dat de substantiele of op straffe van 
nietigbeid voorgescbreven rechtsvormen 
werden na.geleefd en dat de beslissing 
overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorzieningen gericbt 
zijn tegen de beslissingen op de burger
lijke recbtsvorderingen : 

Overwegende dat, naast de hierbove.n 
overgenomen vaststellingen en over
wegingen waaruit hij wettelijk heeft 
lnmnen afleiden dat de eiser Vandevelde 
een font beeft begaan in oorzakelijk 
verband met de scbade door de verweer
ster, personenvennootschap 1net beperkte 
aansprakelijkbeid " Ryckx en Sauve
lon », geleden, de rechter in boger beroep 
vaststelt dat de verweerster Sau.velon 
tegen 20 kro per tuu· reed en nog vertraagd 
heeft om het kruispu.nt met gematigde 
snelheid cp te rijden om dam·na op de 
tramsporen te stoppen ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing door deze vaststellingen en over
wegingen niet passend antwoordt op de 
middelen die de eisers bij conclusie voor 
de rechter in boger beroep deden gelden 
betreffende de aansprakelijkheid van de 
verweerster Sauvelon en dat zij derbalve 
bet bepaalde in artikel 97 van de Grand
wet sebendt ; 

Dat bet tweede onderdeel van bet 
middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
eerste onderdeel van bet middel, dat 
geen ruimere cassatie zou lnmnen mee
brengen, vernietigt bet bestreclen vonnis, 
slecbts in zover het uitspraak beeft 
gedaan op de burgerlijke rechtsvorde
deringen, bebalve evenwel in zover bet 
beeft beslist dat Vandevelde een font 
heeft begaan waardoor hij aansprakelijk 
is voor de schade die bet gevolg is van 
bet ongeval en dat de " Maatschappij 
voor Intercommtmaal V ervoer » te Brus
sel in dit opzicht burgerrecbtelijk aan
sprakelijk is ; verwerpt de voorzieningen 
voor bet overige ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recbtbank te 
Nijvel, zitting boudende in boger beroep ; 
veroordeelt ieder van de eisers in een 
derde van de kosten en ieder van de 
verweersters in een zesde van de kosten. 

21 april 1969. 2e kamer. 
Vom·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. 
Ve1•slaggever, H. Capelle. - Gelijklui
dende conclusie, H. Detournay, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Fally. 

2e KAMER. - 21 april 1969. 

1° STRAF.- ONrzETTING VAN DE UIT
OEFENING DER RECHTEN GENOEMD IN 
ARTIKEL 31 VAN HET STRAFWETBOEK. 
- STRAF DIE ENKEL KAN WORDEN 
UITGESPROKEN IN DE BIJ DE WET 
Ol\'i:SOHREVEN GEV ALLEN. 

2° STRAF. - ONTZETTING VAN DE 
UITOEFENING DER REOHTEN GENOEJ\'i:D 
IN ARTIKEL 31 VAN HET STRAl!'WET
BOEK. - W ANBEDRIJF VAN POGING 
TOT AFPERSING.- ONWETTELIJKHEID 
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3° CASSATIE. - OlliVANG. - STRAF
ZAKEN.- 0NTZETTING VAN DE REOH
TEN GENOEMD IN ARTIKEL 31 VAl' HET 
STRAFWETBOEK.- VERNIETIGING UIT
GESPROKEN Ol'IIDAT DE REOHTER DIE 
STRAF UITGESPROKEN HEEFT BUITEN 
DE GEVALLEN BEPAALD BIJ DE "WET. 

GEDEELTELIJKE VERNIETIGING, 
ZONDER VERWIJZING. 

1° Kmchtens a1·tikel 33 van het Stmfwet
boek mag de stm:f van ontzetting van cle 
ttitoefening der 1·echten genoemd in 
artikel 31 van, clit wetboek enkel wo1·den 
ttitgesprolcen tegen de co?'?'ectionele ve?·
oonleelclen, in cle bij cle wet omsch1·even 
gevaUen. 

2° Onwettelijlc is de ontzetting tdtgesp1·oken 
tegen een beklaagde clie ve?·oordeelcl 
wm·dt wegens het wanbecl1·ijj van paging 
tot ajpe1·sing (Strafwetboek, art. 31, 
33, 52, 80, 468 en 470). 

3° De vernietiging omdat de ?'echtM' de 
st?'ctf van ontzetting van de uitoefening 
der rechten genoemcl in artikel 31 van 
het Stmjwetboek ttitgesp1·oken heeft bui
ten cle gevaUen bepaalcl bij cle wet, is 
bepe1·lct tot clit gecleelte en geschieclt 
zoncle1· ve1•wijzing ( 1). 

(OHERAIN.) 

ARREST ( Ve?'taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 februari 1969 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen ; 

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

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
nit de schending van de artikelen 33, 52, 
80, 84, 468 en 470 van het Strafwetboek, 

doonlat het bestreden arrest, bij heves
tiging van het beroepen vonnis, aan 
eiser een j aar gevangenisstraf oplegt en 
bovendien tegen hem voor een duur van 
vijf jaar de ontzetting uitspreekt van de 
rechten vermeld in artikel 31, 1o, 3o, 4o, 
en 5°, van het Strafwetboek: 

Overwegende dat krachtens artike1 33 
van het Strafwetboek de ontzetting van 
de rechten vermeld in artikel 31 van 
hetzelfde wetboek tegen de tot correc-

(1} Raadpl. cass., 22 mei 1922 (Bull. en 
PAsrc., 1922, I, 313}; 28 juni 1938 (ib·id., 
1938, I, 236) en 3 december 1956 (ibid., 
1957, I, 349). 

tionele straffen veroordeelden slechts kan 
worden uitgesproken in de gevallen 
bepaald bij de wet ; 

Overwegende dat bij toepassing van 
de artikelen 52, 80, 468 en 470 van het 
Strafwetboek de poging tot afpersing 
van gelden met behulp van geweld of 
bedreiging gestraft wordt met gevangenis
straf; 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
een bijzondere wettelijke bepaling die 
zulks toelaat, de tegen eiser uitgesproken 
ontzetting onwettelijk is ; 

Overwegende dat deze onwettelijkheid 
van aard is dat zij de gedeeltelijke ver
nietigin.g, zonder verwijzing, van de 
bestreden beslissing medebrengt ; 

En overwegende dat voor het overige 
de substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvor1nen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen het bevel tot onmiddellijke aan
houding: 

Overwegende dat de beslissing van 
veroordeling kracht van gewijsde ver
krijgt door het verwerpen van de voor
ziening die tegen de beslissin g is gericht 
in zover deze een gevangenisstraf van 
een jaar uitspreekt; 

Dat de voorziening tegen het bevel tot 
onmiddellijke aanhouding derhalve zon
der belang wordt ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het tegen eiser 
voor een duur van vijf jaar de ontzetting 
uitspreekt van de rechten vermeld in 
artikel 31, 1°, 3o, 4° en 5°, van het 
Strafwetboek ; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; beveelt dat van het 
thans gewezen arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser 
in negen tiende van de kosten ; laat het 
overige tiende ten laste van de Staat ; 
zegt dat er geen reden is tot verwijzing. 

21 april 1969. 2e kamer. 
Voo?·zitte?', H. van Beirs, voorzitter. -
Verslaggever, H. Capelle. - Gelijklui
clencle conclusie, H. Detm.ITnay, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 22 april 1969. 

INKOMSTENBELASTINGEN: 
AANVULLENDE PERSONELE BELASTING. 
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- GEEN BELASTBAAR INKOli'IEN VOOR 
DE EOHTGENOTE VAN DE BELASTING
SOHULDIGE. - UITKERING TOT ONDER
HOUD DOOR HEM BETAALD AAN EEN 
KIND UIT EEN VORIG HUWELIJK VAN 
ZIJN EOHTGENOTE. - .AFTREKBARE 
LAST. 

Leve1•t een last op die van de aan de aan
mdlende pe1·sonele belasting onde1•worpen 
inlcomsten mag wm·den ajget1·olcken, de 
uitke1·ing tot onde1·houd welke door de 
belastingschuldige betaald w:;nlt aan een 
kind ·uit een vm·ig httwelijk van zijn 
echtgenote, zeljs zo zij geen in deze 
belasting belastbaar inkornen heejt gehad, 
( Gecoi:irdineerde wet ten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 37, 4I, 43 
en 44.) 

(BELGISOHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANCIEN, T. LEFEBVRE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 maart I966 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 43, § I, en 44, 
§ l, 5°, van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij 
het besluit van de Regent van I5 janu
ari I948, 

doordat het bestreden arrest, na te 
hebben aangenomen dat verweerder 
krachtens de bepalingen van het Burger
lijk Wetboek geen alimentatie verschnl
digd is aan Nicole Savoye, kind nit een 
eerste huwelijk van zijn echtgenote, 
vermits hij niet de vader van dit kind 
is, niettemin beslist dat de toelage van 
65.569 frank, die verweerder in 1962 
aan Nicole Savoye heeft betaald, aftrek
baar is van de inkomsten welke ten 
laste van verweerder aan de aanvullende 
personele belasting onderworpen zijn, en 
tot staving van deze beslissing aanvoert : 
- dat, aangezien artikel 43, § I, lid l, 
van de gecoi:irdineerde wetten betreffende 
de inkmnstenbelastingen de samenvoe
ging van de inkomsten van de echtgeno
ten voorschrijft, wat ook het aangenom.en 
huwelijksvermogenstelsel zij, het van 
weinig belang is dat de enige aangegeven 
inkomsten bedrijfsinkomsten van de man 
zijn geweest ; dat aileen het principe 
van de samenvoeging telt ; - dat het 

recht voor de S~aat om eventuele 
inkomsten van de vrouw op naam van 
de man aan de belasting te onderwerpen, 
logischerwijs voor de man het recht 
meebrengt eigen lasten van de vrouw 
af te trekken ; dat dit laatste recht 
logisch voortvloeit uit het begrip zelf 
van de samenvoeging dat de verplichting 
impliceert om de eventuele inkomsten 
van de vrouw en die van de man op te 
tellen om de grondslag van de aanvullen
de personele belasting te berekenen, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 43, 
§ I, lid I, van de gecoi:irdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen een 
bepaling is die vreemd is aan de vast
stelling van de belastbare grondslag 
van de aanvullende personele belasting 
en die trouwens in het aan de beoordeling 
van het hof van beroep onderworpen 
geval niet werd toegepast ; 

tweecle onde1•deel, krachtens artikel 44, 
§ l, 5°, van de gecoi:irdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen van 
de gezamenlijke aan de aanvullende 
personele belastingen onderhevige inkom
sten slechts mogen worden afgetrokken 
de renten regelmatig gestort door de 
belastingplichtige krachtens bewijskrach
tig erkende bescheiden, aan personen die 
niet met hem won en en aan wie hij, krach
tens de bepalingen van het Burgerlijk 
W etboek, alimentatie verschuldigd is ; 
onder belastingplichtige, in de zin van 
deze wetsbepaling, moet worden verstaan 
elke rijksinwoner die gedu.rende de 
belastbare periode de inkomsten bepaald 
in de artikelen 40 tot 42 van dezelfde 
gecoi:irdineerde wetten heeft genoten of 
waarover hij heeft beschikt (zie de arti
kelen 37, § l, en 39, lid I, van deze 
wetten); de echtgenote van verweerder, 
aangezien zij tijdens het jaar I962 geen 
aan de aanvculende personele belasting 
onderworpen inkomsten heeft behaald, 
niet als schuldenares van deze belasting 
kan worden beschouwd ; de toelage van 
65.569 frank, daar ze werd betaald door 
een persoon die geen alimentatie ver
schuldigd is aan de genieter van deze 
toelage, niet kan worden beschouwd als 
een rente die krachtens de bepalingen 
van het Burgerlijk vVetboek werd gestort : 

Wat de beide onderdelen betreft : 
Overwegende dat uit de gezamenlijke 

bepalingen van artikel 43 van de gecoi:ir
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen blijkt dat, voor de 
vestiging van de aanvullende personele 
belasting, het huisgezin dat gevormd 
wordt door de echtgenoten en, bij voor-
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komend geval, in de bij § I, lid 2, be
paalde mate, door hm1 kinderen, een 
eenheid uitm.aakt die als zodanig belast
baar is voor het samengevoegd bedrag 
van de belastbare inkon1.sten van de 
echtgenoten en van hun kinderen ; dat 
de aanslagen op naam van hot gezins
hoofd worden gevestigd en dat zulks het 
geval is wat ook het huwelijksvermogen
stelsel en de respectieve omvang van de 
samengevoegde inkomsten zij en zelfs 
wanneer het gezinshoofd geen enkel 
persoonlijk inkomen heeft dat aan de 
aanvullende personele belasting is onder
worpen; 

Overwegende dat, daar de wetgever, 
door deze belasting, de belastingplichtige 
slechts in zijn workelijke belastingdraag
kracht heeft willen treffen, de samen
voeging van de inkomsten van de echt
genoten en van de kinderen alsmede de 
last die artikel 43, § I, op elk van hen 
legt voor de invordering van de op de 
samengevoegde inkomsten gevestigde 
aanslagen, de samenvoeging gebieden van 
alle lasten van de gezinsleden welke vel
gens artikel 44, § I, van dezelfde gecoor
dineerde wetten van het geheel van 
genoemde inkomsten mogen worden 
afgetrokken ; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
elke last welke voorkomt onder die welke 
deze laatste bepaling vermeldt en die 
rust op een lid van de belastbare familie
eenheid helemaal aftrekbaar is, zelfs 
wanneer doze last zijn persoonlijke 
inlmmsten overschrijdt hoe gering ze ook 
mogen zijn en ongeacht de evenredige 
bolangrijkheid van dit excedent ; dat 
hieruit volgt dat de aftrek eveneens 
1noet worden aangenon1.en wanneer het 
gezinslid op wie persoonlijk de last rust 
geen enkel inkomen heeft dat aan de 
aanvullende personele belasting is onder
worpen, hoewel, in dit laatste geval, 
uitzondering wordt gemaakt, voor de 
invordering van de aanslagen, op de last 
die volgens artikel 43, § I, lid 3, in principe 
op de gezinsleden drukt ; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat verweerder, 
overeenkomstig de bij artikel 2I2 van 
het Eurgerlijk Wetboek bepaalde bij
standsverplichting, tot bevrijding van 
zijn echtgenote heeft voldaan aan de 
verplichting tot levonsonderhoud die 
krachtens de artikelen 203, 205 en 207 
van hetzelfde wetboek persoonlijk op 
haar rustte jegens een doohter die zij 
uit een vorige huwelijk had behouden ; 

Overwegende dat aldus blijkt dat ver
weerder gerechtigd was zioh te beroepen 

op de aftrek van deze last, bedoeld in 
artikel 44, § 1, 5°, van de gecoiirdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, die op zijn echtgenote rustte, en 
zulks niettegenstaande het ontbreken bij 
haar van elk in de aanvullende personele 
belasting belastbare inkon1.en ; 

Overwegende dat de beslissing aldus 
wettelijk gerechtvaardigd is ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

22 april 1969. 2e kamer. 
TT OOTZitter, H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. TT e1·slaggeve1', 
H. Perrichon. ~ GeUjkluiclende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 
PleiteTs, HH. Van Leynseele, vVilmart en 
Ealtus (de laatste twee van de balie 
bij het Hof van beroep te Erussel). 

26 KAMER. ~ 22 april 1969. 

I o INKOMSTENEELASTINGEN. 
EEDRIJFSBELASTING. - EATEN VAN 
ELKE WINSTGEVENDE BETREKKINc+. -

EEGRIP. - EEOORDELING DOOR DE 
FEITENREOHTER. 

2° RECHTEANKEN. - DIREOTE BE
LASTINGEN. ARREST DAT ZIOH 
BEROEPT OP HET ANTWOORD VAN EEN 

l'IIINISTER OP EEN PARLElVIENTAIRE 
VRAAG.- VVETTELIJKHEID.- VOOR
WAARDEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTINC+. - EATEN VAN 
EEN "VVINSTGEVENDE BETREKKINf+. -
EEGRIP. 

1° De becl'l'ijfsbelasting wonlt geheven op 
bctten, welke oak cle benarning eTvan 
zij, van elke winstgevencle bet1·elcking, 
cUt wil zeggen van een geheel van 
ve1·1·ichtingen die zich vactk genoeg 
voonloen en met ellcaa1· ve1·bonclen zijn 
om een voo1·td~t1'wncle en gewone bet1·ek
king te vo1·men, wat doo1· cle 1·echter 
soeve1·ein in jeite wonlt beoonleelcl ( 1). 
(Wetten betreffende de inkomston
belasting~n, gecoordineerd op I5 janu
ari 1948, art. 25, § I, 3o.) 

(1) Oass., 24 september 1968, sttp1·a, 
biz. 102. 
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2o De 1·echter mag tot staving van zijn 
beslissing zich beroepen op de uitlegging 
van een wettekst doo1· een minister 
gegeven in een pw·lementaire v1·aag, van 
het ogenblik clat hij zich niet ve1·plicht 
beschouwcl deze uitlegging aan te ne
men (1). 

30 De baten van een winstgevencle betrek
king, bedoelcl in het 3° van § 1 van 
artilcel 25 van de gecoordineenle wetten 
bet?·etfencle de inkomstenbelastingen van 
15 jam1.a1·i 1948, wo.nlen opgelevenl door 
het ve1·schil tussen de totale ontvangsten 
en de ttitgaven bet?·effencle cle uitoejening 
van het becl?·ijj (artikel 30, lid 1, van 
deze wetten), zonde1· clat de tegenwaa1·de 
van de waanleve1·mindering van de mttnt 
of van de p1·ijsstijging hiervan lean 
.wonlen afgetrokken. 

(HANKENNE-ROBERT, T. BELGISCHE STAAT, 
JVIINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 febrnari 1968 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

Over het eerste n1.iddel,. afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 25, inzonderheid § 1, 3°, 
en 30, inzonderheid lid 1, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coiirdineerd bij het besluit van de 
Regent van 15 januari 1948, 

cloorclat het bestreden arrest beslist 
dat eiser terecht werd aangeslagen op 
grand van artikel 25, § 1, 3°, van de 
gecoiirdineerde vvetten, op de winst 
voortvloeiende uit de verkoop op 10 juni 
1961 van een grond en deze beslissing 
rechtvaardigt op grand " dat verzoeker 
(thans eiser) samen met zijn vader op 
22 januari 1955 gronden in een stuk 
aankocht te vV anze, van een oppervlakte 
van 2 ha, 10 a, 88 ca, voor de prijs van 
295.000 frank, dat tijdens het jaar 1957 
deze gronden het voorwerp waren van 
verschillende verkopen die aan verzoeker 
een zeer belangrijke winst verschaften, 
rekening houdende met de vervreemde 
oppervlakte ; dat deze gronden aangelegd 
werden : met name door de uitrukking 
van een groene haag, aanvullen van een 
glooiing, voorlopig aanleggen van een 

(1) B.aadpl. cass., 18 maart 1969, supra, 
blz. 672 .. 

weg, wat hun een behoorlijke meerwaarde 
schonk met het oog op de verkoop ; dat 
een architect een antwerp van verkave
ling opmaakte dat op 19 februari 1957 
werd overgelegd aan de gemeenteraad 
die het evenwel wegens de door de dienst 
voor stedebouw gestelde vereisten niet ~ 
kon goedkeuren; dat de overige gronden 
die niet werden verkocht, zijnde 1 ha, 
92 a, 53 ca, op 10 juni 1961 voor de prijs 
van 1.349.770 frank werden overgedra
gen, wat een totale winst van 1.068.243 fr. 
opleverde en voor verzoeker een winst 
van 534.121 frank opbracht; dat uit deze 
gegevens blijkt dat verzoeker in 1957 met 
zijn vader gronden aankocht van een 
oppervlakte van meer dan 2 ha ; dat hij er 
vooreerst verschillende percelcn van ver
kocht heeft om de ligging te verbeteren en 
de meerwaarde te verhogen ; dat hij het 
overige aangelegd heeft door verschillende 
veranderingen en werken uit te voeren om 
ze meer productief te maken en dat hij 
in 1961 het grootste deel van deze 
gronden heeft verkocht en een zeer 
grate winst heeft behaald ; dat al deze 
verrichtingen, die alle werden uitgevoerd 
met hetzelfde doel om de litigieuze 
gronden productiefte maken en te exploi
teren, met elkaar blijken verbonden te 
zijn en voldoende vaak voor te komen 
opdat zij een voortdurende en gewone 
betrekking vormen; dat de in 1961 
behaalde verkoopprijs wel degelijk de 
opbrengst van deze betrekking blijkt te 
zijn », 

terwijl deze overwegingen evenmin als 
de andere redenen van het bestreden 
arrest de belastbaarheid van de litigieuze 
winst niet wettelijk kmmen verantwoor
den ; inzonderheid enerzijds het aantal 
prestaties uitgevoerd om, zoals in het 
onderhavige gev,al, een enkele verrichting 
tot stand te brengen, niet tot gevolg kan 
hebben deze verrichting om te vormen 
in een voortdurende en gewone betrek
king waarvan de winst als bedrijfsin
komen belastbaar is, anderzijds, de door 
de feitenrechter vastgestelde prestaties 
niet buiten het kader vallen van het 
normale beheer van het vern1.ogen en 
geen bedrijfskarakter dragen, de omstan
digheid dat deze prestaties werden ver
richt om het goed productief te maken 
en er een 1neerwaarde aan te geven 1net 
het oog op de wederverkoop ervan in dit 
opzicht niet ter zake dienend is : 

Overwegende, enerzijds, dat het arrest 
niet beslist dat eiser verschillende presta
ties heeft uitgevoerd om een enkele 
verrichting tot stand te brengen, doch 
dat hij verschillende verrichtingen heeft 
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uitgevoerd, die alle met hetzelfde doel 
werden tot st.and gebracht ; dat het onder 
meer preciseert dat de in 1961 gedane 
verkoop geen afzonderlijke en alleen
staande verrichting ·was van eenvoudige 
beheer van een vermogen ; 

Overwegende, anderzijds, dat het hof 
van beroep soeverein in feite beoordeelt 
of de door de belastingplichtige uitge
voerde verrichtingen zich vaak genoeg 
voordoen en m.et elkaar verbonden zijn 
om een winstgevende betrekking op te 
leveren in de zin van artikel 25, § 1, 3°, 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
de inkorr1stenbelastingen van 15 janu
ari 1948; 

Overwegende dat het middel niet kan 
worden aangenmnen ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 28, 30, 
97 en llO, inzonderheid lid 1, van de 
Grondwet, 25, inzonderheid § 1, 3°, 30 
en 66 van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij 
het besluit van de Regent van 15 janu
ari 1948, 

doonlat door zijn eigen redenen en bij 
overneming van de redenen van de 
beslissing van de directeur der belastin
gen, het bestreden arrest, mn te beslissen 
dat de winst die eiser heeft behaald bij 
de verkoop van een grond een belastbare 
winst is van een winE;tgevende betrekking, 
hierop steunt dat eiser een antwerp van 
verkaveling van deze grond had laten 
opmaken en hierop dat blijkt uit een 
door de Minister van Financien op 
30 november 1961 gegeven antwoord op 
een vraag van Volksvertegenwoordiger 
Declercq, dat onder de verschillende 
procedes die de winstgevende betrekking 
inzake grondoperaties kenmerken, onder 
meer het productief maken van gronden 
door middel van verkaveling en het 
aanleggen van straten voorkmnt, 

te?'WiJl de Minister van Financien bij 
wege van een parlementair antwoord 
geen uitlegging kan geven van de wet 
die het hof van beroep moet volgen ; 
waaruit volgt dat door zijn beslissing te 
rechtvaardigen aan de hand van voor
noemde reden, het bestreden arrest het 
beginsel van de scheiding van de mach ten 
heeft geschonden (hoofdzakelijk schen
ding van de artikelen 28, 30 en llO van 
de Grondwet), de rol van het hof van 
beroep inzake directe belastingen heeft 
miskend (hoofdzakelijk schending van 
artikel 66 van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen) en 
niet wettelijk zijn beslissing heeft gerecht-

vaardigd dat de door eiser behaalde 
winst de belastbare winst was van een 
winstgevende betrekking (hoofdzakelijk 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 25 en 30 van de gecoordineerde 
wetten) : 

Overwegende dat aan de rechter geen 
verbod opgelegd wordt, ter gelegenheid 
van de bij hem aanhangig gemaakt 
geschil, het advies aan te halen van een 
minister als antwoord op een parlemen
taire vraag ; 

Overwegende dfl,t uit het arrest niet 
blijkt dat het hof van beroep overwogen 
heeft dat het zich diende te houden aan 
het door de minister gegeven advies; 

Overwegende dat het middel niet kan 
worden aangenmnen ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artil..;:elen 97 van de 
Grondwet, 25, inzonderheid § l, 3°, en 
30 van de wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, gecoordineerd bij het 
besluit van de Regent van 15 jammri 
1948, 

doordat bij overnem.ing van de redenen 
van de beslissing van de directeur der 
belastingen, het bestreden arrest ter 
verwerping van eisers beroep steunt 
hierop "dat het ook veelbetekenend is te 
zeggen dat buiten de vorengenoemde 
verrichtingen de betrokkene daarenbo
ven: 1° op 1 november 1957 een tuin 
van 1.792 m2 te Hoei (Bois-Marie) heeft 
aangekocht; 2° in 1957 een koopbelofte 
betreffende te Hoei (Bois-Marie) gelegen 
gronden getekend heeft; 3° op 20 decem
ber 1961 een huis te Hoei heeft aange
kocht; 4° in 1963 een verkoopbelofte 
heeft ondertekend betreffende gronden 
die hij in 1957 had aangekocht te Hoei 
(Bois-Marie, op welke plaats thans een 
geheel nieuwe wijk is gebouwd) ; 5° op 
29 maart 1958, 7 maart 1959, 23 mei 1959 
en 27 november 1961, verschillende geld
sommen heeft geleend of op maatschap
pelijke effecten heeft ingeschreven ; 6° op 
20 december 1961, een lening van 2 mil
joen heeft aangegaan ))' 

teTwijl, eeTste ondm·deel, op dat stuk 
het bestreden arrest niet passend ant
woordt op de conclusie- van eiser die 
kritiek oefent op de beslissing van de 
directeur, door omstandig te doen gelden 
" dat het juist is dat concluant van 
1955 tot 1961 verplicht is geweest 
verschillende onroerende goederen aan 
te lmpen ; dat deze verrichtingen worden 
verantwoord door de wederbelegging van 
het huwelijksgoed van de echtgenote van 
concluant, zoals het vastgesteld werd bij 
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huwelijkscontract van 15 juni 1953, 
verleden voor notaris Donnay ; dat 
bovendien dezelfde notaris op 14 januari 
1954 de veilingverdeling heeft verricht 
van de goederen van de familie Robert, 
waarvan de echtgenote van concluant 
de voornaamste erfgenaam was ; dat deze 
notaris nog optrad in een hypothecaire 
lening van 20 december 1961, Iening die 
werd toegestaan door de maatschappij 
"A. G. de Paris" voor het bouwen van 
een woonhuis te "ile de Wanze ,, naast 
bedoeld weiland Warnier; dat de opeen
volging van deze verrichtingen met uit
zondering evenwel van de vveide Warnier, 
niet in aanmerking moeten worden geno
men bij de ontleding van het karakter van 
veelvuldigheid van deze verrichtingen, 
daar het gaat om het naleven van de 
verbintenissen die concluant, hoofd van 
de gemeenschap, had in verband met de 
wederbelegg:i:ng van de dotale of erfelijke 
kapitalen, die aan zijn echtgenote werden 
toegekend ; dat het hier niet aileen gaat 
om het goed beheer van een vermogen, 
doch om de burgerlijke verplichting van 
de echtgenoot ten opzichte van zijn 
vrouw, waarvan het niet-naleven door 
de burgerrechtelijke wetgeving kon wor
den gestraft ; dat derhalve dit verhande
len van onroerende goederen geen invloed 
kan hebben op het karakter van veel
vuldigheid van deze verrichtingen die in 
aanmerking worden genomen om de 
belastingaangifte te wijzigen >> (schending 
van artikel 97 van de Grondwet), 

en te7'wijl, tweede ondenleel, de beleggin
gen die de man doet ter voldoening aan 
zijn burgerrechtelijke verplichtingen van 
wederbelegging van het huwelijksgoed en 
van de eigen goederen van zijn echtgenote 
geen bedrijfsverrichtingen zijn, die in 
aanmerking kunnen komen'om te bepalen 
of de belastingplichtige zich heeft bezig 
gehouden 11:1et bedrijfsverrichtingen die 
zich vaak genoeg voordoen om een 
winstgevende betrekking op te leveren in 
de zin van de artikelen 25, § 1, 3°, en 30 
van de gecoordineerde belastingwetten 
(hoofdzakelijk schending van deze bepa
lingen) 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de directeur der 
belastingen, na te hebben beslist op 
grand van nauwkeurige gegevens, dat de 
verrichtingen die eiser sinds 1955 heeft 
uitgevoerd met betrekking tot een te 
vVanze gelegen grond, van een opper
vlakte van 2 ha, 10 a, 88 ca, een syste
matische betrekking waren die geenszins 

kon vergeleken worden met het eenvoudig 
beheer van een vermbgen, zich ertoe 
beperkt heeft vast te stellen dat het 
" veelbetekenend " was, dat buiten deze 
verrichtingen eiser de in het middel 
bedoelde dadingen en verrichtingen had 
uitgevoerd en dat zij « voor zoveel als 
dit nog nodig was >> bevestigden dat eiser 
echte winstgevende betrekkingen had 
verricht; 

Overwegende dat het arrest passend 
antwoordt op de kritiek die tegen deze 
overwegingen voor het hof van beroep 
door eiser werd uitgeoefend, door aan te 
voeren dat deze laatste te vergeefs gewag 
zou maken van het feit dat hij de weder
belegging van het huwelijksgoed van zijiT 
vrouw had nToeten verzekeren en zich 
zou beroepen op de veiling-verdeling van 
de goederen van haar familie, dat tach 
vaststaat dat hij zich met speculatieve 
onroerende verrichtingen heeft bezig
gehouden: 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat deze overwegingen 
van de beslissing van de directeur ten 
overvloede werden gegeven ; dat door 
enkel de redenen van de beslissing over 
te nemen, het arrest de aard of de draag
wijdte ervan niet heeft gewijzigd; 

Overwegende dat het middel niet kan 
worden aangenomen ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 25, inzonderheid § 1, 1 o en 
3°, 27, inzonderheid, §§ 1 en 2bis, en 
30 van de wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, gecoordineerd bij het 
besluit van de Regent van 15 januari 
1948, 

doonlat, nu eiser bij zijn regelmatige 
conclusie heeft doen gelden « dat de 
administratie in haar aanvullende taxatie 
nooit rekening heeft gehouden met de 
waardevennindering van de nmnt tussen 
juni 1955 en juni 1961, dat zij eveneens 
de aan zijn activiteiten extrinsieke factor 
heeft verzuimd die opgeleverd werd door 
de aanlegwerken voor de wegen, die 
zowel door de Staat als door de gemeente 
Wanze werden uitgevoerd, voor de wegen 
van Tienen naar Hoei en van Hoei naar 
Brussel ; dat zij evenmin rekening heeft 
gehouden met de belangrijke werken op 
de Maas en op de Mehaigne, die een 
doeltreffende irrigatie van de gronden 
heeft tot stand gebracht, vooral voor 
het weiland W arnier dat oorspronkelijk 
bij elk wassen van het water overstroom-
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de ,, het bestreden arrest dit middel ver
werpt op grond dat " niet ter zake dienen
de zijn de waardevermi:ndering van de 
munt en de rente van de belegde lmpi
talen, daar dit extrinsieke elementen 
zijn ,, 

te1·wijl, ee1·ste ondenleel, deze grond 
evem:nin als de andere overwegingen van 
het arrest :niet passend antwoordt op het 
middel van eiser, in zover hij zich 
eveneens beriep op de n1eerwaarde. voort
spruitende nit de werken die in de 
omgeving door de openbare overheid 
worden uitgevoerd (schendi:ng van arti
kel 97 van de Grondwet), 

en te1'wijl, tweede onde?'deel, in zover de 
winst die eiser heeft behaald op de ver
koop van zijn grond de tegenwaarde was 
van de waardevennindering van de nrunt 
en van de prijsstijging gedmemle de 
periode dat eiser eigenaar was van de 
grond, deze winst, in strijd met wat het 
arrest verklaart, niet de opbrengst van 
de wmstgevende betrekking van eiser 
was, doch een meerwaarde die noch 
krachtens de artikelen 25 en 30 van de 
geco6rdineerde wetten noch krachtens 
enige andere wetsbepaling kon worden 
belast (sehending van aile aangeduide 
bepalingen) : 

W at het eerste onderdoel betreft : 

Overwegende dat het arrest passend 
antwoordt op eisers bewering betreffende 
de aanlegwerken die door de openbare 
overheid werden uitgevoerd, door erop 
te wijzen, bij overneming van de redenen 
van de beslissing van de directem·, dat 
de extrinsieke factoren waarvan hij gewag 
maakt hot lmraktor niet kunnen wijzigen 
van de wmstgevende betrekkingen die 
hij heeft uitgevoerd ; 

Dat dit onderdeel van het m.iddel 
feitelijke grondslag mist ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 30, lid l, van de op 15 januari 1948 
geco6rdineerde wetten, de in artikel 25, 
§ 1, 3°, van doze wetten bedoelde win
sten worden gevorm.d door hot verschil 
tussen de totale ontvangsten en de 
uitgaven betrefl'ende het uitoefenen van 
hot bedrijf; 

Overwegende dat geen enkel van de 
i1~ het middel vermelde wetsbepalingen 
mt de aldus omschroven winston 11itsluit 
de tegenwaarde van de waardeverminde
ri:ng van ~e mcmt of van de prijsstij~ing; 

Dat d1t onderdeel van hot Irnddel 
naar recht faa.lt ; 

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

22 april 1969. 2e kamer. 
Voo1·zitter, H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. Trousse. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 
Pleiters, HH. Baltus (van de balie bij 
het Hof van beroep te Brussel) en Van 
Leynseele. 

2e KAMER. - 22 april 1969. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - ARREST DAT 

OP GROND VAN EIGEN REDE~'iEN BE· 
SLIST DAT DE LITIGIEUZE INKOMSTEN 

BATEN ZIJN BEDOELD BIJ ARTIKEL 25, 
§ 1, 3°, VAN DE WETTEN BETREFFENDE 

DE INKOlVISTENBELASTINGEN, GEUOOR· 

DINEERD BIJ RET BESLUIT VAN DE 
REGENT VAN 15 JANUARI 1948, EN 

DOOR AANNEMING VAN DE REDENEN 
VAN DE BESLISSING VAN DE DIRECTEUR, 

DAT DIEZELFDE INKOMSTEN WINSTEN 
ZIJN WAARVAN SPRAKE IS IN ARTI

KEL 25, § 1, 1°, VAN DEZE WETTEN.

TEGENSTRIJDIGE REDENEN, 

Op tegenst1'ijdige ndenen gestetmd i8 het 
arrest dat beslist, enerzijds, op grand 
van eigen 1·edenen dctt de litigiettze 
inkomsten bctten zijn bedoeld bij m·ti
lcel 25, § 1, 3°, van cle wetten bet1·effende 
de inkomstenbelastingen, gecoonlinee1'Cl 
bij het besluit van de Regent van 
15 jamt_a.ri 194..8, en, anderzijds, door 
aannem~ng van de redenen van de 
beslissing van de diTectetw deT belcts
tingen, clat diezeljcle inkomsten winsten 
zijn waa1·van sp?'ake is in aTtilcel 25, 
§ 1, 1°, van deze wetten. (Grondwet, 
art. 97.) 

(HANKENNE, T. BELGISCHE STAAT, 

MINISTER VAN FINANCI:ifm.) 

ARREST (ver·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 februari 1968 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en, voor zoveel als nodig, 25 
inzonderheid § 1, 1° en 3°, van de wette~ 
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betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 

dooTdat het bestreden arrest eisers 
hoger beroep verwerpt op grond ener
zijds dat « deze verschillende verrichtin
gen (dit zijn de verrichtingen waarvan 
de winsten werden belast) blijkbaar een 
winstgevende betrekking opleveren ; dat 
zij zich inderdaad zodanig vaak voordoen 
en met elkaar onderling verband houden 
dat zij voor eiser in hager beroep een 
voortdm·ende en gewone betrekking zijn ; 
dat derhalve de winst die verzoeker (thans 
eiser) uit dergelijke betrekking heeft 
getrokken krachtens artikel 25, § I, 3D, 
van de gecoordineerdc wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen belastbaar is " en 
anderzijds, met overneming van de rede
nen van de beslissing van de directeur, 
" dat artikel 2 van het W etboek van 
koophandel, zoals dit gewijzigd werd door 
de wet van 3 juli 1956, thans als daad 
van koophandel aanmerkt elke onder
neming betreffende de aankoop van 
onroerende goederen mn. ze te verkopen ,, 
" dat de desbetreffende verrichtingen, 
vrucht van een onbetwistbare ondervin
ding, een systematische en speculatieve 
betrekking zijn terwijl de veelvuldigheid 
ervan aan de betrekkingen die zij inslui
ten aile kenmerken verleent van een 
handelsbed:rijf ... " en « dat de winsten 
voortspruitende uit de uitoefening van de 
desbetreffende activiteit, en te rang
schikken onder de bij artikel 25, § I, I D, 

van de gecoiirdineerde belastingwetten 
bedoelde inkomsten, ongetwijfeld 
bedrijfsinkomsten zijn die ten name van 
de verzoeker belastbaar zijn ,, 

te1·wijl deze redenen die de litigieuze 
winsten tegelijkertijd aanmerken als bij 
artikel 25, § 1, I D, van de gecoiirdineerde 
wetten bedoclde winsten. en als bij 
artikel 25, § I, 3D, van diezelfde wetten 
bedoelde baton, onverenigbaar en tegen
strijdig zijn, zodat deze tegenstrijdigheid 
in de redenen met het ontbreken van 
redenen gelijkstaat : 

Overwegende dat het tegenstrijdig is 
te beslissen dat becl:rijfsinkomsten tege
lijkertijd onder de toepassing van vallen 
van de bepalingen van artikel 25, § I, ID, 
en onder clio van artikel 25, § I, 3D, van 
de gecoordineerde wetten betreffende de 

(1) Cass., 5 februari 1935 (Bull. en PAsrc:, 
1935, I, 144); 28 november 1949 (ibid., 1950, 
I, 197); 27 januari 1964 (ibid., 1964, I, 553) 
(redenen); raadpl. cass., 28 november 1932 

inkomstenbelastingen; dat het arrest 
derhalve artikel 97 van de Grondwet 
heeft geschonden ; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

22 april 1969. 2e kamer. 
V 001'Zitte1', H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggevm·, 
H. Trousse. - Gelijkluiclende conclttsie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, HH. Baltus (van de balie bij 
het Hof van beroep te Brussel) en Van 
Leynseele. 

1 e KAMER. - 23 april 1969, 

I D ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN ONOP
ZETTELIJK DODEN. - VERWON
DING. - BEGRIP. 

2D REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- VERWONDING.
PIJN. - FOUT DIE NIET DE OORZAAK 
IS VAN EEN VERWONDING, DOOR VAN 
PIJN.- GEEN TEGENSTRIJDIGHEID. 

3D AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - VORDERING 
TOT SOHADEVERGOEDING GEGROND OP 
DE « PIJN ll. - 0NDERSOHEID TUSSEN 
DEZE VORDERING EN DE VORDERING 
GEGROND OP DE « VER\VONDING ll, -

VORDERING ZONDER VERBAND MET DE 
STRAFWET. 

4D RECHTBANKEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - BEVOEGDHEID VAN DE 
REOHTER Ol\'I AJVIBTSHALVE DE DOOR DE 
PARTIJEN AAi'l"GEVOERDE REDENEN AAN 
TE VULLEN. - GRENZEN VAN DEZE 
BEVOEGDHEID. 

I D Oncle1' venvoncling, in de zin van 
aTtikel 420 van het St1'Ctfwetboek, moet 
·wo1·clen ve1•staan het ttit- of inwenclig 
letsel clat aan het menselijlc lichaam van 
b1titen uit clooT een mechanische of 
chemische oo1·zaak 1V01'Clt toegebmcht (I). 

(ibid., 1933, I, 31); 27 februari 1933 (ibid., 
1933, I, 141) en de conclusie van Advocaat
generaal Gesche. 
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2° Het is niet tegenstrijdig te bewe1·en, 
enerzijds, dat de foztt die aan een 
geneeshee1· wonlt ve1·weten, niet de oor
zaak van de Ve?'wonding van de patient 
is en, ande1·zijds, dat het rnogelijk is dat 
deze jout een van cle oo1·zaken is van de 
doo1· de patient aangevoenle pijn. 

3° Wettelijk is de beslissing die de exceptie 
van vetjaring, die wonlt opgeworpen 
tegen een vonleTing tot schacleve1·goecling 
tegen de 1'echtve1'kTijgenclen van een 
geneeshem·, ve1·we1·pt, cloo1· vast te stellen 
dat het jeit dat aan cleze geneesheet 
verweten wonlt in de vf!.1'Z01'ging, die aan 
de patient wenl gegeven, niet cle oo1·zaak 
van een veTwonding is, in de zin van 
artikel 420 van het Stmjwetboek en, 
het onde1·scheid rnakend tztssen de « ver
wonding " en de « pijn "• beslist clat deze 
« pijn " in de strajwet niet voo1·kornt. 

4° H' anneer de pcttient die tegen de 1'echt
verkr·ijgenclen van een geneesheeT een 
vonle1·ing tot schadeveTgoeding heeft 
ingestelcl, wam·bij hij de ve1·goeding 
vo1·deTt van het doo1• hern wegens de 
pijn geleden nadeel, in het exploot van 
Techtsingang zijn vonle1'ing onclm• rneer 
heeft gegTond op cle aTtikelen 1382 en 
1383 van he Bzwge1'lijk H1etboek, en 
daa1'1W voo1· de ctppel1•echter vm·zocht 
heeft om de wijziging van het vonnis 
dat cle vonlering ve1jaanl ve1·klaanle, 
rniskent het hof van beToep noch de 
001'Zaak noch het voo1·we1'p van de eis 
en we1·pt geen geschil op waa1·van het 
bestactn dooT de conclusies vcm de 
pa1·tijen uitgesloten was, doch bepe1•kt 
zich eTtoe de dooT de pa1·tijen aangevoenle 
1•edenen ambtshalve aan te vtdlen, cloo1· 
te beslissen, om 1·eclenen cUe ve1·schillen 
van die welke door de pm·tijen weTden 
aangevoenl, clctt de vonle1·ing tot schacle
veTgoecling tegen de 1'echtve1'kTijgenclen 
Va'n een geneesheer niet ve1jaanl was (l). 

(PETIT EN VAN GEERTRUIDEN, 
T. BLAIJ\'IONT.) 

(ARREST (vertaling). 

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

(1) Raadpl. cass., 27 september 1963 (Bttll. 
en PAsrc., 1964, I, 93); 24 september 1964 
(ibid., 1965, I, 77); 25 januari 1968 (A1·r. 

Over de twee middelen sam en, 

het ee1·ste, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 418, 420 van het Strafwet
boek, 3, 4, 21, 22, 24, 25, 26 van de wet 
van 17 april 1878, houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van straf
vordering, de genoemde artikelen 21 tot 
26 zoals zij in werking waren v66r de 
wijziging ervan bij de wet van 30 mei 
1961, 3 van de wet van 30 mei 1961 tot 
wijziging van de genoemde wet van 
17 april 1878 en tot aanvulling van 
artikel 32 van de vvet van ll juni 1874 
op de verzekeringen, 1107, 1134, 1135, 
1319, 1320, 1322, 1382, 1383 van het 
Bm·gerlijk Wetboek, 21 van de wet 
van 25 maart 1876 op de bevoegdheid, 
61, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81bis (artikel 6 
van het koninklijk besluit nr 300 van 
30 maart 1936), 464, 470 van het Wet
hoek van burgerlijke rechtsvordering 
(de genoemde artikelen 76, 77 en 78, 
en 470 onderscheidenlijk gewijzigd bij de 
artikelen 5 en 22 van het koninklijk 
besluit nr 300 van 30 maart 1936), en 97 
van de Grondwet, 

cloonlat, na te hebben vastgesteld dat 
verweerder zijn schadevergoedingseis 
grondde op clrie fouten van de rechts
voorganger van de eisers : 1° de naald 
gebroken te hebben tijdens een infiltratie, 
door verweerder ondergaan op 27 decem
ber 1950, 2° dit ongeval niet te hebben 
verholpen door het afgebroken st"Lu~ uit 
zijn lichaam te verwijderen en 3° hem 
niet te hebben gewaarschuwd dat er in 
zijn rug een vremnd lichaam aanwezig 
wa.s, alsmede dat de rechtsvordering, 
ingesteld bij de exploten van 16-17 maart 
1961 en 28 april 1961, ertoe strekt om 
betaling te verkrijgen van de kosten van 
chirurg en van apotheker, van zieki:mhuis 
en van herstel die ter verwijdering van 
het st1.u~ naald rnoesten worden gemaa.kt, 
alsmede van oen beclrag van twee 1niljoen 
frank ter vergoeding van de gedurende 
meer dan tien jaren ondergane lichmne
lijke en morele pijn, hot bestrede11. 
arrest gewezen heeft dat deze rechts
vordering, in zover zij gegrond was op 
de aangevoerde laatste font, niet verjaard 
was door het verloop van de verjarings
termijn van de strafvordering en de 
burgerlijke rechtsvordering die ontstaan 
uit een wanbeclrijf van onopzettelijke 
slagen on verwondingen door gebrek aan 

cass., 1968, blz. 700); 7 maart 1968 (ibid., 
1968, blz. 899); 28 jauuari 1969, sup1·a, 
blz. 515. 
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voorzichtigheid of voorzorg, zulks op 
grand dat het verzuim om verweerder 
na het ongeval voor de aanwezigheid van 
een vreemd lichaam in zijn rug te waar
schuwen onder geen enkele strafrechte
lijke bepaling valt, dat de verwondingen 
waarover verweerder kan klagen, ver
oorzaakt zijn door het breken van de 
naald en door het niet verwijderen van 
het afgebroken stuk, dat het enige gevolg 
van het uitblijven van de waarschuwing 
geweest is dat verweerster ervan onkcm
dig gelaten is dat een heelhtndige ingreep 
nodig of nuttig kon zijn, en dat derhalve 
alleen de dertigjarige verjaring toepasse
lijk is op de burgerrechtelijke, in de 
strafwet niet omschreven fout, opgeleverd 
door de niet-waarschuwing die aan ver
weerder als derde fout verweten wordt, 

tenvijl het gebrek aan voorzichtigheid 
of voorzorg dat strafbaar gesteld wordt 
bij de artikelen 418 en volgende van het 
Strafwetboek, op alle vormen van de 
fout slaat en daar verweerder aan drie 
fouten en aan elk ervan de geleden 
verwonding en pijn heeft toegeschreven 
en hij zijn eis beperkt heeft tot vergoeding 
van de schade alleen, zijn eis die gegrond 
was op de derde fout, evenzeer als die 
welke gegrond was op de twee andere 
fouten, het karakter had van een rechts
vordering tot herstel van schade voort
vloeiende uit een wanbedrijf van slagen 
of verwondingen door gebrek aan voor
zichtigheid of voorzorg en er dan ook 
moest worden op toegepast de verjaring 
van de strafvordering en van de burger
lijke rechtsvordering die uit een wan
bedrijf ontstaan (schending van de 
artikelen 418, 420 van het Strafwetboek, 
3, 4, 21, 22, 24, 25, 26 van de wet van 
17 april 1878, houdende de voorafgaande 
titel van het W etboek van strafvordering, 
3 van de wet van 30 mei 1961 tot wijzi
ging van de genoemde wet van 17 april 
1878 en tot aanvulling van artikel 32 
van de wet van 11 jcmi 1874 op de 
verzekeringen, 1382, 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet), 

te1·wijl, door onder deze voorwaarden 
de rechtsvordering, in zover zij gegrond 
was op de laatste van de drie verweten 
fouten, te ontvangen en door aan te 
nemen dat de aansprakelijkheid van de 
rechtsvoorganger van de eisers thans zou 
kunnen worden opgespoord wegens deze 
zogenaamde burgerrechtelijke in de straf
web niet vermelde fout, niettegenstaande 
de verjaringstermijn van de rechtsvor
dering uit het bij de ar:tikelen 418 en 
420 van het Strafwetboek strafbaar 
gestelde wanbedrijf verlopen is, onder 

voorwendsel dat de verwondingen waar
over verweerder zou klmnen klagen, niet 
door deze laatste font zouden zijn 
veroorzaakt en dat het enige gevolg van 
laatstbedoelde fout een andere schade zou 
zijn, het arrest, zonder reden van 
openbare orde impliciet een geschil opge
worpen heeft dat aan de feitenrechter 
niet onderworpen was en aan verweerders 
rechtsvordering een voorwerp heeft toe
gekend dat haar niet toegeschreven was 
in de dagvaardingen tot rechtsingang of 
bij de latere conclusie van verweerder, 
die het letsel en de pijn sinds meer dan 
tien jaren ondergaan aanvoeren als enige 
schade waarvan herstel gevraagd werd, 
en het arrest aldus de bewijskracht van de 
genoemde procesakten heeft geschonden 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Bmgerlijk vVetboek) en 
tevens de gevolgen heeft miskend van 
deze akten waarin het voorwerp van de 
cis is omschreven en het rechtsgeding 
tussen partijen is vastgesteld, meer 
inzonderheid hun invloed op de omvang 
van het aanhangig gem.aakte geschil en 
van de rechtsmacht van de rechter voor 
wie de eis is gebracht (schending van de 
artikelen 1107, 1134, 1135 van hetBmger
lijk Wetboek, 21 van de wet van 25 maart 
1876 op de bevoegdheid, 61, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 81bis, 464 en 470 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 
zoals aangegeven aan het begin van het 
middel); 

teTwijl, door noch het bestaan noch de 
aard vast te stellen van de schade die 
een andere zou zijn dan de verwondingen 
waarover verweerder zou kunnen klagen 
·en die voor hem ontstaat uit het feit 
dat hij na het afbreken van de naald 
niet gewaarschuwd is dat er in zijn rug 
een vreemd lichaam aanwezig was en 
hij dus er onkundig van gelaten is dat 
een heelkundige ingreep geboden of 
nuttig kon zijn, aan de hand van het 
bestreden arrest niet kan worden uitge
maakt of terecht gewezen is dat de als 
vaststaand geachte fout een burgerrech
telijke, in de strafwet niet omschreven 
fout is en dientengevolge de rechtsvorde
ring, in zover zij op deze fout gegrond is, 
niet onderworpen is aan de verjaring van 
de strafvordering en de burgerlijke rechts
vordering die ontstaan uit een wanbedrijf 
dat bij de artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek strafbaar gesteld is, zodat 
de genoen1.de beslissingen, waarvan de 
wettelijkheid niet kan worden nagegaan, 
niet regelmatig met redenen omkleed 
zijn (schending van art.ikel 97 van de 
Grondwet): 
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het tweede, afgeleid uit de schending 
van artikel 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat verweerder aan 
de rechtsvoorganger van de eisers drie 
fonten heeft verweten : 1° de naald 
gebroken te hebben tijdens een infiltratie, 
door verweerder ondergaan op 27 decen1.
ber 1950, 2° dit ongeval niet te hebben 
verholpen door dit stuk naald uit zijn 
lichaam te verwijderen, en 3° hem niet 
te hebben gewaarschuwd dat er in zijn 
rug een vreen1.d lichamn aanwezig was, 
beslist heeft dat verweerders rechtsvor
dering tot herstel van zijn schade, in 
zover zij gegrond ·was op de laatste font, 
niet onderworpen was aan de verjaring 
van de strafvordering en de hnrgerlijke 
rechtsvordering die ontstaan nit een 
wanbedrijf van onopzettelijke slagen en 
verwondingen door gehrek aan vomzich
tigheid en voorzmg, en dat dientonge
volge de aansprakelijkheid van de 
rechtsvoorganger van de eisers thans zou 
kunnen worden opgespoord wegens laatst
genoemde font, op grand dat de verwon
dingen, waarover verweerder kan klagen, 
veroorzaakt zijn door het breken van de 
naald en door het niet verwijderen van 
het afgebroken stnk en dat het enige 
gevolg van het uitblijven van de waar
sohuwing geweest is dat verweerder er 
onktmdig van is gelaten dat een heel
kundige ingreep no dig of nuttig kon zijn, 
en daarna, alvorens verder te beslissen 
op verweerders rechtsvordering tegen de 
eisers, is overgegaan tot de aanstelli:ng 
van drie deskundigen, dokters in de 
geneeslumde, met opdraoht namelijk, uit 
te maken of " de vermoeidheid en de 
pijn "• waarover verweerder klaagt, te 
wijten zijn aan de aanwezigheid van het 
vreemd liohamn in zijn organisme ,_,, 
te zeggen of, naar htu1. oordeel, een 
geneeslumdige ingreep nuttig kon geweest 
zijn om dit vreemd lichaam te verwijde
ren na het einde van de beha.ndeling die 
de reohtsvoorganger van de eisers had 
hezorgd, vast te stollen of verweerder 
derhalve een schade heeft ondergaan 
doordat de aanwezigheid van dit vreemd 
lichaam hem pas in 1960, en niet in 1951, 
hekend was, dit is op het einde van de 
hem verstrekte zorgen, en in dat geval 
hun advies te geven omtrent de gevolgen 
van dit niet-ingrijpen "zowel ten aanzien 
van de arbeidsgeschiktheid van de eiser 
in hager beroep (thans verweerder) als 
van de door hem ondergane pijn " en 
deze opdracht heeft gemotiveerd door de 
overweging, na1nelijk, dat men in de 
stand van hot geding niet kan stellen 

dat de pijnen en storingen waarover 
verweerder klaagt, hun oorzaak vinden 
in de aanwezigheid van de afgebroken 
naald in zijn organisme, en niet het 
normale gevolg zijn van de ondergane 
amputaties ; 

teTwijl deze achtereenvolgende beslis
singen en vaststellingen tegenstrijdig en 
dubbelzinnig zijn, daar zij nu eens 
ontkennen en dan weer onderstellen dat 
er een oorzakelijk verband bestaat tussen 
de bewezen geachte font en de verwon
dingen en pijnen waarover verweerder 
klaagt, en terzelfdertijd de aard in het 
onzekere laten van de andere schade dan 
deze verwondingen en pijnen, die volgens 
het arrest he~ gevolg zou ktmnen zijn 
van deze zelfde font, zodat de wettelijk
heid niet kan worden nagegaan van de 
beslissingen waarbij verklaard wordt dat 
de rechtsvordering, in zover zij gegrond 
is op de genoemde fout, niet valt onder 
de verjaring van de strafvordering en de 
burgerlijke rechtsvordering ontstaan uit 
een wanbedrijf dat bij de artikelen 418 
en 420 van het Strafwetboek strafbaar 
gesteld is, en waarbij aangenomen wordt 
dat de aansprakelijkheid van de rechts
voorganger der eisers thans kan worden 
opgespoord wegens deze fout, en doze 
beslissingen derhalve niet regelmatig met 
redenen omkleed zijn : 

Overwegende dat uit het bestreden 
arrest blijkt dat verweerder naar het 
bu.rgerlijk hospitaal te Etterbeek ge
bracht werd en dat op 13 en 16 januari 
1951 zijn twee benen aJgezet werden; 
dat een geneesheer op 27 december 1950 
twee infiltraties in de lendensympathicus 
had verricht ; dat tijdens de tweede 
infiltratie de naald afbrak en het afge
hroken stnk niet verwijderd werd; dat 
vanaf dit tijdstip de rechtsvoorganger 
van de eisers, dokter Dejard:in, bij zijn 
!even: d:irectem· van de heelkundige dienst 
in het hospitaal te Etterbeek, bekend 
was met dit feit, maar verweerder niet 
waarschuwde ; dat deze pas het ongeval 
vernam toen hij in januari 1960 geradio
grafeerd werd ; 

Overwegende dat verweerder voor de 
feitenrechters beweerde dat hij gedurende 
meer dan tien j aren steeds erger wordende 
rugpijn had geleden en staande hield dat 
de dokters, die hem in het hospitaal te 
Etterbeek hadden verzorgd, aansprake
lijk waren voor de schade welke er het 
gevolg van is ; 

Overwegende dat, uitspraak doende 
over de exceptio van verjaring, die door 
de eerste rechter aangenomen was, het 
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arrest beslist dat de fout die aan dokter 
Dejardin verweten werd, door geen enkele 
strafwet strafbaar gesteld was ; 

Overwegende dat het eerste en het 
tweede middel van cassatie nopens die 
beslissing drie soorten van grieven be
vatten; 

I. In zover het eerste en het tweede 
middel de bestreden beslissing ervan 
beschuldigen artikel 97 van de Grondwet 
te hebben gesehonden : 

Overwegende dat de bekritiseerde 
redenen niet dubbelzinnig noch tegen
strijdig zijn; 

Overwegende, immers, dat de bewoor
dingen van het arrest en de aan de 
deskundigen gegeven opdracht geen twij
fel laten omtrent de aard van de schade 
die het arrest bedoelt ; dat de rechter 
kennelijk op het oog heeft de morele 
schade die het aangevoerde lijden zou 
veroorzaken, en de stoffelijke schade die 
het gevolg zou zijn van de verergering 
van de arbeidsongeschiktheid; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing berust op een onderscheid tussen de 
« verwonding " veroorzaakt door het 
afbreken van de naald en de << pijn >> 

waarover verweerder klaagt ; 
Dat het niet tegenstrijdig is te stellen 

enerzijds dat de font die aan de rechts
voorganger van de eisende partijen 
wordt verweten, niet de oorzaak van de 
verwonding van verweerder is en ander
zijds dat het mogelijk is dat die fout 
een van de oorzaken is van het door 
deze laatste aangevoerd lijden; 

Dat het tweede middel en het derde 
onderdeel van het eerste middel feitelijke 
grondslag missen ; 

II. In zover het eerste middel het 
arrest ervan beschuldigt de regels van 
de verjaring en de artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek te hebben geschon
den: 

Overwegende dat artikel 420 van het 
Strafwetboek degene straft die door ge
brek aan voorzichtigheid of voorzorg 
slagen of verwondingen toebrengt ; 

Dat in deze tekst onder verwonding 
moet worden verstaan het uit- of inwen
dig letsel dat aan het menselijk lichaam 
van buiten uit door een rnechanische of 
chemische oorzaak wordt toegebracht ; 

Overwegende dat het arrest impliciet 
maar zeker vaststelt dat het aan dokter 
Dejardin ten laste gelegde verzuim niet 
de oorzaak is van een onopzettelijk letsel 
of van een verwonding in de zin van de 
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artikelen 418 en 420 van het Strafwet
boek; 

Dat de rechter daaruit wettelijk heeft 
kunnen a:fleiden dat, ook al was het 
schuldig, het verzuim van die geneeskun
dige niet onder de genoemde wetsbepa
lingen viel ; 

Dat het eerste onderdeel van het eerste 
middel naar recht faalt ; 

III. In zover het eerste middel zich 
beroept op de schending van de artike
len ll07, ll34, ll35, 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 61, 75 tot 
80, 81bis, 464 en 470 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering : 

Overwegende dat in de exploten van 
rechtsingang, die aan de eisende partijen 
zijn betekend, en in de conclusie voor 
de feitenrechter verweerder herstel eiste 
van de schade die hij had ondergaan 
ten gevolge van de door hem geleden 
pijn en zijn rechtsvordering namelijk op 
de artikelen 1382 en 1383 van· het 
Burgerlijk Wetboek grondde; 

Dat hij voor het hof van beroep aan 
dit gerecht vroeg het vonnis waarbij do 
rechtsvordering verjaard verklaard was, 
te hervormen ; 

Overwegende dat, als het hof van 
beroep, op gronden verschillend van die 
welke verweerder had aangevoerd, beslist 
dat de rechtsvordering tegen de recht
verkrijgenden van dokter Dejardin niet 
verjaard was, het niet de oorzaak of het 
voorwerp van de eis heeft miskend of 
geen geschil heeft opgeworpen waarvan 
het bestaan door de conclusies van de 
partijen uitgesloten was; dat het zich 
ertoe beperkt heeft de door partijen 
aangevoerde redenen ambtshalve aan te 
vullen; 

Dat het tweede onderdeel van het 
eerste middel op een onjuiste lezing van 
het arrest berust en derhalve feitelijke 
grondslag mist ; ' 

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

23 april 1969. I e kamer. 
V oorzitte1·, H. De Bersaques, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VeTslaggevm·, 
H. Polet. - Gelijlcluidencle conclusie, 
H. Ganshof van der Meersch, procureur
generaal. - PleitM·s, HH. De Bruyn en 
Fally. 
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1e KAOR.- 23 april 1969. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. -BURGERLIJKE ZAKEN. 
- DUBBELZINNIGE REDENEN.- NIET 
GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

Door dubbelzinnigheid aangetast en de?·
halve niet regelmatig gemotiveerd is het 
a1·rest dat enkel erop wijst dat soortge
lijke ongevaUen als deze - ve1'lamming 
van een kant van het gelaat, doofheid 
van een oar met evenwichtsstoo1'nissen -
" zeldzaam genoeg en uitzonderlijk " zijn 
opdat de geneeshem· zich mocht eTvan 
onthouden dit aan zijn cliente te melclen 
zonde1· teko1·t te schieten in zijn V001'
lichtingsplicht, te1·wijl de patiente be
toogde dat dergelijke gevolgen zoals deze 
waarove1· zij kloeg n1:et als 01W001'Zien
baa1" of ttitzonde1'lijk konden woTclen 
beschouwd, zodat de verweenler ve1'Plicht 
was haar te 1vaa1'sch1twen voo1• de 
mogelijkheid van deze gevolgen om hctar 
voo1·gelichte toestemming tot de bespTol~en 
heelkundige inte1·ventie te bekomen. 
(Grondwet, art. 97.) 

(D'HONDT, T. LEROY.) 

ARREST (VC1'taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 juni 1967 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ( 1) ; 

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

doordat, na de regel te hebben aangeno
men « dat, op straf£e van het risico van 
zijn optreden te moeten dragen, de 
geneesheer, alvorens over te gaan tot een 
optreden dat een ernstig gevaar oplevert, 
gehouden is de toestemming van de 
zieke te verkrijgen, en dat, om geldig 
te zijn, die toestennning vrij en na 
behoorlijke voorlichting verleend moet 
zijn ,, onder de voorwaarde aileen « dat 
aan de geneesheer niet de verplichting 
kan worden opgelegd zijn client over alle 
mogelijke zelfs de 1neest zeldzame en 
meest hypothetische gevolgen van hot 
optreden voor te lichten, op gevaar af 
de patient af te schrikken en hem, tot zijn 
groot nadeel, eon nodig blijkend optreden 
te zion afwijzen ,, en na te hebben 
vastgesteld dat verweerder erkende dat 
hij de eiseres op wie hij op 21 mei 1958 

(1) PAsrc., 1968, II, 42. 

de alcoholisatie van de ganglion van 
Gasser had verricht, niet had ingelicht 
over de mogelijkheid van de gevolgen 
die dit optreden thans meebrengt, het 
bestreden arrest afwijzend heeft beschikt 
over de rechtsvordering door eiseres tegen 
verweerder ingesteld tot herstel van de 
schade die zij ten gevolge van dit 
optreden heeft geleden, op grond, afgeleid 
uit een korte ontleding van twee gerech
telijke deskundigenverslagen, dat "het 
wellicht overdreven is te zeggen dat 
gelijksoortige ongevallen als hier -
verlamming van een kant van het gelaat, 
doofheid aan een oor met evenwichts
stoornissen - volkomen onvoorzienbaar 
zijn, vermits ze in feite bestaan en in de 
geneeskcmdige literatuur vermeld worden, 
maar dat deze ongevallen voldoende 
zeldzaarn en uitzonderlijk zijn om ze niet 
te vermelden zonder dat de gedaagde 
in hoger beroep (hier verweerder) in zijn 
voorlichtingsplicht tegenover zijn cliente 
tekort schiet ,, 

te1·wijl het eerste verslag stelt dat in 
het onderhavige geval zich andere risico's 
voordoen dan de in het arrest vermelde 
en hot tweede verslag bovendien crop 
wijst dat de alcoholisatie van de ganglion 
van Gasser andere in intensiteit verschil
lende gevolgen kan hebben; tot staving 
van doze vaststellingen en onderrichtin
gen der deskundigen eiseres haar tegen 
verweerder ingestelde rechtsvordering bij 
conclusie rechtvaardigde door eon toe
passing van de voornoemde regel, " zelfs 
al zijn de risico's die zich feitelijk voor
doen niet zeer veelvuldig, zodra de zieke 
evmnnin voor deze laatste is gewaar
schuwd ,, en door hot recht van de 
patie>lt om. " volkmnen " voorgelicht te 
worden, dit wil zeggen ontrent " alle voor
zienbare risico's van de operatie, onder 
voorbehoud aileen van de uitzonderlijk
ste risico's "; door zich niet uit te 
spreken over hot bestaan van de andere 
risico's dan gelaatsverlanrming en doof
heid ntet evenwichtsstoornis, welke ande
re risico's werkelijkheid zijn geworden of 
eenvoudig mogelijk waren, en die in de 
voornomnde verslagen en conclusies be
schreven zijn, noch over hun graad van 
voorzienbaarheid, noch over hot gemis 
van voorlichting dienaangaande, het 
arrest de verwerping van de eis niet op 
regelmatige wijze met redenen heeft 
omkleed : 

Overwegende dat eiseres in haar con
clusie voor hot hof van beroep betoogde 
dat << gevolgen zoals deze waarover appel
lante (hier eiseres) klaagt " niet als 
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onvoorzienbaar of uitzonderlijk konden 
worden beschouwd, zodat, volgens haar, 
verweerder verplicht was haar te waar
schuwen voor de mogelijkheid van deze 
gevolgen om haar voorgelichte toestem
ming tot de litigieuze interventie te 
bekomen; 

Overwegende dat in antwoord op die 
conclusie het arrest zich ertoe beperkt 
erop te wijzen dat " soortgelijke ongeval
len als hier- verlamming van een kant 
van het gelaat, doofheid van een oor 
met evenwichtsstoornis - genoegzaa1n 
zeldzaam en uitzonderlijk zijn opdat 
ge1ntimeerde (hier verweerder) zich mocht 
onthouden melding ervan te maken aan 
zijn cliente, zonder aan zijn verplichting 
van voorlichting tekort te komen >> ; 

Overwegende dat aldus het arrest, dat 
de gevolgen niet preciseert waarover 
eiseres klaagt, door dubbelzinnigheid is 
aangetast en artikel 97 van de Grondwet 
schendt; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op de andere middelen die geen uitge
breidere cassatie zouden lnmnen mede
brengen, vernietigt het bestreden arrest ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing ; houdt de kosten 
aan, opdat hierover zou worden beslist 
door de feitenrechter ; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

23 april 1969. }e kamer. 
Voo?·zitte?' en Ve?·slaggeve?', H. De Bersa
ques, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidencle conclusie, H. Ganshof 
van der Meersch, procureur-generaal. 
Pleiters, HH. Dassesse en De Bruyn. 

}e KAMER.- 23 april 1969. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. -BURGERLIJKE ZAKEN. 
- EISERES DIE BETOOGT NIET TE ZIJN 
VERPLICHT ZICH IN HET HANDELS· 
REGISTER TE LATEN INSOHRIJVEN EN 
HAAR VERWEER STEUNT OP VERSOHIL
LENDE MIDDELEN. - VoNNIS DAT DE 
VORDERING VAN DE EISERES NIET 
ONTVANKELIJK VERKLAART OP GROND 
ALLEEN DAT ZIJ HET BEWIJS NIET 
LEVERT VAN HAAR INSOHRIJVING 'IN 
HET HANDELSREGISTER.- NIET GEMO
TIVEERDE BESLISSING. 

Niet regelmatig gemotivem·d is het vonnis 
dat de vorde?·ing van een onclerlinge 
verzekm·ingsmaatschappij van Frans 
recht tegen. vaste p1·emies niet ontvanke
lijk ve?·klaa?·t, op grand alleen clat deze 
vennootschap het bewijs niet leve?'t van 
haa?' insch?'ij-ving in het hanclelm·egister, 
terwijl de eise?·es betoogde "dat zij geen 
hanclelaa?·ste?' is en cle1·halve niet ve?'
plicht is zich in het handelsTegiste?' te 
laten insch?'ijven >>, en dienaangaande 
aanvoenle dat zij «een onderlingeverzeke
?'ingsrnaatschappij is ... , clat zij geen 
winst behaalt of e?' zich geen toelcent, 
dat zij dus geen hanclelskaTalctm· ver
toont >> en clat zij bovenclien vanaj 1938 
« genationaliseenl >> we?·cl. (Grondwet, 
art. 97.) 

( ONDERLINGE VERZEKERINGSMAATSOHAP
PIJ TEGEN VASTE PREMIES « J\'[U=ELLE 
GENlllRALE FRAN<;JAISE ACCIDENTS >>, T. 
DEBAIX.) 

ARREST (ve?'taling). 

HET HOF; - Gelet op de (bestreden) 
vonnissen, op 14 maart 1966 en 5 juni 
1967 in laatste aanleg gewezen door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Bergen ; 

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

doonlat het bestreden vom1is van 
5 juni 1967 de door eiseres ingestelde 
rechtsvordering niet ontvankelijk ver
klaart op grond aileen dat deze laatste, 
onder voorwendsel dat zij het niet moet 
doen, niet het bewijs levert van haar 
inschrijving in het handelsregister, zoals 
het vonnis alvorens recht te doen van 
14 maart 1966 haar zulks had bevolen, 

zo?tde?' op enige wijze te antwoo?·den 
op de middelen die eiseres hieruit heeft 
afgeleid dat, aangezien zij een onderlinge 
verzekeringsmaatschappij tegen vaste 
premies is, zonder winstoogrnerk, met een 
burgerlijk karakter, die bovendien gena
tionaliseerd werd bij toepassing van de 
Franse wetten waarvan zij onderworpen 
is, zij geen handelaarster is, zij geen 
daden van koophandel verricht en, 
derhalve, niet verplicht is om haar 
inschrijving in het handelsregister te 
verzoeken, en terwijl de feitenrechter 
aldus de verplichtn1g hiet nakomt om 
zijn beslissing naar de wens van de wet 
met redenen te omkleden : · 
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Overwegende dat eiseres, in de con
clu:oie die aan dit vonnis voorafgaat, 
heeft betoogd « dat zij geen. handelaar
ster is en, derhalve, niet verplicht is 
zich in het handelsregister te laten 
inschrijven ll; dat zij dienaangaande aan
voerde dat zij « een onderlinge verzeke
ringsmaatschappij is .. . dat zij geen 
winst behaalt of zich toekent, dat zij dus 
geen handelskarakter vertoont l> en ten 
slotte dat zij in 1938 werd « genationa
liseerd »; 

Overwegende dat geen enkele reden 
van het vermis deze conclusie beant
woordt; 

Dat de rechter aldus het in het middel 
vermelde artikel 97 van de Grondwet 
heeft geschonden ; 

Dat dit middel gegrond is ; 
Overwegende dat er geen grond bestaat 

tot onderzoek van het tweede middel 
dat geen ruimere · cassatie zou kunnen 
meebrengen, noch van het derde dat 

' slechts subsidiair werd voorgecl.ragen 
voor het geval dat de eerste twee 
n>iddelen niet zouden aangenomen ge
weest zijn; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vmmis van 5 juni 1967; verwerpt de 
voorziening voor het overige ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; houdt de kosten aan ten 
einde door de feitenrechter erover te 
worden beslist; verwijst de zaak naar de 
Recht bank van eerstc aanleg te Charleroi. 

23 april 1969. Ie kamer. 
Vom·zitte1·, H. De Bersaques, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
H. Polet. - Gelijkhtidende conclusie, 
H. Ganshof van der Meersch, procm·eur
generaal. -'- Pleiter, H. Philips. 

I e KAl'IIER. - 24 april 1969. 

WEGVERKEER. - HINDERNIS DIE 
AL DAN NIET KA.N VOORZIEN WORDEN. 
- WEGVERKEERSREGLEMENT, GEWIJ
ZIGD, BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT 
VAN 30 APRIL 1963, ARTIKEL 27-l. -
0NGEWOON ElN ONVERWACHT MANEU
VER. - MANEUVER DAT WEGENS DE 
OMSTA:NDIGHEDEN EEN NIET TE VOOR
ZIENE HINDERNIS KAN OPLEVEREN, -

SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE 
FEITENREOHTER. 

Een ongewoon en onve1'wacht manettVe?' 
van een bestttunler van een voe1'tttig kan, 
wegens de omstandigheden, voo1· een 
andeTe weggebntike1· een niet te vo01'
ziene hinde1·nis opleve1·en ( 1), wat cloo1· 
de jeitem·echte1' soeve1·ein wonlt beom·
deeld (2). (Wegverkeersreglement, ge
wijzigd bij het koninklijk besluit van 
30 april 1963, art. 27-l.) 

(NA.Al\'ILOZE VENNOOTSOHA.P VERZEKE
RINGSl'IIAATSOHAPPIJ « LA BRABANQON
NE ll, T. BERTAUX.) 

ARREST (ve1'taling). 

RET HOF ; - Gclet op het bestreden 
arrest, op 31 oktober 1967 door het Hof 
van beroep te Brussel gmvezen ; 

Over het eerste en het tweede middel, 
het ee1·ste, afgeleid uit de schendi:ng van 

de artikelen 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, 17, 27 van het verkeersregle
me:nt en 97 van de Grondwet, 

doonlat het bestreden arrest beslist 
dat de verzekerde van eiseres aileen 
aansprakelijk was voor de schadelijke 
gevolgen van de litigieuze botsing tussen 
het door genoen>de verzekerde bestuurde 
voertuig en de door verweerder bestuurde 
tractor, eiseres dientengevolge veroor
deelt mn aan verweerder 84.143 frank, 
bedrag van de door hem geleden schade, 
te betalen en deze beslissingen steunt op 
de overweging dat, enerzijds, de verze
kerde van eiseres een fout van onoplet
tendheid had begaan d?or het voertuig 
van verweerder niet op te merken v66r 
de botsing en dat, anderzijds, niet was 
aangetoond dat verweerder een fout had 
begaan door met een overdreven snelheid 
te rijden, omdat hij niet kon voorzien 
dat de verzekerde van eiseres, niettegen
staande het naderen van een voorrang
hebbende weggebruiker, zijn maneuver 
zou hebben begonnen of voortgezet, 

tenvijl, ee1'8te onde1·cleel, eiseres in haar 
conclusie had betoogd dat de wagen van 
haar verzekerde voor verweerder geen 
onvoorzienbare hindernis was, door onder 
meer te doen gelden dat, indien verweer-

(1) Oass., 17 januari 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 627). 

(2) Oass., 17 maart 1969, supra, blz. 658. 
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der zou geremd hebben, hij zijn voertuig 
had kunnen tot stilstand brengen over 
de afstand van 75 meter, op welke 
afstand hij, volgens zijn- eigen stelling, 
de wagen van genoemde verzekerde (die 
uit een parkeerplaats kwam) had zien 
opdagen ; het bestreden arrest niet heeft 
geantwoord op de stelling van eiseres 
met betreklcing tot de verplichting of tot 
de mogelijkheid die verweerder had om 
te rmnmen en aldus het ongeval te ver
mijden, zodat zijn beslissing niet naar de 
eis van artikel 97 van de Grondwet met 
redenen is omkleed ; 

tweede onderdeel, het arrest, om vast 
te stellen dat verweerder geen ·font had 
begaan die in oorzakelijk verband stond 
met het ongeval, niet enkel mocht 
vaststellen dat h1j niet kon voorzien 
dat de verzekerde van eiseres, niettegen
staande het naderen van een voorrang
hebbende weggebruiker, zijn maneuver 
zou hebben begonnen of voortgezet ; 
volgens de opvatting van artikel 27 
van het verkeersreglement het enkel 
niet in acht nemen door een wegge
bruiker van eon der bepalingen van dit 
reglement niet volstaat om te bewijzen 
dat hij noodzakelijk een onvoorzienbare 
hindernis voor de andere weggebruikers 
vormt en dat laatstgenoemden zich ervan 
mogen onthouden alle maatregelen te 
treffen waardoor een ongeval kan worden 
vermeden ; daar het bestreden arrest 
de omstandigheden van de zaak niet 
heeft opgegeven die, ten deze, verweerder 
zouden belet hebben om hot door de 
verzekerde van eiseres uitgevoerde 
maneuver te voorzien, het zijn beslissing 
niet heeft gerechtvaardigd met betrek
lcing tot het ontbreken van een font bij 
verweerder, noch ten opzichte van de 
artikelen 17 en 27 vari het verkeersregle
ment, noch overeenkmnstig artikel 97 
van de Grondwet ; 

de1•de onde1·deel, althans het Hof aan 
de hand van de motivering van het 
arrest .niet kan nagaan of het arrest 
als algemene regel heeft willen stellen 
dat er een onvoorzienbare hindernis 
is zodra een weggebruiker de bepalin
gen van het verkeersreglement niet in 
acht neemt, dan wel of het in feite heeft 
willen beslissen dat volgens de trouwens 
niet gepreciseerde omstandigheden van 
de zaak, verweerder, ten deze, niet had 
kunnen voorzien dat de verzekerde van 
eiseres zijn verplichtingen van wegge
bruiker niet zou nakomen, en dat de 
wagen van de verzekerde, dientengevolge, 
voor verweerder een onvoorzienbare hin
dernis had uitgemaakt; 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet 
en 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, enerzijds, vaststelt 
dat de verzekerde van eiseres, op het 
ogenblik dat hij u:it de parkeerplaats op 
de rijbaan kwam, onbetwistbaar de 
vrachtwagen van verweerder op tijd had 
1noeten zien aankomen, en, anderzijds, 
beslist dat verweerder << niet kon voorzien 
dat deze verzekerde, niettegenstaande 
het naderen van verweerder die voorrang 
had, zijn maneuver zou hob ben begonnen 
of voortgezet », 

terwijl uit de eerste van deze overwe
gingen blijkt dat beide weggebruikers 
elkaar « op tijd " hebben moeten opmer
ken op het ogenblik dat de ene uit de 
parkeerplaats en de andere uit de bocht 
van de rijbaan kwam gereden ; het arrest 
dus niet zonder tegenstrijdigheid heeft 
kunnen beslissen dat de one, de verl'lekerde 
van eiseres, een fout had begaan door zijn 
maneuver niet te onderbreken en dat de 
andere, venveerder, geen enkele font had 
begaan door zijn weg te vervolgen zonder 
enige voorzorgsmaatregel te treffen om 
de botsing te vermijden; deze tegenstrij
digheid gelijkstaat met het ontbreken 
van de bij artikel 97 van de Grondwet 
vereiste redenen : 

Overwegende dat eiseres bij conclusie 
deed gelden « dat het, volgens zijn eigen 
stelling, vaststaat dat gedaagde in hoger 
beroep (thans verweerder) de wagen van 
Mertens (de verzekerde van eiseres) heeft 
zien opdagen toen hij zich op ongeveer 
7 5 meter bevond ; dat de wagen van 
Mertens derhalve geen onvoorzienbare 
hindernis was ; dat, indien de gedaagde 
in hoger beroep zou hebben geremd, hij 
zijn wagon over een afstand van 7 5 meter 
tot stilstand had kunnen brengen >> ; 

·Overwegende dat het arrest, na erop 
gewezen te hebben dat de verzekerde 
van eiseres, die achteruit uit een parkeer
plaats moest rijden, een bijzonder deli
caat maneuver uitvoerde op een plaats 
waar de zichtbaarheid beperkt was en dat 
het zeker is dat genoemde verzekerde 
het voertuig van verweerder niet heeft 
gezien v66r de botsing, terwijl hij het 
op tijd had moeten zien en maatregelen 
had moeten treffen om het te laten voor
gaan, besluit dat aileen zijn onoplettend
heid het ongeval heeft veroorzaakt, daar 
verweerder, wiens snelheid niet overdre
ven was, niet kon « voorzien dat Mertens, 
niettegenstaande het naderen van een 

- voorranghebbende weggebruiker, zijn 
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maneuver zou hebben begomlen of voort
gezet »; 

Overwegende dat aldus het hof van 
beroep, door een soevereine beoordeling, 
beslist dat verweerder de gedraging van 
de verzekerde van eiseres, die de hinder
nis deed ontstaan, niet kon voorzien; 
wat impliceert dat hij niet diende te 
remmen zodra hij het voertuig van deze 
laatste bij de uitrit van de parkeerplaats 
had opgemerkt ; 

Dat hieruit volgt dat het arrest, 
enerzijds, heeft geantwoord op het ver
weer van eiseres dat op het voorzienbaar 
karakter van de hindernis was gegrond, 
anderzijds, om aldus te beslissen niet 
enkel heeft gestetmd op het niet in acht 
nemen door de verzekerde van eiseres 
van een bepaling van het verkeersregle
ment, maar de redenen heeft opgegeven 
die zijn beoordeling gronden ; 

Dat ten slotte de zichtbaarheid van 
een voertuig met een andere ged(1chten
gang overeenkomt dan het voorz:lenbaar 
karakter van de gedraging van de 
bestuurder ervan die door middel van 
het voertuig een ongeoorloofde en onver
wachte hindernis doet ontstaan ; dat het 
arrest dus, zonder tegenstrijdigheid heeft 
knnnen beslissen, hoewel het vaststelt 
dat het voertuig van de verzekerde op 
een bepaalde afstand voor verweerder 
zichtbaar was, dat het maneuver van 
genoemde verzekerde, hetwelk tot gevolg 
had de hindernis te doen ontstaan, voor 
deze zelfde verweerder onvoorzienbaar 
was; 

Dat de middelen niet kunnen worden 
aangen01nen ; 

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

24 april 1969. 1e kamer. 
Voorzitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter.
Ve1·slaggevm·, H. Valentin. - Gelijklui
dende conclusie, H. Delange, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Struye. 

(1) Oass., 5 april en 30 mei 1968 (Ar1·. cass., 
1968, blz. 1018 en 1197). 

(2) Raadpl. cass., 2 september 1966 en 
16 december 1966 (Arr. cass., 1967, blz. 1 en 
494), 30 mei 1968 (ibid., 1968, blz. 1126 
en noot 4) ; OoLENS, Gontrat d'emploi, uitg. 
1967, nrs 70 en 107 tot 109. 

. Omtrent de geldigheid van een akkoord 

1 e KAMER. - 24 april 1969, 

1° CASSATIE.- TAAK VAN HET HoF.
BURGERLIJKE "zAKEN. - BESTREDEN 
BESLISSING DIE HAAR BESCHIKKEND 
GEDEELTE GRONDT OP EEN DOOR DE 
VOORZIENING GEKRITISEERDE RED EN. 
- BEVOEGDHEID VAN HET HoF 01\f EEN 
RECHTSGROND, DIE HET BESCHIKKEND 
GEDEELTE RECHTVAARDIGT, IN DE 
PLAATS TE STELLEN. 

2° HUUR VAN WERK. - HUUR VAN 
ARBEID. ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR BEDIENDEN. - PARTIJEN DIE 
ACHTEREENVOLGENS VERSCHILLENDE 
OVEREENKOMSTEN HEBBEN ONDERTE
KEND WAARVAN DE LAATSTE VOOR EEN 
ONBEPAALDE DUUR. - JAARLIJKSE 
BEZOLDIGING DIE HOGER IS DAN 
120.000 FRANK. - DOOR DE WERKGE
VER IN ACHT TE NEMEN MINii\ffiM 
OPZEGGINGSTERlHIJN.- VASTSTELLING 
VOLGENS DE ONONDERBROKEN DIENST
JAREN VAN DE BEDIENDE BIJ HET 
BEDR1JF OP HET OGENBLIK DAT DE 
OPZEGGING INGAAT. 

1° TV annee1· de bestreclen beslissing haar 
beschikkend gecleelte gronclt op een cloo1' 
cle voo1·ziening gekritisee1·cle 1·eden, mag 
het Hoj een 1·echtsgrond tot wettiging van 
het beschikkend gecleelte in cle plaats 
stellen (1). (Impliciete oplossing.) 

2° TV anneer de pm·tijen achte1·eenvolgens en 
zoncle1· jeitelijke oncle1·b1·eking a1·beicls
ove1·eenkomsten voo1' beclienden hebben 
gesloten, wam·van de laatste voo1· een 
onbepaalde duur, moet de door de 
werkgeve1· in acht te nemen mim:mum 
opzeggingste1·mijn om er een einde aan 
te maken, zeljs zo de jaa1•lijkse bezoldi
ging hogm· is dan 120.000 jmnk, 
vastgesteld wonlen 1·ekening hmtdende 
met de ononde1·b1·oken dienstja1·en bij het 
bed1·ijj op het ogenblik dat de opzegging 
ingaat (2). (Wetten betreffende het 
bediendencontract, gecoiirdineerd op 
20 juli 1955, art. 14, 15, 22 en 35; wet 
van 10 december 1962, art. 32.) 

tussen de partijen na de kennisgeving van 
de opzegging en v66r het verstrijken ervan, 
mits de duur van de aldus overeengekomen 
opzeggingstermijn het wettelijk minimum 
bedraagt, raadpl. cass., 5 november 1965 
(Bttll. en PAsrc., 1966, I, 311), en noot van 
Professor HoRION, Rev. m·it. jttr. belge, 1968, 
blz. 488 . 
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(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP <e OHARBON
NAGES DE GOSSON-KESSALES »,INVER
EFFENING, T. GUILLIAMS.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 1 februari 1968 door de 
W erkrechtersraad van beroep te Luik, 
kamer voor bedienden, gewezen ; 

Over de vier middelen samen, afgeleid, 
het em·ste, u:it de schending van de arti

kelen llOS, ll26 en ll31 van het 
Burgerlijk W etboek, 

do01·dat de bestreden sententie, die 
uitspraak moest doen over de geldigheid 
van een op 23 april 1965 gesloten 
overeenkomst, die tussen partijen een 
nieuw arbeidscontract voor bedienden 
voor onbepaalde duur met ingang van 
31 oktober 1961 deed ontstaan ter ver
vanging van verschillende contracten 
voor bepaalde duur, welke sinds 12 okto
ber 1961 tussen partijen werden gesloten, 
deze overeenkomst als nietig beschouwt 
bij toepassing van artikel 22 van de 
gecoordineerde wetten op het arbeids
contract voor bedienden omdat het oor
spronkelijk contract voor een onbepaalde 
duur van 1 juni 1922 op 1 november 1961 
nog van kracht was, zodat zij aldus 
gevolg weigert toe te kennen aan de op 
12 oktober 1961 gesloten overeenkomst 
tot vaststelling van het einde op 31 okto
ber 1961 van het contract dat op 1 jtmi 
1922 voor een onbepaalde duur gesloten 
is en van het sluiten van een contract 
voor een bepaalde duur dat ingaat op 
1 november 1961, op grand dat "alle 
contracten voor een bepaalde duur die 
partijen sinds 12 oktober 1961 tot 22 april 
1965 gesloten hebben geen invloed meer 
kunnen uitoefenen op de oplossing van 
het geschil, vermits zij op 23 april 1965 
uitdruldmlijk door partijen werden nietig 
verklaard (en) ... dat het voor de werk
rechtersraad dus zonder belang is na te 
gaan en voor recht te zeggen of deze 
contracten geldig zijn dan wel of zij 
moeten vernietigd worden», 

terwijl, vermits het bestaan van de 
verschillende contracten voor een be
paalde duur, waaronder dat van 12 okto
ber 1961, een niet betwist feit is, daar 
enkel hun geldigheid betwist wordt, de 
partijen nadien het bestaan van dit feit 
niet konden ongedaan maken, zelfs de 
vermelding in de overeenkomst van 
23 april 1965 dat ze " de verschillende 
contracten voor een bepaalde duur ver-

nietigt en vervangt » wettelijk dit gevolg 
niet kon hebben, aangezien de overeen
komst van 23 april 1965, in zover zij 
kon begrepen worden alsof zij dergelijke 
draagwijdte had, dit gevolg niet kon 
hebben, omdat de vernietiging met terug
werkende kracht van een niet betwist 
feit niet het geoorloofd en mogelijk 
voorwerp van een overeenkmnst kon 
zijn; 

het tweede, uit de schending van de 
artikelen 13.54 en 1355 van het Bmgerlijk 
Wetboek, 

doonlat de bestreden sententie beslist 
zoals vermeld in het eerste middel, 

tenvijl de vermelding in het contract 
van 12 oktober 1961 en in de volgende 
contracten voor een bepaalde duur dat, 
" tussen de heer Guilliams en het collegu 
van vereffenaars een akkoord is tot 
stand gekomen om het einde van deze 
opzegging op 31 oktober 1961 te bren
gen » en dat " de partijen besloten hebben 
hun contractuele betrekkingen na het 
verstrijken van de opzeggingsterm:ijn 
voort te zetten » een bekentenis vormt 
die verweerder verbindt en hem bleef 
verbinden na 23 april 1965, niettegen
staande de beweerde " vernietiging '' van 
de contracten voor bepaalde dum· ; 

het clm·cle, nit de schending van de 
artikelen 1320 van het Burgerlijk Wet
hoek, dat de bewijskracht van de over
eenkomst tussen partijen van 23 april 
1965 beschermt, 1354 en 1355 van het 
Burgerlijk W etboek, 

do01·dat de werkrechtersraad van beroep, 
die uitspraak moest doen over de geldig
heid van een op 23 april 1965 gesloten 
overeenkomst, die tussen partijen een 
nieuw arbeidscontract voor bedienden 
voor onbepaalde dum met ingang van 
31 oktober 1961 deed ontstaan, ter ver
vanging van verschillende contracten voor 
bepaalde duur, welke sinds 12 o'ktober 
1961 tussen partijen Werden gesloten, deze 
overeenlmmst als nietig beschouwt bij 
toepassing van artikel 22 van de gecoor
dineerde wetten op het arbeidscontract 
voor bedienden, omdat het oorspronkelijk 
contract voor een onbepaalde duur van 
1 jcmi 1922 op 1 november 1961 nog 
van kracht was, zodat zij aldus gevolg 
weigert toe te kennen aan artikel 1 van 
de overeenkomst volgens hetwelk " de 
heer Guilliams op 23 april 1959 kennis 
kreeg van het einde van zijn arbeids
contract voor bedienden met een opzeg
gingstermijn van 30 maanden :ingaande 
op 1 mei 1959 tot 31 oktober 1961 en 
waannee hij het eens was », op grand 
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dat « deze laatste formulering ... twijfel
achtig is wat de werkelijkheid van het 
akkoord betreft vermits de vermelding 
dat een opzeggi:ng van dertig maanden, 
waarmee eiser in hoger beroep instemde 
op 23 april 1959 was toegezonden onjuist 
is, daar deze opzeggingsterinijn 24 maan
den bedroeg », 

terwijl, eer·ste onclenleel, de werkelijk
heid van het akkoord van partijen 
omtrent de duur van de opzegging 
geenszins twijfelachtig was, doch uit de 
tekst zelf van de door partijen onder
tekende overeenkomst voortvloeide 
(schending van artikel 1320 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweecle oncle1'cleel, deze formulering in 
elk geval, verre van twijfelachtig te zijn 
wat de werkelijkheid van het akkoord 
betreft, door de handtekening van ver
weerder een buitengerechtelijke beken
tenis was van het bestaan en van de 
werkelijkheid van het akkoord omtrent 
de opzegging van dertig maanden (schen
ding van de artikelen 1354 en 1355 van 
het Burgerlijk W etboek) ; 

het vienle, uit de schending van arti
kel 22 van de gecoordineerde wetten op 
het bediehdencontract, 

doo1'clat de werkrechtersraad van beroep, 
die uitspraak moest doen over de geldig
heid van een op 23 april 1965 gesloten 
overeenkomst, die tussen partijen een 
nieuw arbeidscontract voor bedienden 
voor onbepaalde duur n<et ingang van 
31 oktober 1961 deed ontstaan ter 
vervanging van verschillende contracten 
voor bepaalde duur, welke sinds 12 okto
ber 1961 tussen partijen werden gesloten, 
deze overeenkomst als nietig beschouwt 
bij toepassing van artikel 22 van de 
gecoordineerde wetten op het arbeids
contract voor bedienden op grond " dat 
het contract voor onbepaalde duur, dat 
op 1 juni 1922 begon, op 1 november 1961 
van kracht was, dat elke overeenkomst 
tussen partijen die tot doel heeft dit 
contract door een nieuw contract te 
vervangen volledig nietig is, vermits zij 
tot gevolg heeft een opzeggingstermijn 
vast te stellen die minder lang is dan die 
welke vermeld wordt in de artikelen 14 
en 15 van de wet op het arbeidscontract 
voor bedienden », 

terwijl, on< de redenen vermeld in de 
voorgaande middelen, het contract van 
1 juni 1922 op 1 november 1961 niet 
meer van kracht was en dat het dienten
gevolge aan partijen vrijstond na het 
verstrijken van dit contract schikkingen 
te treffen over de duur van de opzegging, 

en ter·wijl, zelfs in de onderstelling da t 
de overeenkomst v66r het verstrijken van 
de opzeggingstermijn gesloten werd, de 
partijen dan nog in onderlinge overeen
sternn<ing een einde kunnen maken aan 
het contract met inachtneming van een 
opzegging van een kortere duur dan die 
welke wordt voorgeschreven bij de 
gecoordineerde wetten op het arbeids
contract voor bedienden, daar dergelijke 
overeenkomst slechts nietig is wanneer 
zij v66r de verbreking van het contract 
wordt gesloten : 

Overwegende dat uit de bestreden 
sententie blijkt dat de jaarlijkse bezoldi
ging van verweerder, die op 1 juni 1922 
in dienst van eiseres is getreden, hoger 
was dan 120.000 frank; dat het oorspron
kelijk tussen partijen gesloten arbeids
contract voor bedienden voor een onbe
paalde duur de in acht te nemen opzeg
gingstermijn niet vaststelde ; dat eiseres 
op 23 april 1959 aan verweerder kennis 
gaf van een opzegging van 24 maanden ; 
dat eiseres, die deze termijn ingevolge 
het verzet van verweerder als onvol
doende had erkend, op 11 juli 1959 
voorstelde de termijn tot 31 oktober 1961 
te verlengen ; doch dat verweerder hier
mee niet instemde en dat het contract 
na 1 mei 1961 werd voortgezet, dit is na 
het verstrijken van de oorspronkelijk 
gegeven opzegging; dat partijen op 
12 oktober 1961 een geschrift onderte
kenden waarbij vastgesteld wercl dat de 
opzeggingstermijn op 31 oktober 1961 
werd gebracht en dat een contract van 
zes 1naanden zou ingaan op 1 november 
1961; dat dit contract ononderbroken 
gevolgd werd door andere contracten voor 
een bepaalde duur, waarvan het laatste 
eindigde op 30 april 1965; dat partijen 
op 23 april 1965 een overeenkomst 
ondertekendeu waarbij de verschillende 
contracten voor bepaalde dum· sinds 
12 oktober 1961 gesloten werden ver
nietigd en door een contract voor een 
onbepaalde duur werden vervangen, met 
ingang op 1 november 1961, en dat 
eiseres op elk ogenblik kon beeindigen 
met inachtneming van een opzegging 
die in onderlinge overeenkomst op drie 
maanden per periode van vijf jaar werd 
vastgesteld; dat eiseres op 24 januari 
1966 het lopende contract beeindigde met 
inachtnem.ing van een opzegging van drie 
maanden vanaf 1 februari 1966, welke 
opzegging op 2 april 1966 met de instem
ming van de partijen met drie maanden 
werd verlengd ; 

Overwegende dat nit deze vaststellin
gen blijkt dat verweerder op 24 januari 
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1966 sinds 1 juni 1922 zonder feitelijke 
onderbreking bij dezelfde onderneming 
in dienst was ; 

Overwegende dat het contract voor 
een onbepaalde duur dat partijen op 
24 januari 1966 verbond, derhalve slechts 
kon worden verbroken mits een opzegging 
die berekend werd gelet op de dienst 
die verweerder bij eiseres sinds 1 juni 1922 
verricht had; 

Overwegende dat de middelen enkel 
kritiek oefenen op de beslissing waarbij 
werd aangenomen dat het arbeidscon
tract voor bedienden dat partijen oor
spronkelijk verbond nog steeds van 
kracht was op het ogenblik van het 
sluiten van de laatste overeenkomst op 
23 april 1965 en dat in ieder geval deze 
laatste geldig eraan een einde had 
gemaakt; 

Overwegende dat, al hadden zelfs 
partijen het contract van 1922 vervangen 
door de onderscheiden arbeidsovereen
komsten voor bedienden, dan nog moest 
de duur van de opzegging die eiseres 
wettelijk in acht diende te nemen om 
een einde te maken aan het laatste 
contract voor een onbepaalde duur, in 
elk geval vastgesteld worden gelet op de 
jaren van ononderbroken dienst van 
verweerder bij eiseres ; 

Dat de middelen derhalve niet ontvan
kelijk zijn, wegens het ontbreken van 
belang; 

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

24 april 1969. 1 e kamer. 
Voo1'zittm·,. H. Bayot, eerste voorzitter. 
- Ve1'slaggeve1·, H. Legros. - Gelijk
luidende conclusie, H. Delange, advocaat
generaal. - Pleite1·, H. Van Heeke. 

1e KAMER.- 25 april 1969, 

ARBEIDSONGEVAi.. - VoNNrs DAT 
EEN DESKUNDIGENONDERZOEK BE
VEELT OlVI VAST TE STELLEN OF DE 
OORZAAK OF EEN DER OORZAKEN VAN 
EEN LETSEL, DAT ZIOH TIJDENS DE 
UITVOERING VAN DE ARBEID HEEFT 

(1) Over het begrip arbeidsongevai, zie 
cass., 26 mei 1967, twee arresten (Arr. cqss., 
1967, biz. 1178 en 1179) en de conclusie van 

GEOPENBAARD, AL DAN NIET BUITEN 
HET ORGANISME VAN DE GETROFFENE 
LIGT. - VONNIS DAT DAARDOOR NIET 
BESLIST DAT DIT LETSEL HET GEVOLG 
IS VAN EEN ARBEIDSONGEVAL. 

Het vonnis dat een deskundigenonde?'zoek 
beveelt om vast te stellen of de oo1·zaak 
of een de1· oo1·zalcen van een letsel, dat 
zich tijdens de ttitvoe1·ing van de m·beid 
heeft geopenbaanl, al dan niet buiten 
het 01'ganisme van de get1'o tfene ligt, 
beslist daa1·doo1· niet dat dit letsel het 
gevolg is van een a1'beidsongeval (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
«DE SOHELDE », T. WITTOOK.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 31 mei 1965 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Mechelen ; 

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

cloo1·dat het bestreden vonnis beslist 
dat verweerder het slachtoffer is geweest 
van een arbeidsongeval en tengevolge 
ervan een letsel heeft opgelopen, en deze 
beslissing steunt op de beschouwing dat 
de aangestelde deskundige, dokter Lou
veaux, had besloten dat het ongeval een 
" hernia discalis » heeft veroorzaakt, dat 
het ontstaan van dit letsel door de 
vooraf bestaande toestand van verweer
ster vergemakkelijkt is geweest, en dat, 
wat de juiste aard van het opgelopen 
letsel betreft, de deskundige deze ziens
wijze blijkt te steunen op de gedane 
vaststellingen van dokter Guilmot, welke 
een « hernia discalis » vooropzet, 

te1·wijl eiseres in haar conclusie had 
laten gelden dat de letsels, die men bij 
verweerder heeft geconstateerd, niet van 
traumatische aard zijn, dat de deslnmdige 
Louveaux niet persoonlijk heeft kunnen 
uitmaken welk letsel door het ongeval 
zou kunnen zijn teweeggebracht, dat de 
enige onder al de geneesheren, die ver
weerder hebben onderzocht, en die menen 
ertoe te mogen besluiten dat verweerder 
ten gevolge van het optillen van een 

Procureur-generaai Ganshof van der Meersch, 
toen Eerste advocaat-generaal; cass., 29 febru
ari 1968 (ibid., 1968, blz. 868) en de in de 
noot, biz. 869, geciteerde arresten. 
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bloembak een « hernia discalis >> heeft 
opgelopen, dokter Guilmot is, dat de 
zekerheid van zijn diagnose echter ten 
zeerste te betwijfelen valt, dat deze 
dokter zijn besluit in die zin formuleert 
dat een " hernia discalis " formeel ver
moed moet worden, dat dit vermoeden 
uitsluitend op clrie !outer subjectieve 
verschijnselen steunt, dat het advies 
van deze dokter derhalve niet kan 
doorgaan als afdoend bewijs van het 
ontstaan van het trauma, en dat er voor 
het overige geen andere bewijzen voor
handen zijn, 

tm·wijl de motivering van het vonnis, 
in strijd met wat door artikel 97 van de 
Grondwet vereist wordt, geen passend 
antwoord inhoudt op gezegde bepaalde 
kritiek, die eiseres tegen het deskundig 
verslag had uitgebracht : 

Overwegende dat, door het in het mid
del bedoeld verw:eer, eiseres kritiek uit
bracht op het deskundig verslag, en 
namelijk had doen gelden dat dit verslag 
niet deed blijken of het letsel dat bij 
verweerder werd geconstateerd, van trau
matische aard is, vermits het verslag 
steunt op betwiste en betwistbare vast
stellingen van een andere dokter ; 

Overwegende dat het vonnis de ge
grondheid van dit verweer aanneemt en 
een bijkomend desktmdig onderzoek 
beveelt, juist om te bepalen of de oorzaak 
of een van de oorzaken van het letsel, 
waarover verweerder klaagt, al dan niet 
buiten zijn organisme ligt ; 

Dat aldus de rechter, in strijd met het
geen het middel aanvoert, niet beslist 
dat verweerder het slachtoffer van een 
arbeidsongeval is geweest ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

25 april 1969. 1e kamer. 
Vom·zitte1·, H. Belpaire, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1'8laggeve1·, 
H. Hallemans.- Gelijkluidende concluBie, 
H. Colard, advocaat-generaaL - Pleite~·, 
H. Bayart. 

l e KAMER. - 25 april 1969. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE 7,AKEN. 
- MIDDEL DAT DE OPENBARE ORDE 

RAAKT. GEEN BETWISTING. 
!MPLIOIETE VERWERPING. - WETTE
LIJKHEID. 

De 1'echte1· moet de 8tilzwijgende ve1'W61'
ping niet motive1'en van een middel 
dat, al 1'aakt het de openbm·e 01'de, niet 
wm·dt opgewoTpen (I). 

(SAJ\'IENWERKENDE VENNOOTSOHAP 
«DE MANDEL», T. BOUOKENHOVE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 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 en 6 van de wet van 
II oktober 1919 houdende inrichting van 
een N ationale Maatschappij voor de 
huisvesting, gezegd artikel 1 gewijzigd 
bij artikel 14, § 1, var~ de wet .. v:an 
27 juni 1956, en gezegd art1kel 6 geWlJZigd 
bij de wet van 25 juli 1921, 

dooTdat het bestreden arrest de vorde
ring van eiseres verwerpt welke strekte 
tot uitdrijving van verweerder uit het 
goed gelegen te Roeselare, Visserstraat, 4, 
en de tegeneis van verweerder gegrond 
verklaart voor zover deze er toe strekte 
eiseres te horen veroordelen om nota
riele akte van koop-verkoop te verlijden 
met als voorwerp gezegd goed en te 
horen zeggen dat, bij gebreke hiervan, 
het arrest van het hof van . beroep als 
titel van de koop-verkoop zal gelden, 
en doordat het arrest, om aldus te beslis
sen, het middel verwerpt waardoor 
eiseres in haar conclusie liet gelden dat 
geen machtiging van verkoop door de 
N ationale Maatschappij voor de huisves
ting werd verleend, hetgeen nochtans, 
krachtens de overeenkomst op 6 januari 
1962 tussen partijen afgesloten, een voor
waarde was waaraan de verkoop was 
onderworpen, zulks om de reden dat uit 
de verkoop door eiseres aan verweerder 
client te worden afgeleid dat de Nationale 
Maatschappij voor de huisvesting daartoe 
machtiging had verleend daar de goed
km:tring van die maatschappij, overeen
komstig artikel 25 van de statuten van 

(1) Cass., 28 juni 1963 (Bttll. en PAsrc., 
1963, I, 1137); 17 oktober 1963 (ibid., 
1964, I, 171); raadpl. cass., 2 oktober 1964 
(ibid., 1965, I, 104). 
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de eisende vennootschap, de verkoop 
door deze laatste moest voorafgaan, 

terwijl de noodzakelijkheid van deze 
machtiging niet aileen voortspruit uit 
de overeenkomst van 6 januari 1962 en 
uit de statuten van de eisende vennoot
schap, maar ook uit de hager ingeroepen 
bepalingen van de wet van ll oktober 
1919, 

terwijl meer bepaald artikel 6 van ge
zegde wet, gewijzigd door deze van 
25 juli 1921, daarbij voorschrijft dat de 
machtiging, welke de Nationale Maat
schappij voor de huisvesting voor het 
vervreemden van onroerende goederen 
moet geven, uitdrukkelijk moet zijn, 

en te1"wijl de beschouwingen van het 
arrest het niet mogelijk maken te weten 
of de rechter de vraag heeft onderzocht 
of er ten deze door de Nationale Maat
schappij voor de huisvesting een clitdrulc
kelijke machtiging werd gegeven, zodat 
het niet mogelijk is te weten in welke 
mate de rechter de voorschriften van 
voormeld artikel 6 heeft toegepast, 
waaruit volgt dat het arrest niet over
eenkomstig artikel 97 van de Grondwet 
gemotiveerd is : 

Overwegende dat eiseres in haar con
clusie staande hield dat geen machtiging 
van verkoop door de N ationale Maat
schappij voor de huisvesting werd ver
leend, voorwaarde waaraan de verkoop 
onderworpen was ; 

Overwegende dat het middel het arrest 
niet bestrijdt in zover het beslist dat 
gezegde maatschappij de nodige machti
ging had verleend doch slechts in zover 
het niet vaststelt dat de gegeven 
machtiging " uitdrukkelijk "was geweest ; 

Overwegende dat, al gaat het om een 
aangelegenheid die de openbare orde 
raakt, de rechter niet ertoe gehouden is 
zich uit te spreken nopens een punt 
dat, zoals ten deze, door de partijen niet 
opgeworpen wordt ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

25 april 1969. 1e kamer. 
Voorzitter, H. Belpaire, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Delahaye. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite1·s, 
HH, Bayart en Struye. 

2e KAMER. - 28 april 1969. 

SOCIALE ZEKERHEID. - ZIEKTE
EN INV ALIDITEITSVERZEKERING. 
PROOESSEN-VERBAAL VAN DE INSPEO
TEURS BIJ HET RIJKSINSTITUUT VOOR 
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKE
RING.- BEWIJSKRAOHT. - 0MVANG. 

De processen-vm·baal nopens ove1·t1·edingen 
van de wets- of ve1·ordeningsbepalingen 
betretfende de ve1'zeke1·ing voo1· genees
Jcundige ve1'Z01'ging of de uitkeringsvm·
zekm·ing, 1·egelmatig opgemaalct door 
de ee1·staanwezend geneeshe1·en-inspec
teu1·s, de geneeshe1·en-inspectetws en de 
inspecteu1·s bij de Dienst voo1· admi
nistmtieve cont1·ole van het Rijlcsinstituut 
voo1· zielcte- en invaliditeitsve1·zekering, 
zijn bewijskmchtig tot het tegenbewijs 
van de mate1·iele vaststellingen door de.ze 
ambtena1·en gedaan binnen de pm·lcen 
van hun bevoegdheid; deze bewijslcracht 
strekt zich uit tot de materiele vaststel
lingen doo1· cleze ambtenaren geclaan met 
venvijzing naa1· cle wets- of VB1'01"clenings
bepalingen die de lcenmerken van cle 
1'echthebbenden op de verzeke1'ing vast
stellen (1). (Wet van 9 augustus 1963, 
gewijzigd bij de wet van 24 decem
ber 1963, art. 2, 21 en 102; koninklijk 
besluit van 4 november 1963, art. 165.) 

(PROOUREUR DES KONINGS 
TE KORTRIJK, T. BRUYNOOGHE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 november 1968 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Kortrijk ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 102 van de wet 
van 9 augustus 1963, zoals zij gewijzigd 
werd door de wetten van 24 december 
1963, 6 juli 1964 en 8 april 1965, 

do01·clat het bestreden vonnis verweer
der vrijspreekt wegens de telastlegging 
van inbreuk op artikel 103, b, van 
voormelde wet, om de reden dat in de 
ten zijnen laste opgestelde processen
verbaal onvermeld gelaten wordt op 
grond van welke feitelijke vaststellingen 

(1) Raadpl. cass., 10 juni 1968 (.A1•r. cass., 
1968, blz. 1233). 
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de opsteller besluit tot de toepassclijkheid 
van de door hem aangehaalde wetteksten 
op de personen aml wie de voorgeschreven 
bescheiden door verweerder geweigerd 
werden, 

te1·wijl de hoedanigheid van « recht
hebbenden " van die personen uit een 
aanvullend proces-verbaal blijkt waarin, 
nevens de naam van ieder betrokken 
persoon, de categorie vermeld is waartoe 
hij behoort door verwijzing naar een der 
onderdelen van artikel 21 van boven
genoemde wet of van artikel 165 van het 
koninklijk besluit van 4 november 1963, 
naargelang het geval : 

Overwegende dat krachtens artikel 102 
van de wet van 9 augustus 1963, zeals 
het vervangen werd door artikel 36 van 
de wet van 24 december 1963, de door 
de bevoegde ambtenaar opgestelde pro
cessen-verbaal die overtredingen van de 
wets- of verordeningsbepalingen betref
fende de verzekering voor geneeskundige 
verzorging of de uitkeringsverzekering 
vaststellen, bewijskrachtig zijn behou
dens tegenbmvijs ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
er op wijst dat bij het dossier een proces
verbaal van de inspecteur bij de dienst 
voor administratieve kontrool gevoegd 
werd, bevattende in bijlage " de lijst van 
de rechthebbenden in de zin van de wet 
van 9 augustus 1963 "• waarin wordt 
bevestigd, met betrekking tot ieder 
persoon vermeld in de getuigschriften 
gevoegd bij het aanvankelijk proces-ver
baal, dat deze « rechthebbende" is «in 
de zin van artikel 2 van de wet van 
9 augustus 1963 ,, « blijkens de naast 
zijn naam aangebrachte verwijzing naar 
een der onderdelen van artikel 21 der
zelfde wet of van artikel 165 van het 
koninklijk besluit van 4 november 1963 "; 

Overwegende dat het vonnis hieruit 
ten onrechte besluit dat « weer onvermeld 
gelaten wordt op grond van welke feite
lijke vaststellingen de opsteller besluit 
tot de toepasselijkheid van de door hem 
aangehaalde wetteksten op de aange
haalde personen waardoor deze laatsten 
de kwaliteit van rechthebbende beko
Inen "; 

Overwegende, inderdaad, dat het pro
ces-verbaal, door te verwijzen naar een 
van de onderdelen van bovengenoemde 
artikelen, voor ieder geval vaststelt dat de 
persoon aan wie verweerder de voorge
schreven bescheiden geweigerd heeft de 
hoedanigheid van rechthebbende bezit 
en aldus de feitelijke elementen vermeldt 
waaruit het die hoedanigheid afleidt, 

vermits voormelde bepalingen de ver
schillende categorieen personen epsom
men welke, wegens hun feitelijke ken
merken, als rechthebbenden in de zin 
van de wet dienen te worden beschouwd ; 

Dat deze feitelijke vaststelling van de 
hoedanigheid van de rechthebbenden 
bewijskrachtig is behoudens tegenbewijs ; 

Dat hieruit volgt dat het vonnis niet, 
zonder schending van artikel 102 van de 
wet van 9 augustus 1963, kon beslissen 
« dat een van de vereiste elementen van 
de telastlegging, namelijk de hoedanig
heid van rechthebbende in hoofde van 
de personen waaraan de betrokken 
geneesheer zou geweigerd hebben de 
voorgeschreven bescheiden uit te reiken, 
niet met de vereiste zekerheid bewezen 
is )) ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroor
deelt verweerder in de kosten; verwijst de 
zaak naar de Oorrectionele Rechtbank te 
Brugge, zitting houdende in hager beroep. 

28 april 1969. 2e kamer. 
Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. 
Verslaggever, H. Wauters. - Gelijk
luidende conclusie, H. Paul Mahaux, 
Eerste advocaat-generaal. 

Op dezelfde dag werden gelijkaardige 
arresten gewezen in zake de Procureur des 
Konings te Kortrijk tegen verschillende 
geneesheren, op de voorzieningen inge
steld tegen vonnissen van 8 november 
1968 van dezelfde rechtbank. 

2e KAll'i:ER. - 28 april 1969, 

REOHTERLIJKE ORGANISATIE. 
SAMENSTELLING VAN HET RECHTS
COLLEGE. - STRAFZAKEN. - AAN
WEZIGHEID VAN HET OPENBAAR 
1\HNISTERIE OP EEN DER TERECHTZIT· 
TINGEN VAN DE CORRECTIONELE RECHT
BANK, TIJDENS vVELKE DE ZAAK 
ONDERZOCHT WERD. - BLIJKT NOCR 
UIT RET PROCES-VERBAAL VAN DEZE 
TERECHTZITTING NOCH UIT RET VONNIS. 
- 0NWETTELIJKREID VAN RET VONNIS, 
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Onwettelijk is het vonnis van de · correc
tionele rechtbank wanneer noch uit de 
vermeldingen van het proces-ver·baal 
van een van de tet•echtzittingen tijdens 
welke de zaak onder·zocht wer·d, noch 
uit de vm·meldingen van het vonnis 
blijkt dat het openbaar· minister·ie de 
zitting regelmatig had bijgewoond (I). 
(Wetb. van strafv., art. 153, 17-2, 190 
en 210; Grondwet, art. 97.) 

(CROLLA.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 november 1968 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Leuven ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 
van de Grondwet, 153, 172, 190, 210 
van het Wetboek van strafvordering, 150 
en 152 van de wet van 18 juni 1869, 1 van 
de wet van 17 april 1878 : 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting van de correctionele 
rechtbank van 27 september 1968, waar
op het onderzoek van de zaak werd 
voortgezet en de zaak in beraad gehouden, 
de eenzelvigheid niet vermeldt van de 
persoon die als magistraat van het 
openbaar ministerie de debatten op deze 
terechtzitting bijwoonde ; dat het bestre
den vonnis die eenzelvigheid evenmin 
vermeldt ; dat het Hof zich derhalve in 
de onmogelijkheid bevindt na te gaan 
of de rechtbank op de terechtzitting 
van 27 september 1968 wettelijk samen
gesteld was en met een bevoegde magis
traat van het openbaar ministerie 
gezeteld heeft ; 

Dat hieruit volgt dat het bestreden 
vonnis nietig is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het verzoekschrift van eiser 
dat geen ruimere vernietiging zou kunnen 
medebrengen, vernietigt het bestreden 
vonnis, behoudens in zover het de kosten, 
begroot in het beroepen vonnis, ten laste 
van de Staat legt ; beveelt dat melding 
van dit arrest zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
laat de kosten ten laste van de Staat ; ver-

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

(1) Cass., 5 september 1960 (Bttll. en PAsrc., 
1961, I, 16) en noot 1. 

wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Mechelen, 
zitting houdende in hager beroep. 

28 april 1969. 2e kamer. 
Voorzittm·, H. van Beirs, voorzitter. 
Ver·slaggever, H. Wauters. - Gelijklui
dende conclusie, H. Paul Mahaux, eerste 
advocaat-generaal. - Pleitet•, H. Willem
sen (van de balie te Leuven). 

Op dezelfde dag werd een gelijkaardig 
arrest gewezen in zake Cuvelier, op 
voorziening ingesteld tegen een vonnis 
van 7 november 1968 van dezelfde 
rechtbank. 

28 RAMER, - 28 april 1969. 

1° TELEGRAAF EN TELEFOON. 
WET VAN 26 JANUARI 1960 BETREF· 
FENDE DE TAKSEN OP DE TOESTELLEN 
VOOR RET ONTVANGEN VAN RADIO· 
OMROEPUITZENDINGEN. - 0VERTRE· 
DINGEN. - TOEPASSELIJKE STRAF. 

2° CASSATIE. - BEVEL VAN DE 
MINISTER VAN JUSTITIE. - STRAF· 
ZAKEN.- VoNNIS VAN DE CORRECTIO· 
NELE REORTBANK WAARBIJ DE BE· 
KLAAGDE WEGENS OVERTREDING VAN 
DE WET VAN 26 JANUARI 1960 BETREF· 
FENDE DE TAKSEN OP DE TOESTELLEN 
VOOR RET ONTVANGEN VAN RADIO· 
OMROEPUITZENDINGEN TOT EEN 
ROOFDGEVANGENISSTRAF VEROOR· 
DEELD WORDT. - VERNIETIGING EN 
VERWIJZING. 

1° De ovet·tr·edingen van de bepalingen der 
wet van 26 januari 1960 betrefjende de 
talcsen op de toestellen voor het ontvangen 
van radio-omr·oepuitzendingen, met nam.e 
van artikel 10, worden gestrajt met een 
geldboete van 26 tot 500 frank, en niet 
met hoojdgevangenisstmj. (Wet van 
26 januari 1960, art. 10 en 16.) 

2° Op de voorziening van de proctwew·
generaal, ingesteld op bevel van de 
Minister· van justitie, vernietigt het Hof 
het vonnis van de politierechtbank, waar·
bij de beklaagde wegens een ovet·treding 
van de wet van 26 januar·i 1960 betr·efjen
de de taksen op de toestellen voot· hct 
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ontvangen van radio-om1'0epuitzendin
gen ver·oordeeld wordt tot een hoofd
gevangenisstmj en verwijst de zaak naar 
een andere politierechtbank (I). (Wet 
van 26 januari I960, art. I6; Wetb. 
van strafv., art. 44I en 427.) 

(PROOUREUR-GENEBAAL BIJ RET ROF 
VAN OASSATIE, IN ZAKE DEKKER.) 

ARREST. 

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

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

"De ondergetekende Procureur-gene
raal heeft de eer te vertogen dat de 
Minister van justitie hem, bij schrijven 
van 7 januari I969, Ie Sectie, Bestuur 
der wetgeving, nr I30.836/I45fAP/Pres., 
uitdrukkelijk gelast heeft, overeenkom
stig artikel 44I van het Wetboek van 
strafvordering, aan het Hof het in kracht 
van gewijsde gegaan vonnis aan te geven, 
dat door de Politierechtbank te Overijse 
op 27 juni 1968 werd gewezen en waarbij 
Albert Dekker, fabriekwerker, geboren 
te Overijse op I7 februari I935, onder 
meer veroordeeld werd tot een gevangenis
straf van 15 dagen wegens inbreuk op 
de artikelen I 0 en 16 van de wet van 
26 januari I960 betreffende de taksen 
op de toestellen voor het ontvangen van 
radio ,omroepuitzendingen. 

>> De door de voormelde artikelen 
bepaalde straf is een geldboete van 26 
tot 500 frank, zodat de uitgesproken straf 
onwettig is en het vonnis met die wets
bepalingen strijdig is. 

>>Om die redenen, vordert de onderge
tekende Procureur-generaal dat het aan 
het Hof moge behagen het aangegeven 
vonnis te vernietigen in zover het veroor
delingen uitspreekt, te bevelen dat mel
ding van zijn arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing en de aldus beperkte zaak naar 
een andere politierechtbank te verwijzen 

>> Brussel, 9 januari I969. 
>> N amens de Procureur-generaal, 

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

(1) Verg. cass., 8 april en 10 juni 1968 
(A1•r. cass., 1968, blz. 1035 en 1238); raadpl. 
cass., 11 september 1967 (ibid., 1968, blz. 51). 

Gelet op artikel 44I van het Wetboek 
van strafvordering, de redenen van boven
staande vordering aannemende, vernie
tigt bovengemeld vonnis op 27 juni I968 
gewezen door de Politierechtbank te 
Overijse, in zover het veroordelingen 
uitspreekt ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal geinaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing 
en verwijst de aldus beperkte zaak naar 
de Politierechtbank te Sint-Genesius
Rode. 

28 april 1969. 2 6 kamer. -
Voorzitte1' en Ve1·slaggever·, H. van Beirs, 
voorzitter. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Paul "Mahaux, eerste advocaat-gene
raal. 

2e KAMER.- 28 april 1969. 

OASSATIE.- BEVEL VAN DE MINISTER 
VAN JUSTITIE. - STRAFZAKEN. -
VoNNIS TOT VEROORDELING VAN EEN 
REEDS WEGENS RETZELFDE FElT VER
OORDEELDE BEKLAAGDE. - VERNIETI
GING. 

Op de vom·ziening van de procureur-gene
raal, ingesteld op bevel van de Ministe1· 
van justitie, ve1·nietigt het Hoj het vonnis 
van de politimw;htbank dat een beklaagde 
ve1'001'deelt wegens ee11 jeit 'Waa?'V001' hij 
1·eeds doo?' een in kracht van gewijsde 
gegane beslissing ve?'OO?'deeld we1'd (2). 
(Wetb. van strafv., art. 441.) 

(PROOUREUR-GENERAAL BIJ RET ROF 
VAN OASSATIE, IN ZAKE STEVENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de hiernavol
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 te vertogen dat, bij 
schrijven van I7 februari I969, Bestuur 

(2) Cass., 17 februari 1969, supra, blz. 575. 
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der Wetgeving, l e sectie, nr 95.537 /30/AP / 
Pourv., de Minister van justitie hem 
uitdrukkelijk gelast heeft, overeenkom
stig artikel 441 van het W etboek van 
strafvordering, aan het Hof het vonnis 
van de Politierechtbank te Gent· van 
22 mei 1968 aan te geven, waarbij 
Greta Stevens, hostes, geboren te Den
dermonde op 7 september 1945, veroor
deeld werd tot een geldboete van 25 frank 
om, te Gent, verzuimd te hebben aangifte 
van woonstverandering te doen. 

» Deze veroordeling, welke kracht van 
gewijsde verworven heeft, werd uitge
sproken terwijl voormelde Stevens, bij 
vonnis van dezelfde politierechtbank van 
5 maart 1968, dat insgelijks kracht van 
gewijsde verworven heeft, reeds voor 
hetzelfde misdrijf veroordeeld was. 

" De strafvordering was vervallen door 
het op 5 maart 1968 gewezen vonnis, 
zodat het vonnis van 22 mei 1968, 
strijdig met de regel 1w11 bis in idem, 
onwettelijk is. 

" Om die redenen, vordert de ondergete
kende Procure"LIT-generaal dat het aan 
het Hof moge behagen het aangegeven 
vonnis te niet te doen, te bevelen dat 
melding van zijn arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigde 
beslissing en te verklaren dat er geen , 
reden is tot verwijzing. 

» Brussel, 19 februari 1969. 
'' N amens de Proctu•eur-generaal, 

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

Gelet op artikel 441 van het W etboek 
van strafvordering, de redenen van voor
melde vordering aannemende, vernietigt 
het aangegeven vonnis van de Politie
rechtbank te Gent van 22 mei 1968; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing ; zegt dat er geen 
reden bestaat tot verwijzing. 

28 april 1969. 2e kamer. 
Voo;·zitter en Ve;·slaggever, H. van Beirs, 
voorzitter. ~ Gelijklttidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, eerste advocaat-gene
raal. 

(1) Argt. cass., 4 december 1967 CArr. cass., 
1968, biz. 483) en 16 december 1968 (s1tpra, 
blz. 382). V66r de inwerkingtreding van de 
wet van 30 mei 1961, bedroeg de verjal'ings
termijn van de strafvordering in dergelijk 

2e KAMER.~ 28 april 1969, 

1° VERJARING. ~ STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. OvERTREDING 
VAN HET POLITIEREGLEMENT VOOR DE 
EXPLOITATIE VAN TRAMWEGEN. 
TOEPASSING VAN EEN POLITIESTRAF.
VERJARINGSTERMIJN. 

2° CASSATIE. - BEVEL VAN DE 
MINISTER VAN JUSTITIE. - STRAFZA· 
KEN. - VONNIS DAT EEN VEROORDE· 
LING UITSPREEKT WEGENS EEN VER· 
JAARD MISDRIJF. - VERNIE.TIGING. 

1° vV annee;· de ;·echte;· oordeelt dat een 
overt;·ecling van het koninklijk besluit 
van 27 januari 1931 hottdende politie
reglement voor de exploitatie van de door 
de ;·ege;·ing ve;·gunde of te vergunnen 
t;·amwegen, wegens verzachtende om
standigheden, slechts met politiestraj 
moet wo;·den gest;·ajt, bedmagt de ver
ja;·ingste;·mijn van de strajvo;·det'ing 
een jaar (l). (Wet van 17 april 1878, 
gewijzigd op 30 mei 1961, art. 21, lid 2; 
koninklijk besluit van 27 januari 1931, 
gewijzigd op 6 juli 1936, art. 13.) 

2° Op de voot·ziening van de p;•ocu;·eu;·
generaal, ingesteld op bevel van de 
Ministe;· van justitie, vernietigt het Hoj 
het vonnis dat een ve1'0ordeling uitspreekt 
wegens een misdrijj dat door verjaring 
gedekt was (2). (Wetb. van strafv., 
art. 441.) 

(PROCUREUR·GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN CASSATIE, IN ZAKE LEPOMME.) 

ARREST. 

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

« Aan de tweede Kamer van het Hof 
van cassatie. 

'' De ondergetekende Procureur-gene
raal heeft de eer te vertogen dat 
de Minister van justitie hem, bij schrij
ven van 26 februari 1969, Bestuur 
der wetgeving, Strafwetgeving, 
nr 130.836/99/AP /Pres., uitdrukkelijk 
gelast heeft, overeenkomstig artikel 441 
van het Wethoek van strafvordering, aan. 

geval zes maanden (cass., 27 juni 1960, 
Bull. en PAsiC., 1960, I, 1223). 

(2) Cass., 8 april 1968 (A1'1·. cass., 1968, 
blz. 1035). 



- 816 

het Hof het in kracht van gewijsde 
gegaan vonnis aan te geven, dat door de 
Politierechtbank te Antwerpen op 15 de
cember 1966 werd gewezen en waarbij 
Eugeen Frans Lepomme, trambediende, 
geboren te Antwerpen op 31 oktober 1919, 
onder 1neer, veroordeeld werd, na con
traventionalisering van het wanbedrijf, 
tot een geldboete van 10 frank, wegens 
inbreuk op de artikelen 6, lid 5, en 13 
van het koninklijk besluit van 27 januari 
1931, gewijzigd op 6 juli 1936 en 26 augus
tus 1938, feit gepleegd op 2 oktober 1965. 

• >>De verjaring van de strafvordering 
werd de laatste maal gestuit op 29 okto
ber 1965 en niet geschorst, zodat de 
Yeroordeling, uitgesproken meer dan een 
jaar na voormelde stuitingsdaad, strijdig 
is met de wet, namelijk met de artike
len 21 tot 25 van de wet van 17 april1878 
gewijzigd bij artikel 1 van de wet :van 
30 mei 1961, krachtens welke de pubheke 
vordering, op de dag van het vonnis, 
door verjaring vervallen was. 

» Om die redenen, vordert de onder
getekende Procureur-generaal dat het 
aan het Hof moge behagen het aangege
ven vonnis te vernietigen, te bevelen 
dat melding van zijn arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigde 
beslissing en te verklaren dat er geen 
reden is tot verwijzing. 

» Brussel, 17 maart 1969. 

» Namens de Procureur-generaal, 
» De Eerste advocaat-generaal, 

» (get.) Paul Mahaux »; 

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, de gronden van 
bovenstaande vordering overnemende, 
vernietigt voormeld vonnis op 15 decem
ber 1966 gewezen door de Politierecht
bank te Antwerpen ; beveelt dat meldj.ng 
van het thans gewezen arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigde 
beslissing ; zegt dat er geen reden is tot 
verwijzing. 

28 april 1969. 2 8 kamer. 
VooTzitter en Ve1·slaggever, H. van Beirs, 
voorzitter. - Gelijkl~tidende conclttsie, 
H. Paul Mahaux, eerste advocaat-gene
raal. 

(1) en (2) Raadpl. cass., 7 januari en 
3 maart 1964 (Bull. en PAsrc., 1964, I, 478 en 
714). - Zie tevens de voorbereidende werk
zaamheden van artikei 28 van de wet van 
1 augustus 1952, dat artikei 61 van de 

2e KAMER. - 29 april 1969. 

l o INKOlVISTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - HERSTELVER· 
GOEDING VAN OORLOGSSOHADE AAN 
BEDRIJFSGOEDEREN. - VERGOEDING 
ONDERWORPEN AAN DE BEDRIJFSBE· 
LASTING. - SOHULDENAAR VAN DE 
BELASTING. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEDRIJFSBELASTING. - HERSTELVER· 
GOEDING VAN OORLOGSSOHADE AAN 
BEDRIJFSGOEDEREN. - VERGOEDING 
BETAALBAAR GESTELD NA HET OVER· 
LIJDEN VAN DE EXPLOITANT.- SCHUL· 
DENAAR VAN DE BEDRIJFSBELASTING. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN. -
AANSLAG EN INKOHIERING. - BIJ • 
ZONDERE AANSLAG IN DE BEDRIJFSBE· 
LASTING, BEPAALD BIJ ARTIKEL 32, 
§ 2, LID 1, VAN DE GEOOORDINEERDE 
WETTEN. - VoORWERP. 

1 o De belasting op de heTstelve1·goecling 
van ooTlogsschade aan bed1·ijfsgoedenn 
die belastbam· is als bedrijfsinkomsten 
ove~· het jaar van het boekjam· gedtwende 
hetwelk de vergoeding betaalbaar gesteld 
we~·d, zelfs zo het bed1·ijf ges~aakt ~verd 
wegens ste1jgeval of om en~ge andm·e 
reden, moet nam· gelang van het geval 
wm·den gevestigd ten laste van degene, 
exploitant, gewezen exploitant of nala
tenschap, die de echte genieter van de 
vergoeding is (1). (Gecoordineerde wet
ten betreffende de herstelling van 
oorlogsschade aan private goederen, 
art. 61, § 1 ; gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 31, § 1, ct; koninklijk besluit van 
22 september 1937, art. 38.) 

2o De he1·stelveTgoeding van oo1'logsschade 
aan bedr·ijfsgoederen, die betaalbam· 
werd gestelcl na het overlijclen van de 
exploitant, is belastbaar ten name van 
de nalatenschap van de exploitant en 
niet van zijn erfgenarnen pe1'soonlijk (2). 

gecoiirdineerde wet ten betre:ffende de herstei • 
ling van de ooriogsschade aan private goederen 
van 30 januari 1954 is geworden, en met 
name de rechtvaardiging van het amendement 
voorgesteid door de Regering en de versiagen 
van de commissies van de Kamer van voiks· 
vertegenwoordigers en van de Senaat (Parl. 
st. Kamer, 1951-1952, nr 95, biz. 3, en nr 209, 
biz. 16; Pari. st. Senaat, 1951-1952, nr 397, 
biz. 91). 
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( Gecoiirdineerde wet ten betreffende de 
herstelling van de oorlogsschade aan 
private goederen, art. 61, § 1 ; Gecoiir
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 31, § 1, a; konink
lijk besluit van 22 september 1937, 
art. 38.) 

3° De bepaling van a1'tikel 32, § 2, lid 1, 
van de gecoo1'dineeTde wetten betretfende 
de inkomstenbelastingen, die de vestiging 
van een bijzonde1·e aanslag voo1·sch1'ijjt 
in geval van staking van bech·ijj wegens 
ste1jgevat of om enige ande1·e 1·eclen, 
he eft enlcel bet1·elckin g op cle inlcomste11 
wellce bij cle staking van het becl1·ijj 
1·eeds ve1'k1·egen We1'clen en niet op clie 
welke slechts na cleze staking belastbaa1· 
wa1·en ( 1). 

(MEYHUI, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCI:ii:N.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 juni 1967 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 31, § 1, 61, § 3, en 65 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coiirdineerd bij het Besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 38 van het koninklijk 
besluit van 22 september 1937 en 61 van 
de wet van 1 oktober 1947 betreffende de 
herstelling van oorlogsschade aan private 
goederen, zoals gewijzigd door artikel 28, 
I, van de wet van 1 augustus 1952, in 
het bijzonder litt. cl, 

cloo1'clat het bestreden arrest verklaart 
dat de herstelvergoeding van 504.098 fr., 
die in 19 55 aan eiser. als enige erfgenaam 
van V alere Meyhui uitbetaald werd, 
ingevolge artikel 28, 1, litt. cl, van de 
wet van I augustus I952 (artikel 61, § 1, 
van de op 30 januari 1954 gecoiirdineerde 
wetten) als een bedrijfsinkomen belast
baar is voor het jaar 1955, en ingevolge 
artikel 31, § 1, littera a, van de gecoiir
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen belastbaar is in hoofde 
van degene die de inkomsten genoten 
heeft, en dat eiser, als genieter van dit 

(1) Oass., 14 mei 1968 (Ar1·. cass., 1968, 
biz. 1138); raadpl. cass., 7 januari en 3 maart 
1964 (Bull. en PASIC., 1964, I, 473 en 714), 
en de noot 1, get. W. G., onder cass., 20 juni 
1967 (A1-r. cass., 1967, biz. 1280). 

bedrijfsinkomen, belastbaar is in de 
bedrijfsbelasting en de aanvullende per
sonele be~asting, 

te1'wijl artikel 28, I, littera cl, van voor
melde wet van 1 augustus 1952 bepaalt 
dat een vergoeding wegens oorlogsschade 
belastbaar blijft als een bedrijfsinkomen, 
« zelfs indien het beroep gestaakt werd 
wegens sterfgeval of om enige andere 
reden », en het dienstjaar voor de belast
baarheid bepaalt volgens de datum van 
de betaling, maar geenszins zegt dat 
degene die, als erfgenamn van een geteis
terde, een vergoeding wegens oorlogs
schade ontvangt, in eigen naam client 
belast, en niet als erfgenaam, zoals 
bepaald bij artikel 31, § I, littera a, 
van de gecoiirdineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen en artikel 38 
van het koninklijk besluit van 22 septem
ber 1937, te meer daar voormeld arti
kel 28, I, littera c, betreffende een 
eventuele verbetering van vroeger aan
vaarde verliezen, uitdrukkelijk bepaalt 
dat de belastingsupplementen ten laste 
van de belastingplichtige of van zijn 
successie mogen gelegd worden, en men 
niet inziet waarom de werkwijze anders 
zou zijn naar gelang het gaat om verbe
tering van een negatief element (vroeger 
aanvaarde verliezen) of om belasting 
van een positief element (de herstelver
goeding), eri te meer daar artikel 28, I, 
littera e, eveneens bepaalt dat moet 
gehandeld worden juist alsof de geteister
de nog leefde : 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 61, § I, 1°, cl, van de gecoiirdineerde 
wetten betreffende de herstelling der 
oorlogsschade aan private goederen, de 
herstelvergoeding betreffende bedrijfs
goederen belastbaar is « als bedrijfsin
komen » voor het jaar of het boekjaar 
gedurende hetwelk de vergoeding voor 
herstel betaalbaar gesteld werd, « zelfs 
indien het beroep gestaakt werd wegens 
sterfgeval of om enige andere reden » ; 

Overwegende dat, krachtens artikel 3I, 
§ I, a, van de gecoiirdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, de 
bedrijfsbelasting onder meer verschuldigd 
is door de personen die de belastbare 
inkomsten « genieten » en dat, krachtens 
artikel 38 van het koninklijk besluit van 
22 september I937, genomen ter uitvoe
ring van artikel 60 van bedoelde wetten, 
de aanslagen ten laste van overleden 
belastingschuldigen ten kohiere gebracht 
worden op dezer naam, voorafgegaan van 
het woord « nalatenschap » ; 

Overwegende dat, zowel uit de bewoor-
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dingen zelf van genoemde bepaling van 
artikel 61, § 1, van de wett.en betreffende 
de herstelling der oorlogsschade aan pri
vate goederen als uit de economie van de 
verscheidene bepalingen van dit artikel, 
blijkt dat de belasting van de herstel
vergoeding client gevestigd te worden, 
volgens het geval, ten laste van degene, 
exploitant, gewezen exploitant of nala
tenschap, die de echte genieter van de 
vergoeding is ; 

Overwegende i)lderdaad, dat zo be
doelde wetsbepalingen de herstelver
goeding, die evenwel geen inkomen 
uitmaakt, " bedrijfsinkomen " noemen, 
zulks geschiedt om de reden dat zij het 
verlies voortspruitende uit oorlogsschade 
aan bedrijfsgoederen als een definitief 
verlies op fiscaal gebied beschouwen en 
als dusdanig aannemen onder de voor
waarden gesteld bij de letters a en b 
en mits de bij letter c bedoelde wijzigin
gen, terwijl het gedeelte van de vergoe
ding dat het werkelijk bedrag van het 
aangenomen verlies overtreft een niet 
verwezenlijkte rneerwaarde oplevert, die 
van belasting vrijgesteld wordt overeen
komstig letter e, binnen de perken van 
en onder de voorwaarden gesteld bij 
artikel 27, § 2bis, lid 1, b, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen ; 

Dat de belastingmodaliteiten van de 
herstelvergoeding aldus in nauw verband 
staan met de modaliteiten van de aftrek 
van het verlies uit oorlogsschade voort
spruitende en dat, evenals belastingen of 
belastingsupplen1enten, wanneer het als 
verlies afgetrokken bedrag overdreven 
blijkt, dienen gevestigd te worden " ten 
laste van de belastingplichtige of van 
zijn )lalatenschap "' ook de herstelver
goeding Welke met de e:ffectief geleden 
schade overeenstemt client belast te 
worden ten laste van de exploitant of van 
de gewezen exploitant en, " indien het 
beroep gestaakt werd wegens sterfgeval "' 
ten laste van hem nalatenschap ; 

Overwegende, overigens, dat de bepa
ling van artikel 32, § 2, lid l, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen enkel betrekking 
heeft op de inkomsten welke bij de 
staking van de beroepsbedrijvigheid reeds 
verkregen waren en niet op die welke 
slechts na deze staking belastbaar wor
den; 

Overwegende, derhalve, dat door te 
beslissen dat eiser, als genieter van de 
inkomsten, persoonlijk belastbaar is in 
de bedrijfsbelasting en in de aanvullende 
personele belasting wegens de herstel
vergoeding van de oorlogsschade door 

de exploitatie van zijn ouders geleden, 
homvel het vaststelt dat bedoelde ver
goeding hem gestort werd in zijn hoe
danigheid van enige erfgenaam van de 
exploitanten, het arrest de in het middel 
bedoelde artikelen 31, § 1, van de geco6r
dineerde wetten betre:ffende de inkom
stenbelastingen, 38 van het koninklijk 
besluit van 22 september 1937 en 61, 
§ l, van de gecoordineerde wetten betref
fende de herstelling van de oorlogsschade 
aan private goederen schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 
En overwegende da.t het arrest ver

weerder in alle kosten van het beroep 
door eiser tegen de beslissing van de 
directeur der belastingen ingesteld, ver
oordeelt; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het beslist dat de 
vergoeding van 504.098 frank belasthaar 
is ten laste van eiser persoonlijk en niet 
ten laste van de nalatenschap van zijn 
ouders ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerder in de kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

29 april 1969. 2e kamer. 
Voo1·zitte1', H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1'slaggeve1', 
Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende 
conclttsie, H. Paul Mahau.'C, eerste advo
caat-generaal. - PleiteTs, HH. Delafon
taine (van de balie te Kortrijk) en Van 
Leynseele. 

2e KAMER. - 29 april 1969. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN.-
0VEREENKOMST TUSSEN BELGI:E EN 
NEDERLAND. - NIJVERHEIDS-, HAN
DELS- OF LANDBOUWBEDRIJF DAT IN 
BEIDE STATEN V ASTE INRIOHTINGEN 
HEEFT. - BELASTING OP DE DOOR 
DEZE INRICHTINGEN VOORTGEBRAOHTE 

INKOMSTEN. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN.-
0VEREENKOMST TUSSEN BELGIE EN 
NE.DERLAND. - NIJVERHEIDS-, HAN
DELS- OF LANDBOUWBEDRIJF DAT IN 
BEIDE STATEN VASTE INRIOHTINGEN 
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HEEFT. - DOOR DEZE INRICHTINGEN 
VOORTGEBRAOHTE INKOMSTEN. - VER

DELING. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
lNTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN.-
0VEREENKOMST TUSSEN BELGIE EN 
NEDERLAND. - NIJVERHEIDS-, HAN
DELS- OF LANDBOUWBEDRIJF DAT IN 
BEIDE STATEN V ASTE INRIOHTINGEN 
HEEFT. - VASTSTELLING VAN DE 
WINSTEN BEHAALD IN NEDERLAND EN 
IN BELGIE VAN DE BELASTING VRIJGE
STELD. - BELASTINGEN BETAALD IN 
NEDERLAND EN NIET AFGETROKKEN 
VAN DE IN DIT LAND BELASTE WINSTEN. 
- BED RAG VAN DEZE BELASTINGEN 
MOET NIET WORDEN AFGETROKKEN 
VAN DE IN BELGIE VRIJGESTELDE 

WINSTEN. 

l 0 JiVannee1· een nijve1·heids-, handels- of 
landbouwbedrijf in Belgie en in Nede1'
land vaste imichtingen heeft, heft iede1·e 
Staat de belasting op het deel van de op 
zijn g1·ondgebied behaalde inkomsten (1). 
( Overeenkomst tussen Belgie en N eder
land tot voorkoming van dubbele 
belasting, gesloten op 20 februari 1933 
en goedgekeurd bij de wet van 2 juni 
1934, art. 4, § 2.) 

2° nr annem· een nijve1·heids, handels- of 
landbottwbed1·ijf in Belgie en in Nedm·
land vaste in1'ichtingen heeft, heft iede1·e 
Staat de belasting op het deel van de op 
zijn g1·ondgebied behaalde inkomsten, 
alhoewel de bevoegde administ1·aties van 
beide Staten tot dan geen enkele gemeen
schappelijke 1·egeling get1·otfen hebben 
nopens de ve1·deling de1' inkomsten. De 
bepaling van a1'tikel 110 van het 
JiV etboek van de inkomstenbelastingen 
volgens dewelke ,V001' het bepalen van 
de belastba1•e inkomsten, de kmchtens 
bijzonde1'e wetsbepalingen vTijgestelde 
inkomsten die begTepen zijn in de 
winsten ove1· het belastbaa1' tijdpeTk, van 
de winsten w01·den afgetTokken in de 
volgo1·de en op de elementen van de 
winst zoals doo1· de Koning w01·dt 
vastgesteld, doet geen ajbreuk aan deze 
Tegel (2). (Overeenkomst tussen Belgie 

(1) en (2) Over de toepassingsvoorwaarden 
van de Overeenkomst tussen Belgie en 
Nederland tot voorkoming van dubbele 
belasting, gesloten op 20 februari 1933 en 
goedgekeurd bij de wet van 2 juni 1934, 
op de belastingen omschreven bij de wet van 
20 februari 1962 houdende hervorming van 

en Nederland tot voorkoming van 
dubbele belasting, gesloten op 20 febru
ari 1933 en goedgekeurd bij de 
wet van 2 jtmi 1934, art. 4, § 2.) 

3° TV annee1· een nijve1'1wids-, handels- of 
landbouwbedrijj in Belgie en in Nede1'
land vaste im·ichtingen heeft, moet voo1· 
de vaststelling van de winsten die in 
N edeTland we1·den behaald en van de 
belasting in Belgie zijn v1'ijgesteld 
ingevolge aTtilcel 4, § 4, van de Ove1·een
lcomst tussen Belgie en Nederland, 
gesloten op 20 febTUMi 1933 en goed
gelceuTd bij de wet van 2 juni 1934., 
het bedmg van de in N ede1'land betaalde 
en bij het belasten van deze winsten 
niet afget1·oklcen belastingen niet in 
mindeTing wo1'den gebmcht van de in 
Nede1'land belaste winsten. 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
CIEN, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
«COMPAGNIE D'ASSURANOES D'ANVERS 
SEOURITAS )),) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 11 jtmi 1968 door bet Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over bet middel afgeleid nit de scben
ding van de artikelen 97, 112 van de 
Grondwet, 110, 278 van bet Wetboek 
der inkomstenbelastingen, 4, § 2, van bet 
verdrag dat op 29 februari 1933 tussen 
Nederland en Belgie werd gesloten ter 
voorkoming van dubbele belasting en tot 
regeling van enige andere belastingaan
gelegenbeden, goedgekeurd bij de wet van 
2 juni 1934, en zo nodig, van artikel 1 
van het koninklijk besluit van 16 oktober 
1964 waarbij voormeld verdrag in over
eenstemming werd gebracbt met de 
belastingen ingesteld bij de wet van 
20 november 1962 houdende bervorming 
van de inkontstenbelastingen, 

do01·dat het bestreden arrest, in bet 
raam van de · toepassing van voormeld 
artikel 4, § 2, van het Nederlands
Belgisch verdrag van 20 februari 1933, 

de inkomstenbelastingen en door het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen, gevoegd bij het 
koninklijk besluit van 26 februari 1964 tot 
coiirdinatie van de wetsbepalingen betreffende 
de inkomstenbelastingen, raadpl. cass., 
20 februari 1968 (A1·r. cass., 1968, blz. 822). 
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na te hebben vastgesteld dat de bij dit 
artikel in uitzicht gestelde regeling nopens 
de verdeling van de inkomsten nog niet 
werd getroffen, beslist dat de administra
tie, voor het bepalen van het in Belgie 
belastbaar inkomen, de in Nederland 
behaalde winst ten onrechte heeft ver
minderd met de aldaar betaalde belastin
gen en deze beslissing steunt op de 
overwegingen :a) dat het bedrag van de 
in Nederland betaalde belastingen be
grepen is in de in Nederland aangegeven 
winst en derhalve in Nederland werd 
belast, zodat, door het bedrag van deze 
belasting in mindering te willen brengen 
van de in Belgie vrijgestelde Nederlandse 
winst, de Belgische fiscus dit bedrag 
andermaal zou belasten en b) dat de in 
Nederland betaalde belastingen in se 
geen winsten uitmaken maar wel niet 
aanvaarde uitgaven die noch in' Belgie, 
noch in Nederland in mindering mogen 
worden gebracht van de winsten van het 
volgend dienstjaar, 

tenvijl het hof van beroep : 
a) uit de ingeroepen omstandigheid 

dat de Nederlandse belasting begrepen 
is in de in Nederland aangegeven winst 
en derhalve in Nederland werd belast, 
niet het besluit kon trekken dat, door 
het bedrag van deze belasting in minde
ring te willen brengen van de in Belgie 
vrijgestelde Nederlandse winst, de Bel
gische fiscus dit bedrag andermaal zou 
belasten, zonder in tegenspraak te komen 
met het door de administratie aange
voerde en door het hof van beroep niet 
betwiste feit dat de Nederlandse belasting 
onder de in aanmerking genomen bedrijfs
lasten begrepen werd ; 

b) enkel kennis nemende van de vraag 
welk gedeelte van de in Nederland ver
kregen winst van de Belgische vennoot
schapsbelasting diende te worden vrijge
steld, overeenkomstig het N ederlands
Belgisch verdrag van 20 februari 1933 
en overeenkomstig artikel llO van het 
Wet b o e k der inkomstenbelastingen, 
slechts behoorde na te gaan in welke 
mate de Nederlandse winst in de totale 
voor de vennootschapsbelasting in aan
merking komende winst begrepen was ; 
de vraag of de in Nederland betaalde 
belasting in Nederland enjof in Belgie 
aldan niet als een aftrekbare bedrijfsuit
gave dient te worden beschouwd ten deze 
dus geen belang had en de beslissing 
van het hof van beroep dus niet vermocht 
te be'invloeden; 

c) na te hebben vastgesteld dat, in 
weerwil van de laatste zin van artili::el 4, 

§ 2, van het Nederlands-Belgisch verdrag 
van 20 februari 1933, de betrokken admi
nistraties dezer Staten tot dusver gecn 
gemeenschappelijke regeling hebben ge
troffen nopens de verdeling der winsten, 
ertoe gehouden was, mnwille van het 
karakter van openbare orde van de 
belastingwetten, na te gaan welke bepa
lingen van de Belgische fiscale wetgeving 
toepasselijk zijn om het bedrag te 
bepalen van de N ederlandse winsten die 
als vrijgestelde inkomsten van de totale 
winsten van het belastbaar tijdperk 
dienden afgetrokken te worden en bijge
volg niet vermocht de bepaling van 
artikel llO van het Wetboek der inkom
stenbelastingen over het hoofd te zien ; 

d) door te beslissen dat, voor de 
vaststelling van de in Belgie vrijgestelde 
Nederlandse winst, de in Nederland 
betaalde belastingen ten omechte in 
mindering werden gebracht van de in 
Nederland aangegeven winst, een hoger 
bedrag aan Nederlandse winst vrijstelt 
dan datgene begrepen in de totale winst 
van het belastbaar tijdperk : 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 4, § 2, van het 
verdrag van 20 februari 1933 tussen 
Belgie en Nederland afgesloten, en goed
gekemd bij de wet van 2 jtmi 1934, 
bepaalt dat indien een onderneming 
vaste inrichtingen heeft in beide verdrag
sluitende Staten, ieder der Staten de 
belasting zal heffen over het gedeelte 
van de inkomsten dat op zijn grondgebied 
is verkregen. 

Dat noch de omstandigheid dat tot 
dusver de bevoegde administraties geen 
gemeenschappelijke regeling getroffen 
hebben nopens de verdeling der inkom
sten, noch de bepaling van artikel 110 
van het Wetboek der inkomstenbelastin
gen afbreuk doen aan het principe 
gehuldigd door genoemde overeenkomst, 
luidens hetwelk er geen dubbele belasting 
mag geschieden in de erbij bedoelde 
gevallen, waaronder het huidig geval ; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt ; 

W at betreft het eerste, het tweede en 
het vierde onderdeel samen : 

Overwegende dat noch uit de vaststel
ling dat de administratie aanvoert dat 
de Nederlandse belastingen reeds be
grepen waren onder de bedrijfslasten, 
noch uit enige andere vaststelling van 
het arrest volgt dat het hof van beroep 
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aanneemt dat zulks ten deze het geval 
was; 

Dat het arrest integendeel erop wijst 
dat het bedrag van de Nederlandse 
belastingen begrepen ligt in de in Neder
land aangegeven winst en aldaar belast 
werd, dat de administratie, door het 
bedrag van de in Nederland betaalde 
belastingen in mindering te brengen van 
de in Belgie vrijgestelde N ederlandse 
winst, dit bedrag andermaal zou belasten, 
en dat overigens de inN ederland betaalde 
belastingen in se geen winsten uitmaken, 
doch niet aanvaarde uitgaven die, zowel 
in Belgie als in Nederland, niet als 
bedrijfslasten in mindering mogen ge
bracht worden van de belastbare winsten 
van het volgend dienstjaar; 

Overwegende dat het arrest aldus de 
aanvoering van de administratie duidelijk 
verwerpt en behoorlijk nagaat in welke 
mate de Nederlandse winst in Belgie 
vrijgesteld is; 

Dat het verder uit die overwegingen 
blijkt dat de bestreden beslissing niet een 
hoger bedrag aan Nederlandse winst 
vrijstelt dan datgene dat begrepen is in 
de totale winst van het belastbaar tijd
perk; 

Dat deze onderdelen van het middel 
feitelijke grondslag missen ; 

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

29 april 1969. - 2" kamer. 
Voorzittm·, H. van Beirs, voorzitter. 
Verslaggever, Ridder de Schaetzen. 
Gelijkluidende conclusie, H. PaulMahaux, 
eerste advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Fally en Koevoets (deze laatste 
van de balie te Antwerpen). 

2e KAMER. - 29 april 1969. 

1° DOUANEN EN ACCIJNZEN. 
DOUANEN. - lNVOER VAN GOEDEREN 
ZONDER OVERLEGGING VAN EEN VER
GUNNING. - MISDRIJF OMSCRREVEN 
BIJ DE WET VAN 20 DECEMBER 1897, 
ARTIKEL 1, GEWIJZIGD BIJ DE WET 
VAN 30 JUNI 1951. - FElT DAT IN 
RET BUITENLAND STRAFBAAR IS ALS 
SLUIKUITVOER. ONDERSCREIDEN 
MISDRIJVEN. 

2° RECHTERLlJK GEWIJSDE. -
STRAFZAKEN. - BEKLAAGDE DIE IN 
RET BUITENLAND WERD GEVONNIST. 
-WET VAN 17 APRIL 1878, ARTIKEL 13. 
- VooRWAARDEN. 

3° IN HET BUITENLAND GEPLEEGD 
MISDRIJF. - BEKLAAGDE DIE IN 
RET BUITENLAND WEGENS RETZELFDE 
MISDRIJF WERD GEVONNIST. - WET 
VAN 17 APRIL 1878, ARTIKEL 13. 
- BEGRIP. 

4° DOUANEN EN ACCIJNZEN. 
DoUANEN.- lNVOER VAN GOEDEREN 
ONDERWORPEN AAN DE OVERLEGGING 
VAN EEN VERGUNNING. GEEN 
OVERLEGGING VAN EEN VERGUNNING 
BIJ DE INVOER VAN BOTER UIT NEDER
LAND. - MISDRIJF OMSCRREVEN BIJ 
DE WET VAN 20 DECEMBER 1897, 
ARTIKEL l, GEWIJZIGD BIJ DE WET 
VAN 30 JUNI 1951. - VERDRAGEN 
TUSSEN BELGI:E, NEDERLAND EN 
RET GROOTRERTOGDOM LUXEMBURG 
DIE DE VERVOLGING EN DE VEROORDE
LING NIET BELETTEN, 

5° DOUANEN EN ACCIJNZEN. -
DOUANEN.- lNVOER VAN BOTER UIT 
NEDERLAND ZONDER OVERLEGGING VAN 
EEN VERGUNNING. - MISDRIJF OM
SCRREVEN BIJ DE WET VAN 20 DECEM
BER 1897, ARTIKEL 1,, GEWIJZIGD BIJ 
DE WET VAN 30 JUNI 1951. - FElT 
DAT IN NEDERLAND ALS SLUIKUITVOER 
STRAFBAAR IS. - VERVOLGING EN 
VEROORDELING IN BELGIE WEGENS RET 
BIJ DE WET VAN 20 DECEMBER 1897 
OMSCRREVEN MISDRIJF.' GEEN 
SCRENDING VAN ARTIKEL 12 VAN RET 
VERDRAG TUSSEN BELGIE, NEDERLAND 
EN RET GROOTHERTOGDOM LUXEM
BURG TE BRUSSEL ONDERTEKEND OP 
5 SEPTEMBER 1952 EN GOEDGEKEURD 
BIJ DE WETGEVENDE AKTE VAN 4.JULI 
1953. 

6° DOUANEN EN AOCIJNZEN. -
DOUANEN. - lNVOER VAN GOEDEREN 
ONDERWORPEN AAN DE OVERLEGGING 
VAL'< EEN VERGUNNING. - INVOER 
VAN BOTER UIT NEDERLAND ONDER
WORPEN AAN EEN INVOERVERGUNNING. 
- MINISTERIELE BESLUITEN VAN 
31 DECEMBER 1962 EN 7 JANUARI 1966. 
- STELSEL DAT TOT OP DE INWERKING
TREDING VANDE VERORDENING Nr 804-68 
VAN 27 JUNI 1968 VAN DE MINISTER
RAAD VAN DE EUROPESE GEMEEN
SCRAPPEN, OVEREENSTEMT J\lET DE 
VERORDENINGSBEPALINGEN UITGE
V AARDIGD DOOR DE AUTORITEITEN 
VAN DEZE GEMEENSCRAPPEN. 



..,--- 822 

7° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 
- EuRoPESE EcoNOMISCHE GEMEEN
SCRAP. - LANDBOUW. - GEJ\'lEEN
SCHAPPELIJKE ORGANISATIE VAN LAND
BOUWMARKTEN. - VERDRAG, ARTI
KELEN 40 EN 43. - REGLEMENTERING 
UITGEVAARDIGD DOOR DE MINISTER
RAAD EN DE COMllUSSIE VAN DE 
EuROPESE EcoNoMISCHE GEMEEN
SCRAP VOOR DE "VERORDENING VAN 
27 JUNI 1968 VAN DE RAAD VAN DE 
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. - l\lh
NISTERIELE BESLUITEN VAN 31 DE
CEMBER 1962 EN 7 JANUARI 1966 
WAARBIJ DE INVOER VAN BOTER UIT 
NEDERLAND ONDERWORPEN WORDT 
AAN DE OV1~RLEGGING VAN EEN INVOER
VERGUNNING.- MINISTERIELE BESLUI
TEN IN OVEREENSTEMJ\HNG MET DEZE 
REGLEMENTERINC+. 

8° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 
- EuRoPESE EcoNOMISCHE GElviEEN
SCRAP. - VERORDENINC+EN UITGE
V AARDIGD DOOR DE MINISTERRAAD EN 
DE COMJ\USSIE VAN DE GEMEENSCHAP. 
- 0VEREENSTEMJ\UNC+ VAN EEN MINIS
TERIEEL BESLUIT MET DEZE VERORDE
NINC+EN. - TOEZICHT VAN DE HOVEN 
EN RECHTBANKEN. 

9° RECHTERLIJKE MACHT.- EuRo
PESE GEMEENSCHAPPEN. - EUROPESE 
EcoNOMISCHE GEMEENsiJHAP.- VER
ORDENINGEN UITGEVAARDIGD DOOR DE 
MINISTERRAAD EN DE COMMISSIE VAN 
DE GEMEENSCHAP. - 0VEREENSTEM
MING VAN EEN MINISTERIEEL BESLUIT 
MET DEZE VERORDENIJS'GEN. - TOE
ZICHT VAN DE HOVEN EN RECHTBANKE::>f. 

10° WETTEN EN BESLUITEN. -
TERUGWERKENDE KRACHT VAN DE 
MEEST VOORDELIGE STRAFBEPALINC+. -
REGEL NIET TOEPASSELIJK OP DE 
VERANDERLIJKE EN TIJDELIJKE VER
ORDENINGSMAATREGELEN. - BEGRIP. 

11° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 
- EuRoPESE EcoNOJ\HSCHE GEMEEN
SCRAP.- BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
VAN JuSTITIE VAN DE EUROPESE 
GEMEENSOHAPPEN. - ARTIKEL 177 
VAN RET VERDRAC+ TGT OPRICHTING 
VAN DE GEMEENSCHAP.- UITLEGGING, 
BIJ WIJZE VAN PREJUDICIELE BESLIS-

(1) Raadpl. cass., 28 februari 1955 (.Arr. 
verbr., 1955, biz. 545). 

(2) Cass., 28 februari 1955 (An·. ve1·b1·., 

SING, VAN RET VERDRAC+, DE HANDE
LINGEN VERRICHT DOOR DE INSTELLIN
GEN VAN DE GEMEENSCHAP EN DE 
STATUTEN VAN DE ORC+ANISMEN OPGE
RICHT BIJ EEN AKTE VAN DE RAAD VAN 
DEZE GEMEENSCHAP. - BEVOEGDREID 
VAN RET HoF VAN JUSTITIE VAN DE 
EUROPESE GEMEENSORAPPEN.- UIT
LEGGING VAN EEN WET VAN EEN 
LID -STAAT. - 0VEREENSTEMMING VAN 
DERGELIJKE VI'ET lVIET DIT VERDRAG 
OF lVIET DE RANDELINGEN VERRICHT 
DOOR DEZE INSTELLINGEN. - GEEN 
BEVOEC+DHEID VAN RET HoF VAN 
JUSTITIE, lVIET TOEPASSING VAN BE
DOELD ARTIKEL. 

1° De invoer in Belgie van goederen zonde1· 
bij het binnenkomen aan het bevoegd 
kantoo1· de ve1·eiste ve1·gunning over te 
leggen, ene1·zijds, en de ~titvoe1• van 
goede1·en t~it een v1·eemd lan-d, die 
volgens de wet van clit land als sl~~ik
~~itvoer worclt aangeme1·kt, anderzijds, 
leveTen onde1·scheiclen misdrijven op ( 1). 

2o en 3° Nu de invoe1· in Belgie van 
goecleren zonde1· bij het binnenkomen 
aan het bevoegd kantom· de ve1·eiste 
invoe1·ve1·gunning te hebben overgelegd, 
een misdTijf is dat ve1·schilt van het 
misdTijf van sluikuitvoe1· van diezelfde 
goede1•en uit een m·eemd land, mag 
het Belgisch stmfgeTecht, met toepassing 
van aTtikel 13 van de wet van 17 ap1·il 
1878, geen 1·ekening houden met de 
v1·ijspraak van de beklaagde, die wegems 
dit misdTijf doo1· cle vreemcle Techte1·lijke 
instantie wercl uitgesproken (2). 

4° Geen enlcel ve1·d1·ag tussen Belgie, 
het G1·oothe1·togdom Luxembu1·g en 
N ecleTland of geen enkele wets- ?f 
veTo1·deningsbepaling genomen ter u~t
voe1·ing van een cle1·gelijlc venl?·ag beletten 
de ve1·volging en de ve1·ooTdeling met 
toepassing van a1·tikel 1 van de wet 
van 20 decembeT 1897, zoals clit we1·cl 
gewijzigd bij cle wet van 30 juni 1951, 
van de gene die bote1' ~tit Nederland 
invoe1·t zonde1· ove1·legging van de veTeiste 
aangifte, met name van een invoe?·ver
gunning (3). 

5° A1·tilcel 12 van het VeTdmg tussen 
Belgie, het G1·ootheTtogdom Luxemb~wg 

1955, biz. 545 ; raadpl. cass., 20 januari 1961 
(Bull. en PASIO., 1961, I, 664). 

(3) Raadpi. cass., 2 januari en 27 februari 
1956 (Bull. en PASIC., 1956, I, 421 en 663). 
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en N ededand tot samenwerking op het 
stuk van Douanen en Accijnzen, te 
B1·ussel onde1·tekend op 5 septembe1· 1952 
en goedgekeu1·d bij de wetgevende akte 
van 4 juli 1953, wo1·dt niet geschonden 
door het m·rest dat een beklaagde 
veroordeelt met toepassing van m·tikel 1. 
van de wet van 20 december 1897, 
gewijzigd bij de wet van 30 juni 1951, 
om bater uit Nederland te hebben inge
voe1·d zondm· ove1·legging van de ve1•eiste 
invoervergunning, zelfs al was deze 
beklaagde in N ede1·land vervolgd en 
vrijgesp1'0ken wegens de uitvoe1· van 
dieze~fde goederen, welk misd1·ijj door· 
de wetgeving van dit land wo1·dt om
schreven maar verschilt va'rl het misdrijj 
waarvan sp1·ake in genoemd m·tilcel 1. ( 1). 

6° en 7° V 661· de inwerkingt1·eding van de 
VC1'o1·dening nr 804.68 van 27 jttni 1968 

. van de Minister·1·aad van de Europese 
Gemeenschappen stemden de minister·iiile 
besluiten van 31 decembm· 1962 en 
7 jamtar·i 1966 die de invoe1' van zelce1•e 
goederen, met name van botm· uit 
N ededand, aan een invoe1·vergttnning 
onde?'W01'pen, over·een met de reglemen
tering genomen met toepassing van de 
artilcelen 40 en 43 van het V e1'Clrag tot 
op1·ichting van de Eu1·opese Economische 
Gemeenschap door· de ]';![ inisterraad en 
de Oommissie van deze Gemeenschap, 
en inzonderheid met de verordening 
nr 13(64 van 5 februari 1964 houdende 
de geleidelijke totstandbr·enging van een 
gemeenschappelijke ordening dm· mm·k
ten in de zuivelsector· en met de verorde
ning nr 136(64 van 12 oktober 1964 
houdende uitvoe1·ing van deze ve1'0rde
ning; deze r·eglementer·ing wm·dt de1·halve 
niet geschonden door het arrest van een 
hoj van ber·oep dat met toepassing van 
a1·tikel 1 van de wet van 20 decembe1· 
1897 een beklaagde ver·oo1·deelt, die onder 
het stelsel van v661· de ve1'01'dening 
nr 804.68 van 27 jttni 1968 in Belgie 

(1) Op 29 april 1969 werden in Den Haag 
ondertekend een verdrag betreffende de 
administratieve en rechterlijke samenwerking 
op het gebied van reglementeringen in verb and 
met de verwezenlijking van het doel der 
Benelux Economische Unie, alsmede drie 
aanvullende protocollen. 

Zij beogen onder meer de regeling van de 
admini&tratieve en rechterlijke samenwerking 
die thans beheerst wordt door de overeen
komst van 5 september 1952. 

Ret nieuw verdrag en de protocollen zijn 
heden nog niet overgelegd aan de goedkeuring 
van de Kamers. 

bote?' uit Nederland heeft ingevoer·d 
zonder de vereiste vergunning te hebben 
OVe1•gelegd (2). 

so en 9° De hoven en 1·echtbanken oejenen 
toezicht uit op de overeenstemming van 
een ministerieel besluit met vero?·denin
gen van de 1Yliniste1'1'aad en de Oommis
sie van de Europese Economische Ge
meenschap, en onde1· meer· met de 
ve1•or·deningnr 13(64van5jebr·uari 1964 
van deze Raad, houdende de geleidelijke 
totstandb1·enging van een gemeenschap
pelijke ordening de1· markten in de 
zuivelsector, en met de ver·ordening 
1~r 136(64· van 12 oktober 1964 van deze 
Oommissie hottdende ttitvoering van de 
ve1·or•dening nr 13(64 van de Raad. 
(Impliciete oplossing.) 

10° Een vemnde1·lijlce en tijdelijke 1·egle
mente1·ing, aangepast aan de economische 
.ve1·eisten van het ogenblilc, was de regle
mente?·ing vastgesteld bij de ministe1·iiile 
beslttiten van 31 december· 1962 en 
7 janua1·i 1966, die de invom· van 
zelce1·e goede1·en aan een ve?'gtmning 
onderwerpen, bij de verm·dening n" 13(63 
van 5jeb?·um·i 1964 van de Ministermad 
van de Eu1·opese Economische Gemeen
schap hottdende geleidelijke totstand
b?·eng·ing van een gemeenschappelijke 
ordening der ma1·kten in de Zttivelsecto1· 
en bij de verordening nr 136(64 van 
12 oktober 1964 van de commissie van 
deze Gemeenschap; de1·halve blijjt de gene 
die zich schttldig heejt gemaakt aan het 
misd1·ijj waa1·van spmke in a1·tikel 1. van 
de wet van 20 decembe1· 1897, om bater 
uit Nederland te hebben ingevoe1·d zonde1' 
overlegging var~ de invoe1·vergunning 
die ove1·eenlcomstig deze 1·eglemente1·ing 
ver·eist was, stmfbaar, zeljs al is der·ge
lijke vergunning op het ogenblik dat 
hij gevonnist wordt niet meer· verplicht ( 3) . 

(2) Artikel 3 van het koninklijk besluit van 
26 juli 1962 betreffende de toepassing van de 
verordeningen, richtlijnen, beschikkingen of 
besluiten, adviezen en aanbevelingen van de 
Europese Econoinische Gemeenschap in ver
band met de landbouw bepaalt : "Ter gelegen
heid van de aflevering van de vergunningen 
mag de Centrale Dienst voor Oontingenten 
en Vergunningen een borgstelling eisen tot 
zekerheidstelling van de betaling van de 
heffingen, compenserende heffingen en premien 
evenals van de naleving door de honders van 
vergunningen van de gebruiksvoorwaarden 
ervan JJ. 

1 (3) Verg. cass., 20 jnni 1961 (Bttll. en 
PAsrc., 1961, I, 662) en de noot 1. 
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11° H et H of van, ,J ustitie van de Europese 
Gemeenschappen is met toepassing van 
m·tikel 177 van het Ve1·dmg tot oprich
ting van de Europese Economische 
Gemeenschap bevoegd om bij wijze van 
p1·ejudiciele beslissing een uitspmak te 
doen over de ~titlegging van dit verd1·ag, 
ove1· de uitleggng van de do01· de instel
lingen van de Gemeenschap verriohte 
handelingen en de statuten van O?'ganis
men opge1·ioht bij een akte van de Raad 
van deze gemeenschap ( 1), dooh het H of is 
niet bevoegd om kraohtens deze bepaling 
van het Venlrag 1titspraak te doen ove1· de 
uitlegging van een wet van een Lid-Staat 
of ovm· de ove1·eenstemming van de?·ge
lijke wet met dit verdmg of met de door 
deze instellingen verriohte handelin
gen (2). 

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

ARREST. 

RET ·HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 februari 1967 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel afgeleid uit de 
schending van artikel 13 van de wet van 
17 april 1878, houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van strafvordering 
zoals gewijzigd bij artikel 4 van de 
besluitwet van 5 augustus 1943, 

doordat het bestreden arrest, hoewel 
het niet betwist dat eiser wegens identiek 
dezelfde n'lateriele handeling(en) en/of 
nalatigheid(heden), dit wil zeggen wegens 
identiek hetjdezelfde strafbare feit(en) in 
Nederland werd vrijgesproken en in 
Belgie wordt vervolgd, tach de toepassing 
van artikel 13 van de wet van 17 april 
1878 verwerpt, op grand van de over
weging « dat al mogen in- en uitvoer 
aanvullende bedrijvigheden zijn, aan 
twee kanten van de grens bekeken, 
sluikinvoer en sluikuitvoer toch te onder
scheiden blijven als misdrijven " ; dat 
« overigens het ten deze ingeroepen Cassa
tiearrest van 28 februari 1955 (3) met nog 
meer nadruk het onderscheid van die 
misdrijven aanvaardt op grand van de 
strafwetteksten en de nit het materieel 
feit voortvloeiende gevolgen (respectieve 
benadeling der achtereenvolgende natio-

(1) Raadpl. cass., 12 februari 1968 (A1·r. 
cass., 1968, blz. 765) en 17 februari 1969 
(supm, blz. 569). 

(2) Hof van Just. Eur. Gem., 15 juli 1964 
(zaak 6/64), Rec., X, blz. 1144; 4 februari 1965 

nale gemeenschappen); dat immers in 
het aangehaald geval de door de bestreden 
beslissing voor vaststaande gehouden 
misdrijven de uitvoer van gaud en van 
Belgische franken uit Belgie betroffen, en 
inbreuken nitmaakten op de Belgische 
besluitwet van 6 oktober 1944 betreffende 
de controle op de wissel, die de bescher
ming van de belangen en rechten van de 
Belgische gemeenschap beoogde, terwijl 
de misdrij ven die tot de· veroordeling te 
Danai hebben geleid de invoer in Frank
rijk betroffen en een krenking van de 
rechten en belangen van de Franse 
gemeenschap uitmaakten, 

tenvijl, de identiteit van het << misdrijf " 
in 1·em moet worden beschouwd, en niet 
naargelang van de overtreden wettekst, 
noch van de benadeelde persoon of 
volksgemeenschap, vermits een « mis
drijf " niets anders is dan een « strafbaar 
feit "• dit wil zeggen een materiele hande
ling of nalatigheid, 1net een wederrech
telijk en strafbaar karakter, waaraan 
de dader schuld heeft : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat eiser in Nederland vervolgd en 
vrijgesproken werd wegens sluil;::uitvoer 
van bater, terwijl hij in Belgie wegens 
sluikinvoer van diezelfde bater veroor
deeld werd ; 

Overwegende dat artikel 13 van de 
wet van 17 april 1878 onder meer vereist, 
opdat een vervolging in Belgie uitgesloten 
weze, dat de beklaagde in een vreemd 
land, wegens hetzelfde misdrijf gevonnist 
werd; 

Overwegende dat indien het misdrijf 
van sluikse uitvoer van bator uit Neder
land, hetwelk de vrijspraak te Breda 
heeft medegebracht, een materieel ele
ment gemeen hoeft met het misdrijf 
dat in Belgie tot het arrest van veroorde
ling aanleiding heeft gegeven., die vrij
spraak en die veroordeling nochtans niet 
uit hoofde van dezelfde misdrijven 
uitgesproken werden ; 

Overwegende immers dat de door de 
bestreden beslissing voor vaststaand ge
gehonden misdrijven de « invoer >> van 
bater in Belgie, betreffen en inbreuken 
uitmaken op de Belgische wetgeving 
betreffende de beteugeling van de sluik
handel inzake douane die de bescherming 

(zaak 20/64), Rec., XI-3; 8 juli 1965, Rec., 
XI, blz. 602 ; 1 december 1965 (zaak 33/65), 
Rec., XI, .blz. 1112. 

(3) Bull. en PASIC., 1955, I, 711. 
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van de belangen en rechten van de 
Belgische gemeenschap beoogt, terwijl de 
misdrijven die tot de vrijspraak te Breda 
hebben geleid de « uitvoer >> uit Neder
land betreffen en een krenking van de 
rechten en belangen van de Nederlandse 
gemeenschap uitmaken ; 

Overwegende dienvolgens dat de hier
boven aangehaalde toepassingsvoorwaar
de van artikel 13 van de wet van 17 april 
1878 ten deze niet vervuld is, en dat het 
arrest geenszins de door eiser ingeroepen 
wetsbepalingen schendt ; 

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

de schending van de artikelen 13 van de 
wet van 17 april 1878, 19, 25, 28 van de 
wet van 6 april 1843, van de wet van 
ll september 1962, van de artikelen 1 
en 4 van de wet van 20 december 1897, en 
van de wet van 20 juni 1960, houdende 
goedkeuring van het Verdrag van 3 febru
ari 1958 tot instelling van de Benelux 
Economische Unie en meer bepaald van 
de artikelen 3, 6 en 99 van dit verdrag 
alsook van de ganse wet van 4 juli 1953, 
waarbij wordt goedgekeurd het V erdrag 
van 5 september 1952 tot samenwerking 
tussen de Beneluxlanden op het stuk 
van Douane en Accijnzen, en nteer 
bepaald van artikel 12 van deze wet, 
alsook van artikel 1, lid 1, van de 
Nederlandse In- en Uitvoerwet, 

doordat het bestreden arrest de toe
passing van artikel 13 van de wet van 
17 april 1878 weigert op grond van de 
overweging dat sluikinvoer en sluikuit
voer van elkaar te onderscheiden mis
drijven zijn, 

terwijl de ganse wetgeving op het 
stul~ van Douane en Accijnzen slechts 
spreekt over smokkel bij de grensover
schrijding, dit is over « frauduleuze 
grensoverschrijding », en invoer, uitvoer 
en transit daarbij volledig op dezelfde 
lijn stelt, zonder ten deze ook maar het 
minste onderscheid te maken, en ander
zijds de instelling van de Benelux Eco
nomische Unie en het Verdrag tot Samen
werking tussen de Beneluxlanden op het 
stuk van Douane en Accijnzen zich 
verzetten tegen het in stand houden van 
een verouderde, in een Economische Unie 
met dergelijke eenheid geen plaats vin
dende, eng-nationalistische opvatting be
treffende de frauduleuze grensoverschrij
ding, die, zoals ten deze, zou toelaten dat 
wegens hetzelfde feit van frauduleuze 
grensoverschrijding tussen Belgie en 
Nederland, op zichzelf reeds een hoogst 
merkwaardige en noodzakelijk uitzon
derlijke afwijking van het Benelux 

verdrag, iemand inN ederland zou kmmen 
vervolgd en vrijgesproken worden en in_ 
Belgie weer vervolgd, doch ditmaal 
veroordeeld, enkel omdat dit zelfde feit 
van frauduleuze grensoverschrijding in 
Nederland als « sluikuitvoer »en in Belgie 
als '' sluikinvoer » zou gekwalificeerd zijn : 

Overwegende dat eiser niet vervolgd 
en veroordeeld werd uit hoofde van een 
« frauduleuze grensoverschrijding »,maar 
in hoedanigheid van dader, mededader, 
medeplichtige .. . om « aan de eerste 
wacht of op welk kantoor alwaar zulks 
hoorde .. . de vereiste invoervergunning 
niet te hebben voorgelegd betreffende de 
invoer (in Belgie) van boter ... »; 

Overwegende enerzijds dat geen enkel 
verdrag tussen de Benelux-Staten, noch 
enige wettelijke of reglementaire bepaling 
genomen tot uitvoering van dergelijke 
verdragen, de vervolging en veroordeling 
in Belgie wegens de hierboven vermelde 
misdrijven belet ; 

Overwegende anderzijds dat, zoals 
reeds in het antwoord op het eerste 
middel a.angetoond, de vervolging en de 
vrijspraak van eiser in Nederland uit 
hoofde van een telastlegging van onwet
telijke uitvoer aldaar van dezelfde goede
ren, niet van die aard waren dat zij 
de vervolgingen en de veroordeling in 
Belgie onwettelijk maken ; 

Dat het middel niet kan aangenon1.en 
worden; 

Over het derde middel afgeleid u:it de 
schending van de wet van 4 juli 1953, 
waarin goedkeuring verleend wordt aan 
de Overeenkomst van 5 september 1952 
nopens de samenwerking op het stuk 
der Douane en Accijnzen, en meer 
bepaald van artikel 12 van deze wet, 
en van artikel 1, lid 1, van de Neder
landse In- en U:itvoerwet, 

doordat het bestreden arrest enerzij ds 
de toepassing van voormeld verdrag 
expliciet aanvaardt, doch anderzijds des
ondanks het hof van beroep bevoegd 
acht om nogmaals kennis te nemen van 
eenzelfde materieel feit, dit wil zeggen 
hetzelfde misdrijf, dat door een overeen
komstig voorschrift in Nederland straf
baar is gesteld, en daar reeds aanle:iding 
had gegeven tot een in kracht van 
gewijsde getreden beslissing van vrij
spraak, op grond van de overweging 
dat de vervolging in Nederland niet 
ingesteld werd op basis van een inbreuk 
op 'een overeenkomstig voorschrift, die 
aldaar strafbaar is gesteld, in de zin 
van artikel 12, vermits Nederland het 
initiatief tot vervolging niet genomen 
had, het Belgisch gerecht knichtens 
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artikel 12, § 2, bevoegd is, verrnits 
de fraude in Belgie werd geconstateerd, 
en aldus impliciet aanneemt dat in 
Nederland het kwestieuze verdrag niet 
werd toegepast, 

terwijl precies in Belgie de vervolging 
werd ingesteld op grond van een inbreuk 
op een overeenkomstig voorscln'ift die in 
Belgie strafbaar is gesteld, zodat - ver
mits in Nederland wegens hetzelfde 
materieel feit, dat een inbreuk uitmaakte 
op een of meer overeenkmrtstige voor
schriften in Nederland, reeds was ver
volgd (en vrijgesproken) op grond van 
de in artikel 12, § 2, gestelde bevoegd
heidsregels- het Belgisch gerecht krach
tens artikell2, § 1, onbevoegd was om in 
een Benelux Unie, een rnaterieel feit, 
dat ingevolge de bevoegdheidsregeling 
van het verdrag eerst door Nederland 
diende te worden beoordeeld, vermits het 
vermeende misdrijf in Nederland was 
aangevangen, ten tweeden male te ver
volgen en, na een vrijspraak door de 
Nederlandse rechter, ditmaal te veroor
delen, en de interpretatie door het 
arrest a1dus noodzakelijkerwijze zou 
leiden tot straffeloosheid van sommige 
daden van fraude, terwijl het precies 
de bedoeling was van het verdrag 
de vervolging en de bestraffing van aile 
feiten van fraude te verzekeren, door elk 
land, dat krachtens de regeling van § 2, 
bevoegd was tot het nemen van het 
initiatief, in staat te stellen de inbreuken 
op de strafbaar gestelde voorschriften 
van het partnerland ook te vervolgen, 
en aldus het misdrijf dat; hoewel een 
inbre1.lk op de beide wetgevi:ngen in het 
raam van de Unie als een totaliteit 
beschouwd wordt, ook in eenmaal in zijn 
totaliteit te kunnen bestraffen, zodat het 
arrest op duidelijke wijze het V erdrag 
van 5 september 1952 schendt, nu dit 
verdrag de enkelvoudige vervolgi:ng van 
douanemisdrijven bedoelde : 

Overwegende dat het arrest dat, na te 
hebben vastgesteld dat eiser vervolgd en 
vrijgesproken werd in Nederland, wegens 
een aldaar gepleegd misdrijf, bepaald 
door de Nederlandse wetgeving, eiser 
veroordeelt wegens de misdrijven, be
paald door de Belgische wetgevi:ng, en 
welke in de eerste twee middelen worden 
gepreciseerd, zodoende het verdrag van 
5 september 1952, goedgekeurd bij de 
wet van 4 juli 1953, en inzonderheid 
arti:kel 12 van bedoeld verdrag, niet heeft 
kunnen schenden ; 

Overwegende dat het arrest, dat noch 
artikel 1, lid 1, van de Nederlandse 
In- en Uitvoerwet toegepast heeft noch 

diende toe te passen, deze bepalingen 
niet heeft kunnen schenden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 12 van de Overeenkomst 
van 5 september 1952, goedgekeurd bij 
de wet van 4 juli 1953, 

cloor·dat het bestreden arrest ten onrech
te in de conclusie van het bestuur voor 
Do1.1ane en Accijnzen heeft gelezen dat 
het voorschrift van artikel 1 van het 
ministerieel besluit van 31 december 1962 
geen overeenkomstig voorscln'ift in N e
derland zou kennen, 

te1·wijl het strafvonnis van 23 novem
ber 1964, van de Arrondissementsrecht
bank te Breda, waarbij eiser wegens 
dezelfde feiten werd vrijgesproken en dat 
regelmatig ter · kennis werd gebracht van 
de rechter in beroep, uitdrukkelijk ver
meldt dat de vervolging geschiedde op 
grond van het feit boter, "zijnde een 
goed, aangewezen in de bij het In- en 
Uitvoerbesluit Landbouwgoederen 1963 
behorende bijlage B, zonder de daartoe 
vereiste vergunning van de Minister van 
Landbouw en Visserij ... " : 

Overwegende dat uit de twee over
wegingen die het in het middel gekriti
seerd motief van het arrest volgen, 
inzonderheid uit het gebruik van de 
aanvoegende wijze en van de woorden 
" voor zoveel als rechtsgeldig "• blijkt dat 
het hier gaat mn een overtollige reden ; 

Dat het middel, bij gebrek aan belang, 
niet ontvankelijk is ; 

Over het vijfde middel afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet en van de rechten van de verdedi
gi:ng, 

doordat het arrest enerzijds expliciet 
erkent zijn overtuiging te steunen op een 
deel van het dossier ( 4e aanvullend 
proces-verbaal van 30 noven1.ber 1964) 
dat betrekki:ng had op andere feiten, 
waarvoor slechts verklaringen van dezelf
de Bas Veraart voorhanden waren, doch 
waarvoor nimmer werd veroordeeld, en 
nog minder vervolgd, en anderzijds de 
vraag van beklaagde tot het horen van 
getuige Gaston Cruysweegs, precies ge
steld met het oog op het ontzenuwen van 
dit aanvullend proces-verbaal dat nooit 
nader onderzocht werd en klaarblijkelijk 
zonder gevolg werd gerangschikt, afwijst 
op grond van de overweging dat niet 
vervolgde feiten buiten beschouwi:ng 
moeten gelaten worden, 
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te1·wijl ingevolge deze tegenstrijdigheid 
in de houding van de rechter in hoger 
beroep, beklaagde zich niet heeft kunnen 
verweren tegen dit aanvullend proces
verbaal, waarvan nochtans vaststaat dat 
zowel de eerste rechter als de rechter in 
hoger beroep daarop hun overtuiging 
steunden: 

Overwegende dat uit geen enkele vast
stelling van het arrest blijkt dat de 
verklaringen van de getuige V eraart, 
welke het in aanmerking neen-:tt, betrek
king hadden op feiten die niet het voor
werp van de vervolging hadden uitge
maakt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het zesde middel afgeleid uit de 
schending van artikel 83 van het Benelux
verdrag van 3 februari I958, goedgekeurd 
bij de wet van 20 juni I960, en van de 
wet van 4 juli I953 tot goedkeuring van 
het Samenwerkingsverdrag van 5 septem
ber I952, 

doo1·dat het arrest aanneemt dat de 
N ederlandse overheden de feiten slechts 
vervolgd hebben in zoverre zij een 
inbreuk uitmaakten op de N ederlandse 
douanewetgeving, 

te1·wijl deze Nederlandse overheden, 
zowel krachtens het Unieverdrag van 
3 februari I958 als krachtens het Samen
werkingsverdrag van 5 september I952, 
deze vervolging ook hebben ingesteld in 
zoverre de feiten een inbrecuc uitmaakten 
op de overeenkomstige Belgische douane
wetgeving: 

Overwegende dat de door het middel 
ingeroepen feiten noch door het bestreden 
arrest werden vastgesteld, noch blijken 
uit de stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het zevende middel afgeleid uit 
de schending van de artikelen I2 tot en 
1net 29 van het V erdrag van Rome van 
25 maart I957, tot oprichting van de 
Europese Economische Ge1neenschap, 
goedgekeurd bij de wet van 2 december 
I957, 

doordat het bestreden arrest eiser ver
oordeelt en de vordering van het openbaar 
ministerie en het Bestuur voor Douanen 
en Accijnzen van Belgie toewijst, op 
grond van inbreuken op de Belgische 
douanewetgeving, 

te1·wijl, eerste ondenleel, deze inbreuken 
op de Belgische douanewetgeving slechts 

kunnen bestaan ingevolge de niet-nale
ving door Belgie van de in het V erdrag 
van 25 maart I957 tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap 
aangegane verplichtingen tot geleidelijke 
afschaffing van de douanerechten tussen 
de lid-Staten; 

tweede onderdeel, I 0 het arrest deze 
veroordelingen uitspreekt op grond van 
de overweging dat de Belgische voor
schriften ter zake niet in overeenstem
ming waren met de N ederlandse, waar
door meteen wordt aanvaard dat Belgie 
zijn in het Verdrag van 25 maart 
I957 tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap aangega:aw 
verplichtingen tot vaststelling van een 
gemeenschappelijk douanetarief niet na
kwam; 2° het wenselijk ware hierover, 
overeenkomstig artikel I77 van voor
meld verdrag, een prejudiciele beslissing 
van het Europees Hof van Justitie uit te 
lokken: 

W at betreft het eerste onderdeel en de 
eerste grief van het tweede onderdeel : 

Overwegende dat eiser niet veroordeeld 
werd wegens het niet betalen van douane
rechten, maar om" ... de vereiste aangifte 
ontgaan te hebben, en, wat de boter 
betreft, de vereiste invoervergunning 
niet te hebben overgelegd ... » ; 

Overwegende dat, zo bij toepassing 
van de verordening nr I3/64 van 5 febru
ari I964 van de Raad van de Europese 
Economische Gemeenschap, de douane
rechten op de invoer van bater afgeschaft 
werden, deze afschaffing niet tot gevolg 
heeft gehad de verplichting af te schaffen, 
die volgt uit de ministeriele besluiten 
van 3I december I962 en 7 februari I966 
van toepassing gebleven niettegenstaande 
de bepalingen van het ministerieel besluit 
van 26 oktober I966, een vergunning 
te bekomen voor de invoer van boter 
in Belgie; 

Overwegende dat artikel II van voor
melde verordening van 5 februari I964 
bepaalt dat gedurende de overgangs
periode, dit is de periode gedurende welke 
de ten laste van eiser gelegde feiten 
gepleegd werden, de invoer van boter 
onderworpen is aan een door de belang
hebbende Lid-Staat afgegeven certifi
caat ; dat artikel 5 van de verordening 
nr I36.64 van I2 oktober I964 van de 
Commissie van de Europese Economische 
Gemeenschap bepaalt dat de afgifte van 
het certificaat afhankelijk is van het 
stellen van een waarborg ; 

Overwegende weliswaar dat, sinds het 
in Werking treden van de verordening 
nr 804.68 van 27 juni I968 van de Raad 
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van de Europese Gemeenschappen, de 
vergtmning voor de invoer van boter uit 
Nederland in Belgie afgeschaft werd, 
maar dat, vermits het wettelijk regiem, 
dat van toepassing was toen de feiten 
door eiser gepleegd werden, een tijdelijke 
reglementering was die aangepast was 
aan de alsdan bestaande economische 
vereisten, de bepalingen van artikel 2, 
lid 2, van het Strafwetboek ten deze 
zonder toepassing dienen te blijven ; 

Overwegende dat aldus, in strijd met 
de aanvoering van het middel, de bepa
lingen van het ministerieel besluit van 
7 januari 1966, die de invoer van boter 
aan een vergunning onderwerpen, niet 
strijdig zijn met de bepalingen van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap of met die 
van de bij toepassing van dit verdrag 
vastgestelde verordeningen, en dat der
halve artikel 1 van de wet van 20 decem
ber 1897, gewijzigd bij die van 30 jUhi 
1951, wettelijk toegepast werd op eiser, 
die, zoals het arrest het vaststelt, « aan 
de eerste wacht, of op welkdanig ander 
kantoor alwaar zulks hoorde, de vereiste 
invoervergtmning niet heeft voorgelegd 
betreffende de invoer van boter ... " ; 

"\Vat de tweede grief van het tweede 
onderdeel bctreft : 

Overwegende dat het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen zonder 
bevoegdheid is om op grond van arti
kel 177 van het Verdrag van Rome te 
beslissen welke interpretatie client gege
ven te worden aan een nationale wets be
paling en onder andere of een dergelijke 
bepaling al dan niet met een communau
taire bepaling strijdig is; 

Overwegende dat geen van beide onder
delen van het m.iddel kan aangenomen 
worden; 

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

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

29 april 1969. 2e kamer. 
Voorzitter, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. V e1·slaggever, 
H. Gerniers. - Gelijkl~•idende conclusie, 
H. Dumon, advocaat-generaal. 

1e KAMER.- 30 april 1969. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- FEITENRECHTER DIE DE GRONDEN 
VAN EE='f EIS OF VAN EECl YERWEER
MIDDEL YERWERPT DOOR DE FElTEN 
TOT WETTIGING VAN DEZE v"ERWERPING 
TE VERlHELDEN.- VERWERPINO SLUIT 
DE VERWERPING IN VA!{ DE GEVOLG
TREKKING UIT DEZE EIS OF VERWEER-
1\UDDEL. 

De feitMH'echte1' die onclm· aanhaling van 
ande1·e of tegengestelde feiten, de gegevens 
'WCta1'0P een eis of een bij concl~•sie 
aangevoerd vm·wee1·middel is gegTond 
veTwe1·pt, gaat niet in op en derhalve 
beantwooTdt de gevolgt1·ekking uit deze 
eis of dit ve1·wem·middel (1). (Grondwet, 
art. 97.) 

(SERVAIS, T. WERY.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 april 1968 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste en het tweede middel 
san1en, 

het ee1·ste, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

clo01·dat het bestreden arrest eiser aan
sprakelijk verklaart voor het litigieuze 
ongeval, en hem, dientengevolge, ver
oordeelt om aan verweerster provisioneel 
50.000 frank te betalen, een deskundigen
onderzoek beveelt alvorens verder recht 
te doen over de rechtsvordering van ver
weerster, en aan eiser zijn tegenvordering 
ontzegt, op grond dat hij zou gereden 
hebben met een snelheid die, gelet op de 
omstandigheden, « als overdreven mag 
worden beschouwd ,, met verwerping, 
zonder ze te beantwoorden en de ver
werping ervan te motiveren, van de 
verweermiddelen die eiser in zijn conclusie 
voor het hof van beroep regelmatig 
heeft voorgedragen en naar luid waarvan 
hij, ter betwisting van zijn aansprakelijk
heid, aanvoerde, enerzijds, dat hij met 

(1) Cass., 16 oktober 1964 (Bull. en PAsrc., 
1965, I, 168); verg. cass., 18 december 1967, 
twee arresten (Arr. ca~:~s., 1968, blz. 561 en 
566). 
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ontstoken koplichten reed en dat hij 
aldus, niettegenstaande de mist, over 
een zicht van honderd meter beschikte, 
" dat wil zeggen, over een ruim voldoende 
afstand OlTl te stoppen v66r een hinderl}is, 
te meer daar de grond droog was ,, en, 
anderzijds, dat hij werd verrast door het 
foutieve gedrag van verweerster die op 
onbezonnen wijze v66r hem op de rijbaan 
kwam gelopen en dat hij " de enige moge
lijke reflex heeft gehad, namelijk, een ont
wijkingsmaneuver naar links nit te voeren 
in de hoop dat wanneer hij dichterbij 
kwam gedaagde in hoger beroep (thans 
verweerster) zou blijven stilstaan of 
althans niet zou beginnen te lopen ,, 
zodat noch de beslissing die eiser aan
sprakelijk verklaart en vervolgens recht 
doet over de rechtsvordering van ver
weerster, noch de beslissing die de tegen
vordering van eiser verwerpt, vvettelijk 
met redm'len zijn omkleed ; 

het tweecle, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 1382, 1383 van het 
Hmgerlijk Wetboek, 48, inzonderheid, 
3, 5°, van het algen'leen reglement op de 
politic van het wegverkeer, bijgewerkt 
krachtens het koninklijk besluit van 
10 december 1958, gewijzigd bij artikel20 
van het koninklijk besluit van 30 april 
1963, en 97 van de Grondwet, 

cloonlat het arrest, onder wijziging van 
het vonnis van de eerste rechter, zegt 
dat aileen eiser geheel aansprakelijk is 
voor het litigieuze ongeval en hem, 
dientengevolge, veroordeelt om provi
sioneel 50.000 frank aan verweerster te 
betalen, een deskundigenonderzoek be
veelt alvorens verder recht te doen over 
de rechtsvordering van verweerster, en 
aan eiser zijn tegenvordering ontzegt, 
zulks zonder antwoord op het middel 
in de conclusie van eiser, hetwelk 
aan verweerster verweet dat zij, hoewel 
zij het voertuig van eiser had zien of 
had moeten zien aankomen, foutief over 
de rijbaan was gelopen om over te steken, 
dat zij de onvergeeflijke onvoorzichtig
heid heeft begaan de weg over te steken 
terwijl zij de wagen van eiser had zien 
aankomen, dat zij zich ervan niet heeft 
vergewist dat zij zulks kon doen zonder 
gevaar, zoals zij dat gemakkelijk had 
gekund, en dat zij dus met opzet en op 
onbezonnen wijze het voorschrift van 
artikel 48 van het wegverkeersreglement 
niet in acht had genomen, zodat noch 
de beslissing die eiser aileen aansprakelijk 
verklaart en vervolgens recht doet over 
de rechtsvordering van verweerster, noch 
de beslissing die de tegenvordering van 

eiser verwerpt, wettelijk met redenen zijn 
omkleed: 

Overwegende dat, door te betogen dat 
hij over een zicht van honderd meter 
beschikte, welke afstand voldoende was 
om v66r een hindernis te stoppen, te meer 
daar de grond droog was, eiser wilde 
aantonen dat de snelheid waarmee hij 
zijn voertuig bestuurde niet overdreven 
was; 

Overwegende dat het arrest, door een 
tegenovergestelde beoordeling van de 
feiten, overweegt dat, gelet op de ver
schillende redenen die het vermeldt en 
inzonderheid op het mu· en op de weers
gesteldheid op het ogenblik van het 
ongeval, de snelheid van het voertuig 
van eiser overdreven was ; 

Dat aldus het arrest de aan het hof 
voorgelegde conclusie beantwoordt door 
ze te weerleggen ; 

Overwegende dat op het verweer dat 
erin bestond te beweren dat eiser verrast 
was geworden door het foutieve gedrag 
van verweerster en dat hij het enige 
mogelijke maneuver, dat van ontwijking, 
had uitgevoerd, het arrest antwoordt dat 
Barigau, get1.uge van de feiten, die duide
lijk de indruk had dat de snelheid 
waarmee het voertuig in de nacht en de 
mist naderde een zeer ernstig gevaar 
opleverde voor verweerster die de weg 
overstak, een alarmkreet heeft geslaakt, 
maar dat op dat ogenblik verweerster 
reeds ver op de rijbaan stond ; 

Overwegende dat door deze overwegin
gen het arrest impliciet maar zeker 
beslist dat verweerster niet op onbezon
nen wijze de rijbaan is opgelopen, dat 
zij het voertuig van eiser pas heeft 
kunnen zien toen zij de rijbaan aan het 
oversteken was en er ver was opgegaan 
en dat zij voor eiser geen onvoorzienbare 
hindernis is geweest ; 

Dat hieruit volgt dat het arrest 
regelmatig met redenen is omkleed en 
wettelijk gerechtvaardigd ; 

Dat de middelen niet kunnen worden 
aangenomen ; 

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

30 april 1969. l e kamer. 
Voorzitte1', H. De Bersaques, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Busin. - Gelijkluidencle conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. - Plei
te1'S, HH. De Bruyn en Philips. 
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1e RAMER.- 30 april 1969. 

1° HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT. 
- 0PZEGGING DOOR DE VERPAOHTER 
OM DE EXPLOITATIE VAN HET BEDRIJF 
OVER TE DRAGEN AAN EEN ZI.JNER 
AFSTAMMELINGEN. - VASTSTELLING 
DOOR DE FEITENREOHTER VAN HET 
ERNSTIGE EN OPREOHTE RARARTER 
VAN DEZE REDEN. - BEGRIP. 

2° HUUR VAN GOEDEREN.- PAOHT. 
- VERBOD VOOR DE VERPAOHTER 
HET VERPAOHTE GOED GEDEELTELIJR 
TERUG TE NEMEN. - VERBOD DAT 
ZIOH NIET VERDER UITSTRERT DAN TOT 
DE EERSTE TW'EE GEBRUIRSPERIODEN. 

1° Doo1· erop te wijzen dat de veTpachter 
van een landeigendom aan de pachte1· 
opzegging heejt gegeven om de exploitatie 
van het bed1·ijj over te dragen aan een 
zijner ajstammelingen en dat deze 1·eden 
geloojwaanlig blijkt en in elk geval 
toereikend is, stelt de 1·echte1' overeen
komstig m·tikel 177 5 van het Burgerlijk 
T'Vetboek vast, dat de opzegging do01· een 
ernstige en op1•echte 1·eden gewettigd is ( 1). 

2° De bepalingen van artikel 1774, § 2, II, 
lid 3, van het Burge1·lijk W etboek op 
gTond waaTvan doo1· de ve1·pachter van 
een landeigendom geen gedeeltelijke 
tentgneming van het ve1·pachte goed mag 
bedongen woTden, is slechts van toepas
sing op de bedingen waarbij de verpach
te1', krachte1os de eeTste twee leden van dit 
aTtikel en mits hij de daaTin gestelde 
voo1·waa1·den nakomt, zich het recht mag 
voorbehouclen de pacht te beeindigen 
gedu1·ende de eerste twee geb1'ttikspeTio
den; het ve1·bocl het vm·pachte goed 
gedeeltelijk terug te nemen is clus niet 
van toepassing wannee1·, na cleze eerste 
twee pe1·ioden, een niettwe pacht van 
onbepaalde duttT ingaat (2). 

(1) Raadpl. cass., 19 maart 1964 (Btill. en 
PAsiO., 1964, I, 774) en 7 maart 1968 (Ari·. 
cass., 1968, biz. 899). 

(2) Raadpl. P. GOURDET, Le ba--il c( je1•m.e, 
4e uitg., nr 74. 

Aangaande het l'echt van de partijen om 
eenzijdig een voor een onbepaaide duur 
gesioten overeenkomst op te zeggen, raad
piege men DE P AOE, T1•aite elementctire de 
d1·oit civil belge, d. IV, n" 567. 

Voor het gevai de pacht aan de koper van 
een Iandeigendom. het recht verleent de 

(VANDENBROEOR T. RESTEAU.) 

ARREST (vertaling.) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 mei 1968 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Dinant ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1134, 1135, 1709, 
1719, inzonderheid 3°, 1774, inzonderheid 
§ 2, II, lid 3, 177 5, inzonderheid lid 6 
en 7, 1 o, 3°, so, 1776, inzonderheid lid 1 
en 2, van het Burgerlijk Wetboek, 
bedoeld artikel 177 4, § 2, gewijzigd bij 
artikel 11 van de wet van 7 juli 1951, 
bedoeld artikel 17 7 5 gewij zigd bij arti
kel 14 van de wet van 7 ju.li 1951 en bij 
artikel 1 van de wet van 15 jtmi 1955 
en bedoeld artikel 1776 gewijzigd bij 
artikel 15 van de wet van 7 juli 1951, en 
van artikel 97 van de Grondwet, 

cloorclat het bestreden vonnis, nadat 
Therese Baugnies, de tijdens de loop van 
het geding overleden rechtsvoorgangster 
van verweerder, aan eiser de pacht had 
opgezegd van verscheidene percelen met 
een oppervlakte van 7 ha. 27 a. 10 ca. 
en 8 ha. 6 a. SO ca. die deel uitmaken 
van een hoeve die gebouwen voor 
exploitatie en woonst omvat alsmede 
gronden, kleine en grate weiden, met een 
totale oppervlakte van 36 ha., en die 
aan eiser waren verpacht en als reden 
had opgegeven dat de opzegging werd 
gedaan om aan verweerder, haar zoon, 
de exploitatie van een deel van het 
verpachte goed over te dragen, de 
opzegging geldig verklaart en eiser ver
oordeelt bedoelde percelen te ontruimen 
om reden dat « op het ogenblik waarop 
de opzegging betekend werd de partijen 
onderworpen waren aan artikel 1776 van 
het Burgerlijk Wetboek, dit is in de loop 
van een ingebruikneming van onbepaalde 
duur; ... dat gei'ntimeerde, thans eiser, 
besluit dat de gedeeltelijke opzegging 
een volledige wijziging in het voorwerp 
van de pacht ten gevolge heeft en 
bijgevolg niet op geldige wijze kan 
gedaan worden ; dat artikel 177 4 
slechts van toepassing is op de pacht 
tijdens de eerste twee gebruiksperioden 
en niet op de pacht die geregeld is bij 

pachter uit het goed te drijven in geval van 
verkoop van het verpachte goed, en de verkoop 
enkel betrekking heeft op een gedeelte van dit 
goed, raadpl. cass., 26 mei 1955 (Bull. en 
P,AsiO., 1955, I, 1056) en noot 5, biz. 1057. 
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~rtikel I776; ... dat artikel I776 aan de 
verpachter het recht geeft op elk ogenblik 
de pacht te .beeindigen mits zich te gedra
gen naar artikel I 77 5, hetwelk een 
opzeggingstermijn van twee jaren voor
ziet dat, vermits de verpachter 
opzegging kan geven voor het geheel, 
hij het kon doen voor een deel van de 
goederen, behoudens het recht van de 
pachter te weigeren de pacht voort te 
zetten voor het overblijvende deel; ... 
dat bovendien de reden van de opzegging, 
die onnodig was vermits men zich niet 
bevindt in een bij artikel I775 bedoelde 
peri ode, . . . geloofwaardig blijkt en in 
elk geval toereikend is ; .. . dat zij de 
splitsing van de exploitatie rechtvaar-
digt "' 

tenvijl, ee1·ste oncle1·deel, volgens arti
kel I776 van het Burgerlijk Wetboek, 
de verpachter na de tweede gebruikspe
riode, de pacht niet kan beeindigen tenzij 
door zich te gedragen naar de bepalingen 
van artikel I77 5, en derhalve verplicht 
is de opzegging te verantwoorden door 
een ernstige reden (schending van de 
artikelen I775, inzonderheid lid 6, I776, 
inzonderheid lid I en 2, van het Burgerlijk 
W etboek, bedoeld artikel I 77 5 gewijzigd 
bij de artikelen I4 van de wet van 7 juli 
I95I en I van de wet van I5 juni 1955 en 
bedoeld artikel 1776 gewijzigd bij arti
kel 15 van de wet van 7 juli I951); 

tweede onde1·deel, de opzegging door de 
verpachter gedaan na de tweede gebruiks
periode om zelf het verpachte goed in 
bedrijf te nemen of de exploitatie over 
te dragen aan een familielid, niet slechts 
een gedeelte van het verpachte goed zou 
kunnen betreffen, evenmin als wanneer 
zij gedaan is hetzij in de loop hetzij bij 
het beeindigen van de eerste of de tweede 
gebruiksperiode; immers, enerzijds, moet 
de eenzijdige ontbinding van de pacht 
betrekking hebben op het geheel van 
het verpachte goed, hetwelk een ondeel
baar geheel vormt, zonder dat zij 
bijgevolg voor een gedeelte van het goed 
een in zijn essentiele en onontbindbare 
bestanddelen gewijzigde overeenkomst 
zou kunnen laten bestaan (schending van 
de artikelen 1I34, 1135, I709 en I719, 
inzonderheid 3°, van het Burgerlijk Wet
hoek); anderzijds de gedeeltelijke terug
neming door de verpachter van het 
verpachte goed om zelf het verpachte 
goed in bedrijf te nemen of de exploitatie 
over te dragen aan een familielid, wat 
verboden is bij artikel 1774, § 2, II, lid 3, 
van het Burgerlijk Wetboek, evenmin 
toegestaan is bij artikel 1775, lid 7, 1°, 
vermits deze bepaling de exploitatie van 

het verpachte goed overweegt en niet een 
gedeelte ervan en voor het overige de 
verkaveling en de versnippering van de 
exploitatie slechts bij uitzondering toege
staan zijn bij de 3° en de 5° van bedoeld 
lid 7 wam1eer het gaat over verrich
tingen die aan welbepaalde voorwaarden 
voldoen, welke ten deze niet aanwezig 
zijn (schending van de artikelen 1774, 
inzonderheid § 2, II, lid 3, 177 5, inzon
derheid lid 6 en 7, 1 o, 3o, so, I776, 
inzcnderheid lid I en 2, van het Burger
lijk W etboek, bedoeld artikel I77 4, 
§ 2, gewijzigd bij artikel ll van de wet 
van 7 juli 195I, bedoeld artikel 1775 
gewijzigd bij de artikelen 14 van de wet 
van 7 juli 1951 en I van de wet van 
15 juni I955 en bedoeld artikel I776 
gewijzigd bij artikel I5 van de wet van 
7 juli I95I, en, voor zover als nodig, 
van artikel 97 van de Grondwet) 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat de rechter, door er 
op te wijzen, enerzijds, dat de verpacht
ster de opzegging gegrond had op het 
inzicht haar zoon toe te laten de goederen, 
voorwerp van de opzegging, uit te baten, 
en, anderzijds, dat «de reden van de 
opzegging geloofwaardig blijkt en in elk 
geval toereikend is ,, vaststelt dat de 
opzegging overeenko1nstig artikel 177 5 
van het Burgerlijk W etboek gemotiveerd 
was en dat die reden ernstig en gegrond 
was; 

Overwegende dat dit onderdeel van 
het middel feitelijke grondslag mist ; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat, zo lid 3 van arti
kel 1774, § 2, II, van het Bnrgerlijk 
Wetboek de verpachter van een land
eigendom verbiedt een gedeeltelijke terug
neming van het verpachte goed te 
bedingen, niettemin uit de tekst van die 
wetsbepaling duidelijk volgt dat dit 
verbod aileen van toepassing is op die 
bedingen waarbij de verpachter, krach
tens de eerste twee !eden van dit artikel 
en mits de daarin bepaalde voorwaarden 
te eerbiedigen, zich het recht n1.ag voor
behouden de pacht te beeindigen geduren
de de eerste twee gebruiksperioden ; 

Overwegende dat dit verbod, hetwelk 
van het gemene recht afwijkt, beperkend 
client uitgelegd te worden en dus niet 
kan worden uitgebreid tot gevallen die 
de wet niet voorziet onder meer wanneer, 
zoals wordt vastgesteld in het vonnis, 
een nieuwe pacht van onbepaalde duur 
ingaat ; dat immers dergelijke pacht, 
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overeenkomstig de algemene regels van 
kracht in zake overeenkomsten van 
onbepaalde duur, het voorwerp kan zijn 
van een eenzijdige ontbinding hetzij voor 
het geheel hetzij zelfs voor een gedeelte ; 
dat in het tweede geval de partij, die een 
gedeeltelijke opzegging heeft ontvangen 
en die niet kan verplicht worden tegen 
haar wil gedeeltelijk verbonden te blijven, 
de overeenkomst mag opzeggen in de 
mate waarin ze nog bestaat ; 

Overwegende dat de overige in het 
middel aangeduide bepalingen en die 
betrekking hebben, de ene op de verplich
ting van de verpachter de huurder het 
rustig genot van het verpachte goed te 
doen hebben, de andere op de verkaveling 
en de versnippering van de landeigen
dommen, zich niet ertegen verzetten, 
wanneer de overeenkomst voor een 
onbepaalde duur voortgaat, dat de ver
pachter van een landeigendom, mits de 
opzeggingstermijn en de bij artikel 1775 
van het Burgerlijk Wetboek gestelde 
modaliteiten te eerbiedigen, een gedeelte
lijke opzegging aan de pachter mag doen ; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt ; 

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

30 april 1969. 1e kamer. 
Voorzitter en VeTslaggever, H. De Bersa
ques, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidende conclttsie, H. Cola.rd, 
advocaat-generaal.- Pleite1·s, HH. Fally 
en Simont. 

Op dezelfde dag werd een arrest in 
dezelfde zin gewezen in zake dezelfde 
partijen, betreffende een tweede vonnis 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Dinant van 9 mei 1968. 

1e KAMER.- 30 april 1969. 

ONDERNEMINGSRAAD.- RECHTEN 
EN VERPLICHTINGEN VAN DE AFGEVAAR
DIGDEN BIJ DE ONDERNElVIINGSRAAD. 
- RECHTEN EN VERPLIOHTINGEN EN
KEL BIJ DE WET VASTGESTEI,D. -

RECHTEN EN \TERPLIOHTINGEN DIE 
HET VOORWERP NIET KUNNEN ZIJN 
VAN BIJZONDERE OVEREENKOlVIS'I'EN. 

De 1•echten en ve1·plichtingen van ajgevacw
digden bij de ondernemingsmad tvo1·den 
bij de wet of ter ttitvoe1·ing van de wet 
vastgesteld ; deze 1'echten en verplichtin
gen kunnen het voo1'tve1'p niet zijn van 
bijzonde1·e overeenkomsten (1). (VVet van 
20 september 1948, art. 21 en 22; 
Burg. Wetb., art. 1128.) 

(NAAl\'ILOZE VENNOOTSOHAP FAIREY, 
T. HELGUERS.) 

ARREST (ve1•taling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 27 april 1968 gewezen door 
de W erkrechtersraad van beroep te Ber
gen, kamer voor werklieden ; 

Over het middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1108, 1128, 
1131, 1133 van het Burgerlijk Wetboek, 
16, 21 en 22 van de wet van 20 septem
ber 1948 houdende organisatie van het 
bedrijfsleven, 28 va:t;l het besluit van de 
Regent van 13 juli 1949 waarbij de 
verkiezing van de afgevaardigden van het 
personeel bij de ondernemingsraden 
wordt ingericht, gewijzigd bij het konink
lijk besluit van 30 maart 1954, en 97 van 
de Grondwet, 

doordat de bestreden sententie beslist 
dat, hoewel verweerder had opgehouden 
deel uit te maken van de werknemers
organisatie die hem had voorgedragen 
bij de verkiezingen voor de ondernemings
raad en ofschoon hij daardoor de hoe
danigheid van lid van genoemde raad 
had verloren, hij nog altijd de door de 
wet aan deze hoedanigheid verbonden 
bescherming genoot krachtens een tussen 
hem en het ondernemingshoofd tot stand 
gekomen overeenkomst waarbij de wette
lijke rechten en verplichtingen van de 
ondernemingsvertegenwoordigers en van 
hun werkgever tussen hen werden 
gehandhaafd, en waarvan het bestaan 
hieruit zou dienen afgeleid te worden dat, 
daar verweerder niet was vervangen en 
steeds voor de vergaderingen van de raad 

(1) Omtrent de duur van het mandaat 
van de afgevaardigden bij de ondernemings
raad, zie cass., 29 oktober 1954 (Bttll. en 
PAsrc., 1955, I, 178) en 26 november 1059 
(ibid., 1960, I, 367). 
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was opgeroepen, hij aan de beraadsla
gingen van deze raad was blijven deel
nemen, 

terwijl, ee1·ste onde1·deel, de rechten en 
verplichtingen van de ondernemingsver
tegenwoordigers . aileen toebehoren aan 
de werknemers die volgens de gebiedend 
bij de wet bepaalde wijze worden aaJ?-· 
gewezeri, zodat de overeenkomst waann 
erover beschikkingen zouden worden 
gemaakt, nietig zou zijn zowel wat haar 
voorwerp als haar oorzaak betreft (schen
ding van de artikelen 1108, 1128, 1131, 
1133 van het Burgerlijk Wetboek, 16 van 
de wet van 20 september 1948 houdende 
organisatie van het bedrijfsleven, en 
97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, geen enkele tekst de 
werkgever in 't bijzonder verplicht ervoor 
te zorgen dat de vertegenwoordiger wiens 
mandaat vervallen is wordt vervangen, 
zodat uit het verzuim zulks te doen niet 
kan worden besloten dat hij de bedoeling 
heeft gehad de gewezen vertegenwoordi
ger enig recht jegens zijn werkgever voor 
te behouden (schending van de artike
len 21 van de wet van 20 september 1948 
houdende organisatie van het bedrijfs
leven, 28 van het besluit van de Regent 
van 13 juli 1949 waarbij de verkiez:i:ng 
van de afgevaardigden van het personeel 
bij de ondernemingsraden wordt inge
richt, gewijzigd bij het koninklijk besluit 
van 30 maart 1954, en 97 van de Grand
wet); 

derde onde1·deel, het ondernemingshoofd 
in zijn hoedanigheid van voorzitter van 
de ondernemingsraad en niet in zijn 
hoedanigheid van werkgever de ]eden 
van genoemde raad samenroept, zodat 
uit het feit dat de vroegere vertegen
woordiger voor de vergaderingen van de 
raad was opgeroepen het bestaan niet 
mocht worden afgeleid van een akkoord 
over een modaliteit van de tussen partijen 
bestaande arbeidsovereenkomst (schen
ding van de artikelen 22 van de wet van 
20 september 1948 houdende organisatie 
van het bedrijfsleven en 97 van de 
Grondwet) : 

Over de drie onderdelen samen : 
Overwegende dat, na te hebben beslist 

dat verweerder, op het ogenblik waarop 
hij zonder opzegging werd ontslagen, de 
hoedanigheid van vertegenwoordiger van 
het personeel bij de ondernemingsraad 
van eiseres had verloren wegens het feit 
dat hij had opgehouden deel uit te maken 
van de organisatie die hem had voorge
steld, de bestreden sententie niettemin 
eiseres veroordeelt om aan verweerder 

0ASSA'l'IE, 1969. - 27 

de vergoedingen te betalen die hem, 
indien hij zijn mandaat had behouden, 
hadden moeten worden gestort krachtens 
artikel 21, § 6, lid 2, van de wet van 
20 september 1948 houdende organisatie 
van het bedrijfsleven, op grond « dat niet 
wordt betwist dat niet alleen het mandaat 
van eiser in hoger beroep in augustus 1964 
had opgehouden, maar ook dat gedaagde 
in hoger beroep na deze datum eiser in 
hoger beroep als vertegenwoordiger van 
het personeel bij de ondernemingsraad 
bleef beschouwen, daar zij hem opriep 
voor de vergaderingen en hem toestond 
er de taken in verband met deze f1.mctie 
te verrichten ; dat gedaagde in hoger 
beroep, door aldus te handelen, geenszins 
een mandaat verlengde dat zij niet had 
verleend en, dientengevolge, niet kon 
verlengen, maar stilzwijgend met eiser in 
hoger beroep een overeenkomst aanging 
waarbij, van weerskanten, de wettelijke 
rechten en verplichtingen van de onder
nemingsvertegenwoordigers en van htm 
werkgever tussen hen werden gehand
haafd »; 

Dat de sententie besluit dat « op deze 
overeengekomen basis de gevorderde 
vergoedingen verschuldigd zijn b:i:nnen de 
perken >> die ze vaststelt ; 

Overwegende dat de rechten en ver
plichtingen van de vertegenwoordigers 
bij de ondernemingsraad bij de wet of 
ter uitvoering van de wet worden 
bepaald; 

Overwegende dat hieruit volgt dat het 
stilzwijgend akkocird waarop de sententie 
steunt en waarvan de toepassing de 
wettelijke working van de ondernernings
raad van eiseres niet mogelijk maakte, 
geen enkel gevolg kon hebben; 

Dat, bijgevolg, door te stetmen op deze 
« overeenkomst » om te beslissen dat 
verweerder recht had op de bescherming 
die artikel 21, § 6, lid 2, van de wet van 
20 september 1948 verleent aan de 
vertegenwoordigers van het personeel 
wier mandaat niet is vervallen noch 
werd ingetrokken, de sententie de in het 
middel vermelde wetsbepalir1gen schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den sententie ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt · op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan om erover te worden beslist 
door de feitenrechter ; verwijst de zaak 
naar de W erkrechtersraad van beroep te 
Namen, kamer voor werklieden. 

30 april 1969. 1e kamer. 
V oorzittm·, H. De · Bersaques, raadsheer 
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waarnemend voorzitter. - V e1·slaggeve1·, 
H. Legros. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal.- Pleite1·s, 
HR. VanRyn en Van Leynseele. 

Ie KAMER.- 2 mei 1969. 

lO CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
VERENIGDE KAMERS.- BURGERLIJKE 
ZAREN. - BESLISSING VAN DE REOHTER 
OP VERWIJZING DOOR VERSOHILLENDE 
l\1IDDELEN BESTREDEN. - EEN BE· 
SOHIKKING VAN DEZE BESLISSING DIE 
ONVERENIGBAAR IS MET RET OASSATIE· 
ARREST EN BESTREDEN WORDT DOOR 
HETZELFDE l\UDDEL ALS DATGENE DAT 
DOOR RET OASSATIEARREST WERD AAN· 
GENOMEN. - MID DEL DAT TOT DE 
BEVOEGDREID VAN DE VERENIGDE 
KAMERS BEROORT. - ANDERE MID
DELEN DIE ANDERE BESORIKKINGEN 
BESTRIJDEN. - MIDDELEN DIE TOT 
DE BEVOEGDHEID VAN DE EERSTE 
KAMER VAN RET HoF BEHOORT. 

2° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
VERENIGDE KAMERS.- BURGERLIJKE 
ZAKEN. - BESLISSING VAN DE REORTER 
OP VERWIJZING BESTREDEN DOOR VER· 
SORILLENDE MIDDELEN WAARVAN EEN 
ONDER DE BEVOEGDHEID VALT VAN DE 
VERENIGDE KAMERS EN DE ANDERE 
ONDER DIE VAN DE EERSTE KAMER VAN 
RET HoF.- EERSTE KAMER DIE VOOR· 
EERST UITSPRAAK DOET.- MIDDELEN 
GEGROND. - BESOHIKKEND GEDEELTE 
VAN RET ARREST DAT ZIOR ERTOE 
BEPERKT DEZE GEGRONDREID VAST TE 
STELLEN EN DE ZAAK NAAR DE VERE
NIGDE KAMERS TE VERWIJZEN. 

3o HUUR VAN WERK. - HuuR vAN 
ARBEID. ARBEIDSOVEREENKOMST 

(1) Vermits de beschikking, bestreden door 
het middel dat behoort tot de bevoegdheid 
van de verenigde kamers, in geval het wettelijk 
zou geweest zijn, de sententie, voorwerp van 
de voorziening, kon rechtvaardigen, drong 
een verwijzing naar de verenigde kamers 
zich op. 

(2) Raadpl. 1 o cass., 12 april 1836 (Bt!ll. en 
PAsrc., 1836, I, 300) en 27 november 1957 
(ibid., 1958, I, 330); 14 juni 1964 (ibid., 
1964, I, 1148). 

2° cass. fr., strafkamer, 23 februari 1949 

VOOR BEDIENDEN. - BEDING W AARBIJ 
BEPAALD WORDT DAT DE OVEREEN
KOMST EINDIGT MET RET HUWELIJK 
VAN EEN DER PARTIJEN. - BEDING 
DAT NIET NOODZAKELIJK TEGEN DE 
OPENBARE ORDE INDRUIST. 

40 OVEREENKOMST. - REOHTER DIE 
DE NIETIGHEID VAN EEN OVEREEN • 
KOMST AFLEIDT UIT DE Ol'IISTANDIG· 
REID ALLEEN DAT DE PARTIJ « EOONO
MISOR ZWAK » IS. - 0NWETTELIJK· 
REID. 

1 o en 2o W annee1· een beslissing van de 
1'echter op ve1·wijzing, recht doen_de in 
bu1·ge1·lijke zaken, dam· ve1·schtllende 
middelen best1·eden wm·dt en een enkel 
van deze middelen hetzelfde is als dat
gene dat door het cassatiea1'1'est werd 
aangenomen en een beschikking bestrij_dt 
die o1we1·enigbaa1' is met het cassatte
a1'rest doet de ee1·ste kame1• van het H of 
voo1·e~rst uitsp1·aak oVM' de andere midde
len en, zo deze geg1·ond zijn, bepe1·kt het 
Hof zich in het beschikkend gedeelte van 
zijn a1·rest e1·toe, dit vast te stellen en de 
zaak voo1' het overige (1), naa1· de 
ve1·e,;,igde kame1·s te ve1·wijzen, die alleen 
bevoegd zi;jn om uitspmak te doen over 
het ee1·ste midclel (2). 

3o Het beding van een m·beidsove1·eenkomst 
voo1' beclienclen volgens hetwelk deze 
ove1·eenkomst eincligt met het ht!welijk 
van een de1· pm·tijen, kan incl1·uisen 
tegen de openbare m·de en de goede 
zeden en de1·halve nietig zijn kmchtens 
a1·tikel 6 van het Burgerlijk W etboek, 
mam· de1·gelijk becling, wannee1· het 
oncle1· meer als oo1·zaak heeft het huwelijlc 
te bevonleren of dam· de nooclwendigheden 
van de bediening geboden is, schenclt 
bedoelde wetsbepaling niet (3). 

4o Uit de enkele omstancligheid dat een 
bediende, pa1·tij in een met zijn werkg~ve1· 
gesloten ovM·eenkom:st, een « ~conomtsch 
zwakke persoon '' ts, kan ntet worden 
afgeleid clat de toestemming van deze 
becliende ve1·k1·egen we1·cl ten, gevolge van 
dwaling, gewelcl of becl1•og, of dat 
wegens deze " zwakheicl » zijn toestem-

(Bull. crim., 1949, blz. 105 nr 69) en 15 oktober 
1964, burg. kamer, sociale zaken (Bt!Zl. des 
m•rets, 4" deel, blz. 555, nr 676; 

go de hiernavolgende conclusie van het 
openbaar ministerie. 

(3) Raadpl. de hiernavolgende conclusie 
van het openbaar ministerie. 
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ming steeds ongeldig is en de1·halve dat 
de overeenkomst nietig is (I). 

(NAAli'J:LOZE VENNOOTSOHAP MEROATOR, 
T. BEELS.) 

ARREST, 

Advocaat-generaal F. Duman heejt, in 
hoojdzaak, het volgencle gezegd : 

Drie interessante problemen worden 
door de voorziening aan het Hof voo:r
gelegd : 

I o Kan een arbeidsovereenkomst voor 
bedienden wettelijk een einde nemen door 
de vervulling van een ontbindende voor
waarde? 

2o Is een beding in een arbeidsovereen
komst voor bedienden, dat deze een einde 
zal nemen wanneer de bediende in het 
huwelijk treedt, steeds strijdig met de 
open bare orde en derhalve nietig ? 

3° Dient het Hof al dan niet in 
verenigde kamers al de middelen te 
onderzoeken welke tot staving van een 
voorziening worden aangevoerd, zo een 
van deze middelen hetzelfde is als dat
gene dat reeds geleid heeft, in dezelfde 
zaak, tot een vernietiging door een arrest 
van het Hof - geval bepaald door 
artikel III9 van het Gerechtelijk Wet
hoek en v66r I januari I969 door 
artikel I, lid I, van de wet van 7 juli 
I865 ? Ofwel behoeft slechts dat middel 
door de verenigde kamers beoordeeld te 
worden terwijl de andere aan de eerste 
kamer moeten worden voorgelegd? 

Twee werkrechtersraden van beroep 
(Antwerpen en Brussel) en het Hof in 
zijn arrest van I4 juni I963 (2) hebben 
zich tot nog toe uitgesproken over de 
wettigheid van de arbeidsovereenkomst 
tussen partijen gesloten, in zover zij 
bedingt dat zij zonder voorafgaande 
opzegging automatisch en van rechts
wege een einde neemt bij het huwelijk 
van de bediende. 

De werkrechtersraad van beroep te 
Antwerpen besliste op 20 juni I96I, dat 
" ter zake de huwelijksclausule indruist 
tegen de bepalingen van artikel 22 van de 
gecoordineerde wetten van 20 jcui I955, 
waarbij elk beding waardoor kortere 
termijnen worden bepaald dan in arti
kel I5, nietig is » en dat de eiseres 

(1) Raadpl. cass., 11 juli 1957 (.Arr. cass., 
1957, biz. 970,) 

{2) Bull. en PASIC., 1963, I, 1083. 

verplicht was ... de opzeggingstermijnen 
in acht te nemen en de daaraan beant
woordende vergoeding te betalen. 

Op de voorziening van de huidige 
eiseres besliste het Hof in zijn reeds 
vermeld arrest van I4 juni I963 dat 
" het gesloten contract een ontbindende 
voorwaarde, zonderterugwerkendekracht, 
inhield ; dat het dienvolgens door het 
vervullen zelf van deze · voorwaarde te
niet ging zonder dat een wilsuitdrukking 
van een van de partijen of een termijn 
van opzegging vereist was; dat die wijze 
van tenietgaan van het contract vreemd 
is aan de bij de artikelen I4, I8 en 20 
van de genoemde gecoordineerde wetten 
bepaalde gevallen, zoals ook aan de 
bepalingen van artikel 22 van die 
wetten vreemd is· de in het onderhavig 
geval bedongen ontbindende voorwaarde ; 
dat de sententie ... door de in de overeen
komst bedongen voorwaarde te misken
nen, het in het middel vermeld 
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek 
geschonden heeft ''· 

Op de verwijzing bevolen door dit 
arrest, dat de sententie van de werk
rechtersraad van beroep te Antwerpen 
vernietigde, besliste de werkrechtersraad 
van beroep te Brussel bij de thans 
bestreden sententie dat het contract 
nietig is. 

Dit rechtscollege steunt zijn beschik
kend gedeelte op drie redenen, namelijk : 

I 0 het is niet (wettelijk) mogelijk een 
ontbindende voorwaarde in een arbeids
overeenkomst voor bedienden van onbe
paalde duur op te nemen; de gecoordi
neerde wetten bepalen terzake op 
beperkende wijze hoe een dergelijke 
overeenkomst kan worden aangegaan, en 
in een ontbindende voorwaarde wordt 
door de wet niet voorzien ; deze wetten 
bepalen dat elk beding dat ertoe strekt 
aan de bediende de voordelen verbonden 
aan de wettelijke opzegging of de 
wettelijke opzeggingsvergoeding te ontne
men als nietig beschouwd dient te worden. 

2° Een huwelijksclausule («clause de 
celibat )) ) is nietig; immers het vrije 
recht om te huwen (is) een fundamenteel 
persoonlijkheidsrecht dat de openbare 
orde raakt en mag niet vervreemd noch 
vermiuld worden ; elk beding waarbij die 
vrijheid recht- of onrechtstreeks wordt 
belemmerd moet, krachtens artikel 6 van 
het Burgerlijk Wetboek, als nietig en 
onbestaand beschouwd worden . 

3° " Appellants doet terecht gelden dat 
het betwiste beding, dat aan de overeen
komst werd toegevoegd vier jaar nadat 
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de overeenkomst een aanvang had gena
men, niet het karakter van een vrij 
aangegane verbintenis heeft >>. 

Elke van deze redenen wordt door een 
middel aangevallen zoals dit inderdaad 
geboden was, wilde men vernietiging van 
de bestreden sententie verkrijgen. Immers 
elk van deze redenen zou afzonderlijk 
beschouwd, indien zij wettelijk was, het 
bestreden beschikkend gedeelte kunnen 
drag en. 

Ret Rof heeft in zijn arrest van 
14 jcmi 1963 uitsluitend stelling genomen 
t. a. v. het rechtsprobleem waarover de 
eerste reden van de bestreden sententie 
handelt, en niet, zoals somtijds ten 
onrechte beweerd wordt (1), t. a. v. het 
tweede rechtsprobleem : de huwelijks
clausule. 

De toen bestreden beslissing (de sen
tentie van de werkrechtersraad van 
beroep van .Al'ltwerpen) had aangenomen 
dat dergelijke elausule geldig was, althans 
dat zij niet steeds nietig is en dat zij 
terzake geldig was : het Rof herinnert 
eraan in zijn arrest van 14 juni 1963 
dat bedoelde sententie << aa1meemt dat 
een huwelijksclausule zoals die welke in 
het contract tussen partijen voorkon'lt, 
niet a p1•io1·i als immoreel of strijdig met 
de openbare orde en de goede zeden client 
beschouwd te worden >> en dat, bij het 
vervullen van de erin bedongen voor
waarde, de clausule aanlegster toeliet aan 
het bediendencontract een einde te 
maken. 

Tegen deze beslissing kwam de huidige 
eiseres, die ook eiseres was voor het Rof 
in 1963, natumlijk niet op ; zij had er 
geen belang bij. 

Bewuste beslissing werd ook door 
huidige verweerster niet bestreden bij 
gemis aan belang, vermits zij de nietigheid 
van de clausclie reeds op grond van een 
andere reden ·had bekomen. 

Ret Rof had derhalve geen macht om 
te beslisse1'l of dergelijke clauscue steeds 
strijdig is met artikel6 van het Bmgerlijk 
Wetboek of niet, dan wel of de clausule 

(1) a) NICOLE JEANMART en FERNAND 

CoUPE schrijven : « ... l'alTet rendu par la 
Cour de cassation le 14 juin 1963 ... decide que 
la clause de celibat est valable, si elle a ete 
signee sans contrainte morale et qu'elle n'est 
pas consideree conne i=orale, contraire 
a l'ordre public et aux bonnes mceurs , 
( « La clause de celibat, le pour et le contre ,, 
Annales de d1·oit - Revue t1•imest1·ielle de d·roit 
belge, t. XXVII [1967], p. 303). 

b) In de memorie van toelichting bij het 
wetsontwerp 407 (1966-1967) - Kamer van 

die in het tussen partijen gesloten 
contract was opgenomen nietig was, of 
niet. 

Ret kon niet beslissen dat het voorge
stelde middel niet ontvankelijk was bij 
gebrek aan belang, het bestreden dispo
sitief wettelijk gerechtvaardigd zijnde 
door de overweging dat dergelijke clau
sule steeds strijdig is met artikel 6 van 
het Bmgerlijk Wetboek, ofwel dat de 
clausclie van het contract nietig was om 
dezelfde reden : immers de bestreden 
sententie had daaromtrent stelling gena
men zodat deze afwijzing van het voor
gestelde middel niet de substitutie zou 
geweest zijn van een rechtsgrond welke 
het bestreden dispositief zou gerechtvaar
digd hebben, maar wel het opwerpen van 
een middel van rechtswege, hetgeen in de 
bmgerlijke rechtspleging voor het Rof 
niet wettelijk is. 

Bij afwezigheid van enig middel dien
aangaande kon het Rof ook niet beslissen 
dat de werkrechtersraad van beroep 
terecht beslist had dat de huwelijksclau
sule in onderhavige zaak wettig was. 

Ret enige wat het Rof kon doen was 
het dispositief dat de clausule als geldig 
beschouwde te vernietigen omdat het het 
ter zake voorgestelde middel inwilligde 
en omdat bedoeld dispositief niet los 
stond van datgene dat door het middel 
was aangevallen wijl daartegen om de 
vorenaangeduide redenen niet kon wor
den opgekomen met een ontvankelijke 
voorziening, door welke partij ook. Maar 
dergelijke vernietiging neemt geen stelling 
t. a. v. de redenen welke bedoeld disposi
tief staafden. 

Het Rof heeft dienvolgens op 14 juni 
1963 geen stelling genomen t. a. v. de 
wettelijkheid van de<< huwelijksclausule >>. 

I. Het p1·obleem van cle p1·oceclure. 
Dienen cle Ve1·enigcle Kamers van het Hoj 
over cle thans voo1·gestelcle miclclelen uit
spmak te cloen ? 

Ret enige voorgestelde middel dat 
ingevolge artikel 1119 van het Gerechte-

Volksvertegenwoordigers - staat te lezen 
(blz. 6) : «in de huidige stand van de wet
geving heeft de rechtspraak ... de geldigheid 
erkend van de bedingen waarbij het huwelijk 
een einde stelt aan de arbeidsovereenkomst 
(cass., 14 juni 1963, T. S. R., blz. 262) , 
(Ret gedrukte stuk nr 270-1, Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, zitting 1968-1969, 
bepaalt dat dit antwerp, vervallen ingevolge 
de ontbinding der Kamers op 1 maart 1968, 
overeenkomstig de wet van 20 december 1968 
bij de Kamer aanhangig blijft). 
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lijk Wetboek (art. I van de wet van 
7 juli I865) de zaak in de bevoegdheid 
van de Verenigde Kamers van het Rof 
brengt is het eerste. 

Moeten de andere twee echter ook aan 
dezelfde Verenigde Kamers voorgelegd 
worden? 

Een arrest van I2 april I836 (I) (2) 
spreekt zich uit voor de bevoegdheid 
van de V erenigde Kamers voor het 
geheel. Ret beslist immers : « Attendu 
que le pourvoi atta.que l'arret rendu par 
la Cour d'assises d'Anvers par le meme 
moyen pour lequel l'arret precedent de 
la Cour d'assises du Brabant a eM 
annule, ce q~•i s~ttfit pour que la Cour de 
cassation, cha:r:nbres re1mies, soit saisie 
de l'affaire et par suite, soit competente 
pou1· j~tgeT toutes les questions relatives 
au pourvoi ''· 

Ret Franse Rof van cassatie beslist 
integendeel dat de Verenigde Kamers 
uitsluitend uitspraak doen over de midde
len die ook aangevoerd werden voor de 
eerste voorziening en dat de gewone 
kamers van de andere middelen ke1mis 
nerrwn (3). 

Ret zal het Rof niet ontgaan dat toen 
zijn bovenaangehaald arrest geveld werd 
de wet nog niet bepaald had (wet van 
7 juli I865) (thans artikel ll20 van het 
Gerechtelijk Wetboek) dat : « wordt de 
tweede beslissing vernietigd op dezelfde 
gronden als bij de eerste cassatie, dan 
voegt de feitenrechter naar wie de zaak 
verwezen is, zich naar de beslissing van 
het Hof van cassatie betreffende het door 
dit hof beslechte rechtspunt "· 

Op I2 aprill836 waren de artikelen 23, 
24 en 25 van de wet van 4 augustus 1832 
nog van toepassing, die luidden : 

Artikel 23 : cc Lorsqu'apres une cassa
tion, le second arret ou jugement est 
attaque par les memes moyens que le 
premier, la cause est portee devant les 
chambres reunies qui jugent en nombre 
impair. Si la Cour annule le second arret 
ou jugement, il y a lieu a interpreta
tion"· 

Artikel 24 : cc Le prociureur general 
transmet les jugements et arrets au 
gouvernement qui provoque une loi 
interpretative "· 

{1) Bull. en PAsiC., 1836, I, 300, 
(2) Men raadplege ook cass., 27 november 

1957 (A1·r. cass., 1958, 193; Bull. en PASIC., 
1958, I, 330). 

(3) Men raadplege o. a. cass. fr., Chambre 
criminelle, 23 februari 1949 (Bull. crim., 
1949, biz. 105, nr 69) en cass. fr., Chambres 

Artikel 25 : cc .Jusqu'a ce que cette loi 
ait eM rendue, il est sursis au jugement 
de la cause par la Cour ou par le tribunal 
auquel elle est renvoyee. Les cours et 
tribunaux sont tenus de se conformer a 
la loi interpretative, dans toutes les 
affaires non definitivement jugees "· 

De twee stelsels - dat van de wet van 
1832 en dat van de wet van 1865 of van 
het Gerechtelijk W etboek - vertonen 
een zeer groot verschil. Tot in 1865 was 
het tweede arrest van het Rof, alhoewel 
in Verenigde Kamers geveld, voor de 
feitenrechter niet bindend. Ret rustte op 
de W etgevende Macht zich uit te spreken 
en deze kon zowel de interpretatie van 
het rechtspunt, aangenomen door de 
feitenrechter wiens beslissing vernietigd 
werd, be amen als die van de V erenigde 
Kamers van het Rof. 

In het huidige stelsel is de beslissing 
van de Verenigde Kamers definitief en 
bindend voor de rechter naar wie de 
zaak verwezen wordt. 

Dit verschil is m. i. van die aard dat 
, het samen met een andere reden de wijzi

ging van het door het arrest van I836 
gehuldigde stelsel en de aanneming van 
het stelsel van het Franse Hof van 
cassatie dient te rechtvaardigen. Immers : 

I 0 Indien het stelsel van I836 in stand 
gehouden werd zou dit als gevolg hebben 
dat de Verenigde Kamers opnieuw een 
rechtspunt zouden dienen te onderzoe
ken waaromtrent zij reeds stelling geno
men hebben, bij de uitspraak over een 
middel dat aan het Rof in dezelfde zaak, 
nog niet eerder voorgelegd werd. In dit 
geval toch- eerste cassatie- is de feiten
rechter niet verplicht zich bij de beslissing 
van het Rof neer te leggen. Hij vermag 
dus aan het opgeworpen rechtspunt een 
andere oplossing te geven dan die welke 
door het Hof van cassatie werd aange
nomen. 

Is het werkelijk opportuun dat hetgeen 
een eerste maal door de Verenigde 
Kamers werd beoordeeld opnieuw door 
hen onderzocht wordt ? Een dergelijke 
toestand lijkt mij strijdig met wat de 
wetgever steeds ( 4) gewild heeft : het 
Rof neemt kennis van de voorzieningen 
in een van zijn beide kamers samenge
steld uit vijf raadsheren (tot in I954 : 

civiles, Section sociale, 15 oktober 1964 
(Bull. des arrets, quatrieme partie, nr 676, 
p. 555). 

( 4) Uitgezonderd wat de kennisneming van 
de voorzieningen tegen de arresten van de 
Raad van State betreft. 
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zeven raadsheren) en pas wanneer de 
feitenrechter, naar wie de zaak verwezen 
werd, de zienswijze van het Hof niet 
beaamt, dient wegens dit conflict tussen 
een kamer van het Hof en deze rechter, 
een anders samengesteld rechtscollege op 
te treden, nl. de V erenigde Kamers. 

2o De wetgever heeft gewild dat na 
een eerste beslissing van het Hof de 
rechter naar wie de zaak verwezen wordt 
opnieuw grondig en volkomen onafhan
kelijk hetzelfde rechtspcmt onderzoekt. 

Deze vrijheid, dit nieuw en grondig 
onderzoek, na o. a. kennis genomen te 
hebben van de kritiek en opwerpingen 
van de partij die door het Hof in het 
ongelijk is gesteld, Werden door de wet
gever beschouwd als nuttig voor een 
correcte en adekwate uitlegging van de 
rechtsnormen en derhalve als bevorderlijk 
voor een degelijke rechtsbedeling. 

Deze vrijheid van de rechter wordt 
begunstigd door het feit dat hij weet 
dat de eerste beslissing van het Hof 
slechts door vijf leden ervan genomen 
werd en dat zijn andersluidende ziens
wijze zal onderzocht worden door het 
Hof, anders samengesteld en ditmaal 

· bestaande nit tenminste zeventien leden. 
Zulke vrijheid zon m. i. aanzienlijk 

ingeperkt worden en de kans om de 
zienswijze van het Hof te doen verande
ren zou zeker niet gediend zijn indien de 
anderslnidende beslissing van de feiten
rechter opnieuw zou onderworpen worden 
aan de censunr van dezelfde kamer die 
geheel of ten dele samengesteld kan 
worden op dezelfde wijze als wanneer 
zij van de eerste voorziening kennis nam. 

Overigens zon in dat geval het door de 
wetgever gewilde stelsel niet nageleefd 
worden : in_ geval van strijdige opvatting 
tussen de feitenrechter en het Hof client 
het probleem dat een eerste maal door 
vijf magistraten van het Hof opgelost 
werd door ten minste zeventien magistra
ten opnieuw onderzocht te worden. 

Het stelsel van de wet van 1865, 
overgenomen door het Gerechtelijk Wet
boek, vertoont een zeer groat verschil 
met datgene dat door de wet van 1832 
werd georganiseerd en dat door het reeds 
aangehaald arrest van 1836 nog werd 
ge!nterpreteerd. 

V66r 1865 was de beslissing van het 
Hof, zelfs door de Verenigde Kamers 
geveld, nooit definitief; de rechter naar 
wie de zaak verwezen werd, was geens
zins verplicht zich te voegen naar deze 
beslissing. De wetgever moest nog zijn 
woord zeggen en hij kon zowel de ziens
wijze van de feitenrechter als die van het 

Hof beamen. De laatste instantie was de 
wetgever en niet het Hof. 

Thans is de beslissing van het Hof op 
een tweede voorziening definitief en 
bindend. Het is derhalve geboden dat, 
om de vrijheid waarvan hierboven gewag 
en de dialoog tnssen de feitenrechter en 
het Hof mogelijk te maken of ten minste 
te begm1.stigen, het eerste onderzoek 
van een middel aan een gewone kamer 
toevertronwd wordt en dat de Verenigde 
Kamers alleen dan optreden wanneer de 
beslissing van de rechter naar wie de 
zaak verwezen werd niet te verenigen is 
met het verwijzend arrest. 

Besluit: het tweede en het derde 
middel dienen door de eerste kamer 
onderzocht te worden. Indien deze kamer 
ofwel ze ongegrond zou bevinden ofwel 
van oordeel zou zijn dat ze dienen inge
willigd te worden, dan zal zij, zonder 
zich nit te spreken over de verwerping 
van de voorziening of de vernietiging 
van de bestreden sententie, de zaak naar 
de Verenigde Kamers verwijzen. Immers 
indien deze kamers- nitslnitend bevoegd 
om kennis te nemen van het eerste mid
del - van mening zouden zijn dat dit 
middel gegrond blijkt, zonden zij het 
dispositief waartegen het eerste middel 
gericht is, vernietigen en beslissen dat nit 
kracht van artikel 1120 van het Gerech
telijk Wetboek de rechter naar wie de 
zaak zon verzonden worden zich clien
aangaande naar de beslissing van het 
Hof client te voegen. 

Enkel de V erenigde Kamers zijn 
bevoegd om een dergelijke beslissing te 
nemen. Betreffende de middelen welke 
door de eerste kamer onderzocht werden, 
zal het arrest van de V erenigde Kamers 
de noodzakelijke gevolgen afieiden nit het 
door deze eerste kamer gewezen arrest : 
de verwerping uitspreken van het tweede 
en het derde middel indien zij ongegrond 
bevonden werden, en de gewone vernieti
ging uitspreken van de door deze mid
delen aangevallen beslissing indien zij 
gegrond bevonden werden. 

Ook al zou de eerste kamer de laatste 
twee middelen gegrond achten, tach zou 
de zaak naar de V erenigde Kamers dienen 
te worden verwezen, daar het dispositief 
dat aan verweerster schadevergoedingen 
toekent wettelijk gerechtvaardigd zon 
knnnen worden indien de Verenigde 
Kamers, terugkomende op de beslissing 
van het arrest van 14 jnni 1963, het eerste 
middel ongegrond zonden bevinden. 

Het lijkt mij niet mogelijk voor te 
stellen dat de Verenigde Kamers ee1'Bt -
dus v66r het optreden van de eerste 
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kamer- over het eerste mid del uitspraak 
zouden doen. 

Indien weliswaar de Verenigde Kamers 
beslissen zouden dat het eerste middel 
ongegrond is, zou het onderzoek van het 
tweede en het derde middel onnodig 
worden, daar de bestreden beslissing 
wettelijk gerechtvaardigd zou zijn door 
het dispositief dat, in deze veronderstel
ling, ten onrechte door het eerste middel 
aangevallen werd. 

Maar in de andere veronderstelling : 
gegrondheid van het eerste middel, 
zouden de V erenigde Kamers zich niet 
kunnen uitspreken nopens de verwerping 
van de voorziening of de vernietiging 
van de sententie daar de door het tweede 
en het derde middel aangevallen beslis
s:ingen de sententie wettelijk kunnen 
rechtvaardigen indien deze middelen 
ongegrond bevonden worden. 

Zo de eerste kamer integendeel van 
mening was dat deze middelen ook 
gegrond zijn, dan zou zij niet kmmen 
bevelen dat de rechter naar wie de zaak 
verwezen wordt zich zal moeten voegen 
naar hetgeen de V erenigde Kamers beslist 
hebben. Aileen deze karners kmmen zulke 
beslissing nemen. Een nieuwe verwijzing 
naar de Verenigde Kamers zou derhalve 
geboden zijn. 

Indien de eerste kamer eerst het tweede 
en het derde rniddel onderzoekt, worden 
deze verwikkelingen vermeden. 

II. Is de bepaling van een m·beidsove1·
eenkornst nam· welke het in het huwelijk 
t1·eden van de we1·knerner een einde rnaakt 
aan de overeenkornst steeds nietig ? 

J a, zo beslist de bestreden sententie, 
omdat " het vrije recht op huwelijk een 
fundamenteel persoonlijkheidsrecht is dat 
de openbare orde raakt en niet vatbaar 
is voor vervreemding noch ... >> en omdat 
een dergelijke clausule " min of meer een 
aansporing is voor de betrokken bediende, 
die haar (of zijn) betrekking niet wil 
verliezen, om van het voorgenomen 
huwelijk af te zien en in concubinaat te 
gaan leven >>. 

Deze zienswijze kan m. i. niet bijgetre
den worden ; zij is te absoluut : sornrnige 
overeenlwmsten die zulke clausule bevat
ten kmmen gewis als strijdig met artikel 6 
van het Burgerlijk Wetboek beschouwd 
worden, maar andere dienen rechtsgeldig 
geacht te worden. 

(1) Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
zitting 1966-1967, Gedr. St., nr 407-1. 

Niettegenstaande de ontbinding van de 
Kamers op 1 maart 1968, blijft thans het 

Op 27 april 1967 (1) werd een wets
antwerp ingediend tot wijziging van de 
wetgeving betreffende de arbeidsover
eenkomsten ; de artikelen 5, 24 en 33 
van dit antwerp luiden dat nietig zijn 
de bedingen waarbij bepaald wordt dat 
het huwelijk van de werkman, van de 
bediende of van degene die aangeworven 
is voor de dienst op binnenschepen een 
einde maakt aan de overeenkomst. 

De Regering wenst zich aldus te schik
ken naar de aanbeveling nr 119 van de 
Internationale Arbeidsconferentie te 
Geneve op 26 juni 1963 aangenomen die 
bepaalt dat de echtelijke staat geen 
geldige reden tot ontslag is (2). 

Maar dit antwerp is nog geen wet. 
Thans client derhalve nog steeds onder
zocht te worden of in het huidig positief 
recht altijd strijdig zijn met dat persoon
lijkheidsrecht en in het bijzonder met 
artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek, 
het contract of het reglement - voor 
degene die onder een reglementair statuut 
staat - die bepalen dat de dienst of het 
ambt een einde neemt op het ogenblik 
van het huwelijk van de werlmemer of 
van de ambtenaar. 

Er dient trouwens aangestipt te wor
den dat, wa1meer bedoeld antwerp een 
wet zal geworden zijn, de toestand in het 
openbaar ambt niet door deze wet zal 
geregeld worden. En thans dienen beide 
toestanden te zamen onderzocht te 
worden. , 

Er wordt vaak gezegd en geschreven 
dat overeenkomsten die, zoals ten deze, 
bepalen dat het contract een einde neemt 
bij het huwelijk van de bediende, con
tracten zijn met een celibaatsclausule of 
met een clausule van niet-huwelijk. 
Zo immers luidt ook de aangevallen 
sententie (Overwegende dat appellante 
terecht de nietigheid van een dergelijke 
huwelijksclausule - (( clause de celibat )) 
- opwerpt). 

Een paar verduidelijkingen lijken mij 
derhalve noodzakelijk. 

Een overeenkomst waarin bedongen zou 
worden, dat een der partijen zich ertoe 
verbindt niet te huwen of dit voor een 
bepaalde periode niet te doen, zou 
natuurlijk strijdig zijn met artikel 6; 
de persoonlijkheidsrechten zijn niet vat
baar voor overeenkomsten ; n1en ver1nag 
deze rechten niet te vervreemden. 

Ret contract dat ten deze tussen 
partijen aangegaan werd verschilt te 
enenmale van dergelijke overeenkomst. 

ontwerp bij de Kamer aanhangig overeen
komstig de wet van 20 december 1968. 

(2) Gedr. St., nr 407-1, biz. 7. 
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De partijen hadden niet bedongen dat 
een van hen niet in het huwelijk zou 
treden of geen huwelijk zou aangaan 
voor een bepaalde periode, maar uitslui
tend dat het contract een einde zou 
nemen bij huwelijk van de bediende. 
Dit is niet louter een nuancering maar 
een wezenlijk verschil ; de vrijheid om 
in het huwelijk te treden blijft volledig 
bestaan, maar de bediende verbindt zich 
vrijelijk ertoe zijn betrekking te verlaten 
vanaf het tijdstip van zijn huwelijk. Is 
het verlies van de betrekking de sanctie 
wegens het aangaan van het huwelijk ? 
Geenszins; dit verlies is het gevolg van 
een vrij aangegane overeenkomst die de 
vrijheid in het huwelijk te treden onve1'
ko1't liet, maar die bepaalde, wat niet 
uiteraard strijdig is met artikel 6 van 
het Burgerlijk Wetboek, dat de staat van 
gehuwde onverenigbaar is met de functie. 

De burger die ambtenaar wordt, heeft, 
zolang hij zijn functies bekleedt, niet de 
valle mogelijkheid om sommige rechten, 
o. a. publieke rechten, uit te oefenen, 
omdat een volledige vrijheid dienaan
gaande het openbaar belang zon lnmnen 
krenken. 

De behleding van een openbaar ambt 
is vanzelfsprekend, deswege, niet strijdig 
met de goede zeden. De ambtenaar heeft 
zijn benoeming vrij aanvaard en indien hij 
wenst zijn rechten en vrijheden op 
dezelfde wijze als de andere burgers nit 
te k"Lmnen oefenen, staat het hem vrij 
zijn ontslag in te dienen. 

Een overeenkomst die bepalen zou 
dat de ftmctie van werknemers onverenig
baar is met de staat van gehuwde, 
omdat volgens de bewoordingen zelve 
van het contract of de bedoelingen der 
partijen, deze beiden of een hunner 
vijandig staan tegenover de instelling en 
b. v. het concubinaat of vrije verbindin
gen wensen te begunstigen ... zou natuur
lijk strijdig zijn met de openbare orde. 

Dit is geenszins wat de overeenkomst, 
ten deze tussen partijen aangegaan, 
bedingt of beoogt. De bestreden sententie 
vergist zich ook m. i. wanneer zij over
weegt dat bedoelde overeenkomst tot 
een << concubinaat '' leidt of dit begunstigt. 

Een dergelijke overeenkomst kan aan
gegaan worden omdat geoordeeld wordt 
dat de bezorgdheid en de verantwoorde
lijkheid voor een gezin, de vereisten en 
wensen van het samenleven met een 
andere persoon, de " onbeschikbaarheid " 
die eruit voortvloeit, niet verenigbaar 
zijn met de vrijheid waarover hij die de 
bediening bekleedt moet kunnen beschik
ken. Deze vrijheid kan evengoed beperkt 
worden door een vrije verbinding van de 

bediende, een " concubinaat "• als door 
een huwelijk. Een dergelijke overeen
komst kan dus, in de bedoel:i:ng der 
partijen, beide toestanden als onverenig
baar met de uitoefening van de ftmctie 
beschouwen. Een arbeidscontract echter· 
dat uitdrukkelijk of impliciet als ont
bindende voorwaarde het aangaan van 
een huwelijk zou bedingen maar de vrije 
verbinding van de werknemer zou toe
staan ... zou m. i. in de meeste gevallen 
strijdig met de open.bare orde kunnen 
geacht worden. 

Om de aard van de thans onderzochte 
clausule in abst1·aoto te lnmnen beoor
delen dient ook rekening gehouden te 
worden met dergelijke clausules die op 
uitdrukkelijk verzoek van een bediende 
in het contract zouden opgenomen wor
den, ten einde het recht te hebben vanaf 
het ogenblik zelf van zijn huwelijk zich 
volledig ter beschikking van. zijn gezin te 
kunnen stellen. 

Het lijkt mij duidelijk dat een dergelijk 
beding dat het huwelijk en het vervullen 
van de daaruit voortvloeiende plichten 
mogelijk maakt bezwaarlijk als strijdig 
met de openbare orde of de goede zeden 
kan beschouwd worden. Dit volstaat 
reeds, meen ik, om aan te tonen dat het 
onwettelijk is te beslissen dat al de 
bedingen die een ambt of een dienst
contract doen eindigen wegens het huwe
lijk steeds onverenigbaar zijn met arti
kel 6 van het Burgerlijk W etboek. 

Gelijkaardige beschouwingen worden 
in het erfenisrecht en inzake schenkingen 
goedgekeurd : een legaat of een schen
king, die aan een weduwe of een geschei
den vrouw gedaan wordt voor het geval 
dat zij geen nieuw huwelijk zou aangaan, 
worden rechtsgeldig geacht wanneer deze 
voorwaarde bedongen werd om de belan
gen van de kinderen van deze vrouw te 
vrijwaren (l). Als wettelijk wordt ook 
beschouwd het legaat of de schenking 
ten voordele van een ongehuwd meisje 
omdat de erflater of de schenker reden.en 
had een bijzonder inkomen. aan. dat 
meisje te geven. juist omdat zij geen 
steun van een. echtgenoot genoot, een 
reden die zal wegvallen indien zij nader
hand toch in het huwelijk treedt, waar
door zij in dezelfde toestand komt als 
de andere personen aan wie de schen.ker 
of de erflater ook wenst een blijk van 
bezorgdheid te geven (2). 

(1) DE PAGE, Traite, t. VIII-I, nrs 334 en 
286. 

(2) DE PAGE, T1·aite, t. VIII-I, nrs 334 en 
286. 
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In beide gevallen wordt het huwelijk 
niet verboden of belet, net zoals in het 
geval van een arbeidscontract dat de 
huwelijksclausule inhoudt, maar een 
voordeel - of een ambt of een functie -
zu.Ilen in geval van huwelijk verdwijnen 
om redenen die dikwijls noch de openbare 
orde noch de goede zeden krenken. 

Andere vergelijkingen kunnen nog 
dienstig zijn. De jurische gelijkheid van 
man en vrouw is thans een beginsel in 
ons positief recht dat zelfs als van 
openbare orde kan beschouwd worden. 
Principieel kunnen mannen en vrouwen 
derhalve toegelaten worden tot al de 
functies en al de ambten; een discrimi
natie, uitsluitend gesteund op het ge
slacht, is nietig. Maar dit belet niet dat, 
om redenen ontleend ofwel aan de nood
zakelijkheden die voortvloeien uit de 
bedrijvigheid ofwel aan het belang van 
de man of de vrouw, sommige ambten of 
functies aan een van beide seksen 
ontzegd worden. Dit nemen en de recht
spraak en de wetgeving aan. Ret 
Italiaanse Rof van cassatie heeft in 1960 
beslist dat een ambt of een bediening 
aan een man of een vrouw kon voorbe
houden worden wanneer de aard van de 
bedrijvigheid, de prestaties die eraan 
verbonden zijn, de omstandigheden van 
de uitoefening ervan dergelijk onderscheid 
wettigen. 

Professor Mast (1) schrijft, verwijzend 
o. a. naar arresten van de Raad van 
State : « de benoemende overheid die 
voor de goede werking van de dienst 
instaat, kan ... rechtsgeldig beslissen dat 
een bepaald ambt, naar gelang van de 
behoeften van die dienst, door een man 
of door een vrouw zal worden bekleed 
als de eisen van de openbare dienst het 
onderscheid wettigen. Beslissingen die 
aileen mannen voor het ambt van Rijks
wachtofficier of van mijningenieur of 
voor de bediening van grafmaker of van 
slachthuisarbeider, of aileen vrouwen 
voor betrekkingen van stenotypiste of 
telefoniste in aanmerking laten komen 

(1) MAsT, Ovm·zicht van het Belgisch (fl'ond' 
wettelijk 1·echt, 1963, biz. 374, 

(2) Rec. Ddlloz, 1963, 428. 
(3) Op voorziening tegen dit arrest heeft 

het Hof van cassatie - sociale kamer - door 
een arrest van 7 juni 1967 (Bttll, civ., 1967, 
IV, nr 460, biz. 387) de zaak naar het Tribunal 
des Conflits verwezen. Dit rechtscollege heeft 
op 15 januari 1968 beslist (Recueil Dalloz
Si1'ey, 1969, 102) : «II est declare que les 
juridictions administratives sont competentes 

zijn voorzeker niet onverenigbaar met 
het beginsel van de gelijkheid voor de 
wet, hoe breed men het ook moge opvat-
ten ''· 

Ret koninklijk besluit nr 40 van 
24 oktober 1967 beslist dat nachtarbeid 
principieel niet mag verricht worden door 
werkneemsters ; uitzonderingen worden 
vastgesteld door dit besluit en door het 
koninklijk besluit van 24 december 1968 
tot vaststelling van maatregelen ter uit
voering van het eerstgenoemde. 

Zou het opgaan een reglement af te 
keuren dat voor de functie van bewaarder 
in een mannengevangenis aileen mannen 
in aanmerking laat komen ? 

Indien wij nu terugkeren naar het 
probleem van de bepalingen die het 
ambt of de bediening doen eindigen in 
geval van huwelijk, moeten wij ook 
vaststeilen, enerzijds, dat in zekere 
gevailen de huwelijkstoestand onverenig
baar kan zijn met de aan bepaalde 
functies verbonden verplichtingen of ze 
althans bemoeilijkt en, anderzijds, dat 
hierdoor het recht om vrijelijk in het 
huwelijk te treden geenszins wegvalt of 
beperkt wordt daar de belanghebbende 
deze vrijheid behoudt, nu slechts het 
recht om de ftmctie uit te oefenen 
ingeperkt wordt. 

Al de gevallen te onderzoeken waarin 
bedoelde onverenigbaarheid of ongepast
heid kan optreden is niet doenlijk, maar 
iedereen, meen ik, beseft o. a. dat som
mige ftmcties die een volledige beschik
baarheid voor de te vervuilen functies 
vereisen bezwaarlijk aan gehuwde per
sonen kunnen toevertrouwd worden, en 
ook dat bepaalde ambten uiteraard niet 
kunnen worden opgedragen aan personen 
die gehuwd zijn met een man of een 
vrouw die het gezag, het prestige of 
zelfs het vervuilen van de ftmctie in het 
gedrang brengt of bemoeilijkt. 

Men beroept zich zeer vaak op een 
arrest van 30 april 1963 door het Hof 
van beroep te Parijs gewezen (2) (3), 
om eruit af te leiden dat een beding dat 
de arbeidsovereenkomst doet eindigen 

pour apprecier la Iegalite des dispositions du 
reg~ement en date du 20 avril 1959 par lequel 
la compagnie Air France a fixe les conditions 
de travail du personnel navigant commercial " 
(Het art. 72 van bedoeld reglement bepaalt : 
« le mariage des hotesses de l'air entra!ne de 
la part des interessees la cessation c1e leurs 
fonctions »). 

( Zie ook Revue de d1·oit public et de sciences 
politiques, juillet-aout 1968, biz. 902). 
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wanneer de werknemer in het huwelijk 
treedt, steeds nietig is. Maar dat rechts
college is geenszins zo absoluut geweest. 
Het overwoog : « Considerant que le droit 
au mariage est un droit individuel d'ordre 
public qui ne peut se limiter ni s'aliener; 
qu'il en resulte, que dans le doma:ine des 
rapports contractuels de droit prive a 
titre onereux ... la liberte du mariage 
doit, en principe, etre sauvegardee et 
qu'a mains cle 1'aisons impe1'ieuses evi
dentes, tme clause de non convol doit 
etre declaree nulle comme attentatoire a 
un droit fondamental de la personnalite ... 
Considerant en outre que l'une des raisons 
:invoquees par la compagnie pour justi
fier la condition resolutoire de non 
mariage etant l'incompatibil:ite de l'etat 
de grossesse avec un service en vol, il 
apparait qu'une telle clause a pour but 
avoue et pour effet d'eluder les disposi
tions legales d'ordre public et assorties 
de sanctions penales, qui interdisent le 
licenciement des femmes enceintes ... ». 

Zowel in het buitenland als in Belgie 
hebben een aantal reglmnenten, met het 
oog op het openbaar belang en o. a. het 
gezag, de doeltrefiendheid der werking 
van het openbaar ambt, ofwel bepaald 
dat het huwelijk een einde maakt aan de 
uitoefening van de functie of de omsban
digheden waaronder zij zal uitgeoefend 
worden verandert, ofwel dat een toestem
ming vereist is om in het huwelijk te 
treden. Men kan, meen ik, bezwaarlijk 
beweren dat deze reglementen de open
bare orde krenken ... ! 

In Frankrijk, beslist het decreet van 
15 oktober 1951 dat het huwelijk een 
einde maakt aan de functies van de leden 
van het vrouwelijk personeel, de << con
voyeuses de l'air '' die in_ het leger 
vrijwilligers zijn. 

Het Belgisch kon:inklijk besluit van 
25 april 1956, tot vaststelling van het 
statuut der personeelsleden van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken en 
Buitenlandse Handel, bepaalt : 

1° de gehuwde vrouwen worden niet 
toegelaten tot de « carriere buitenlandse 
dienst » (art. 5). 

2° « wordt ambtshalve en zonder 
opzegging uit zijn functie ontslagen de 
mannelijke ambtenaar die een persoon 
van vreemde nationaliteit huwt zo deze 
laatste weigert de nationaliteit van haar 

- echtgenoot aan te nemen of weigert van 
haar oorspronkelijke nationaliteit af te 
zien ... » (art. 21). 

3° « de vrouwelijke ambtenaren wier 
echtgenoot de Belgische nationaliteit ~1.iet 

bezitten, kunnen ter beschikking gesteld 
worden wegens ambtsontheffing in het 
belang van de dienst" (art. 21). 

Het decreet van 16 jtmi 1808, dat van 
toepassing is in Belgie en door de Raad 
van State meermalen gei:nterpreteerd 
werd ( 1), beslist dat de officieren van het 
leger de toelat:ing van de hierarchische 
overheid moeten bekmnen alvorens in 
het huwelijk te mogen treden. Dit wordt 
door het openbaar belang vereist. Zou 
er immers kmm.en geduld worden dat een 
officier in het huwelijk treedt met een 
vrouw die met de vijand samengewerkt 
heeft of voornemens is ennee samen te 
werken? 

Besluit : Een conventioneel heeling of 
een bepaling van een regle!Ttent die 
beslissen dat het huwelijk de fmJ.Ctie doet 
eindigen kan niet gelijkgesteld worden 
met een overeenkomst die de vrijheid 
in het huwelijk te treden beperkt of 
afschaft. Dergelijke bedingen en bepalin
gen laten deze vrijheid bestaan ; in de 
uitoefening van de functie worclt echter 
een beperking aangebracht. 

Zulke bedingen en bepalingen die 
nochtans uitsluitend zouden bestaan om 
gehuwde personen in een minder voorde
lige toestand te brengen clan de andere 
of die zelfs door geen enkele reden eigen 
o. a. aan de ftmctie, gerechtvaardigd 
worden, zijn van die aard dat ze de 
instell:ing van het huwelijk krenken en 
zijn clerhalve, in onze opvatting, strijdig 
1net de openbare orcle. 

Omgekeerd dienen als wettig te worden 
beschouwd zulke bepalingen of bedingen 
die door de noodwendigheden van het 
ambt of de functie vereist worden. 

De bestreden sententie die voor recht 
zegt dat zij altijcl met de openbare 
orde strijdig zijn, heeft de wet geschonden 
en het tweede middel is derhalve gegrond. 

III. H et clenle rniclclel. 

De bestreden sententie verldaart het 
betwist beding ook nietig om de reden 
dat het geen vrij aangegane verbintenis 
gold, en zij stetmt cleze beslissing op de 
overweging dat het verweerster, als 
werkneemster een economisch zwakkere 
partij zijnde, niet mogelijk was in alle 
vrijheid de bewuste clausule te aanvaar~ 
den of te weigeren en vooral niet te 

(1) Arresten van 29 juli 1949 (PAsiO., 1949, 
IV, 14) ; 14 december 1951 (Rea. Ju1'isp1·udence 
D. A. et 0. E., 1952, blz. 178). 
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weigeren wilde zij het r1s1co niet lopen 
haar betrekking te verliezen. 

Eiseres doet terecht gelden dat deze 
beslissing artikel 1109 van het Burgerlijk 
W etboek schendt. 

Het lijkt mij overbodig daaromtrent 
nader uitleg te geven. 

Algemeen besluit : het tweede en het 
derde middel gegrond verklaren en de 
zaak tot onderzoek van het eerste middel 
naar de Verenigde Kamers van het Hof 
verwijzen. 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
sententie van de W erkrechtersraad van 
beroep te Brussel, op verwijzing op 
20 januari 1967 gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
14 juni 1963 dat de zaak naar bedoelde 
werkrechtersraad verwezen heeft ; 

Overwegende dat, nadat tussen par
tijen een arbeidsovereenkomst voor be
dienden gesloten werd, welke onder meer 
het beding bevat .dat het gebeurlijk 
huwelijk van verweerster aan de over
eenkomst een einde stelde, en nadat, toen 
verweerster in het huwelijk trad, eiseres, 
op dit beding steunend, aan verweerster 
liet weten dat naar haar opvatting de 
overeenkomst een einde had genomen, 
verweerster eiseres voor het arbeidsge
gerecht deed dagvaarden ; dat op 20 juni 
1961, de Werkrechtersraad van beroep 
te .Antwerpen eiseres veroordeelde tot 
het betalen van schadevergoeding aan 
verweerster wegens doorzending zonder 
opzegging in strijd met de bepalingen 
van artikel 22 van de gecoordineerde 
wetten betreffende het arbeidscontract 
voor bedienden ; dat eiseres zich in 
cassatie voorzag ; dat het Hof in zijn 
arrest van 14 jtmi 1963 beslist dat het 
Iitigieus contract een ontbindende voor
waarde zonder terugwerkende kracht 
inhield en dat het, door het vervullen 
zelf van die voorwaarde, teniet ging 
zonder dat een wilsuitdrukking van een 
van de partijen, zoals een opzegging, 
vereist was, wijze van tenietgaan van 
de overeenkomst die vreemd is aan de 
bij de artikelen 14, 18 en 20 van de 
gemelde gecoordineerde wetten bepaalde 
gevallen, zoals ook aan de bepalingen van 
artikel 22 van die wetten vreemd is de 
ten deze bedongen ontbindende voor
waarde, zodat de toen bestreden sententie 
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek 
geschonden had ; 

Overwegende dat, na cassatie en op 
verwijzing, de thans bestreden sententie 
eiseres opnieuw veroordeelt tot dezelfde 
schadevergoeding als deze door de senten
tie van 20 juni 1961 uitgesproken; dat 
deze sententie haar beslissing op de vol
gende drie gronden staaft : 

Dat zij, ten eerste, doet gelden dat 
het niet wettelijk is een ontbindende 
voorwaarde op te nemen in een arbeids
overeenkomst voor bedienden van onbe
paalde duur, daar aan een dergelijke 
overeenkomst slechts wettelijk een einde 
kan gesteld worden hetzij door opzegging, 
hetzij wegens zwaarwichtige redenen, het
zij wegens langdurige ziekte, en dat het 
besproken beding, zoals elk beding dat 
ertoe strekt de bediende te beroven van 
de voordelen verbonden aan de wettelijke 
opzegging of van de wettelijke opzeg
gingsvergoeding, nietig is ; 

Dat zij, ten tweede, aanvoert dat de 
bedoelde clausule eveneens nietig is daar 
zij de vrijheid om in het huwelijk te 
treden, fundamenteel persoonlijkheids
recht dat de openbare orde aanbelangt en 
dat niet vatbaar is voor vervreemding of 
verminking, belemmert, zodat deze clau
sule, ingevolge de bepalingen van arti
kel 6 van het Burgerlijk W etboek, als 
nietig en onbestaand moet beschouwd 
worden, dat ze daarenboven strijdig is 
met de goede zeden daar zij een aanspo
ring is voor de betrokken bediende, die 
haar betrekking niet wil verliezen, om 
van het voorgenomen huwelijk af te zien 
en in concubinaat te gaan leven ; 

Dat zij, ten derde en ten slotte, 
beslist dat, ten deze, het betwist beding 
niet het karakter heeft van een vrij 
aangegane verbintenis daar het verweer
ster, als werkneemster en dus economisch 
zwakke partij, niet mogelijk was in aile 
vrijheid de betwiste clausule te aanvaar
den of te weigeren ; 

Overwegende dat ieder van deze gran
den op zichzelf, indien hij wettelijk 
bevonden wordt, voldoende zou zijn om 
de beslissing wettelijk te rechtvaardigen 
en dat elkeen van deze gronden het voor
werp van een middel tot cassatie uit
maakt; 

Overwegende dat de beslissing welke 
het voorwerp van het eerste middel uit
maakt niet te verenigen is met het ver
wijzend arrest van 14 jtmi 1963; 

Dat het middel hetzelfde is als het 
middel dat ingewilligd werd door voor
meld arrest; 

Dat het derhalve dient onderzocht te 
worden door de Verenigde Kamers van 
het Hof; 
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Overwegende echter dat het tweede 
en het derde middel niet tot de bevoegd
heid van de Verenigde Kamers behoren 
en derhalve door de eerste kamer dienen 
onderzocht te worden ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6, 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

dooTdat de bestreden sententie beslist 
heeft dat het beding, in de kwestieuze 
dienstovereenkomst ingelast, en waarbij 
het in het huwelijk treden van verweer
ster als een beeindiging van het contract 
beschouwd werd,' als nietig en onbe
staande moest beschouwd worden, om 
reden dat het tegen de openbare orde 
indruist en strijdig is met de goede zeden, 
daar het een aansporing is voor de 
betrokken bediende die haar betrekking 
niet wil verliezen, om van een voorgeno
men huwelijk af te zien en in concubinaat 
te gaan leven, 

teTwijl de kwestieuze ontbindende voor
waarde door de werkgever bedongen 
met het oog op de goede gang van zijn 
onderneming niet a pTiori als immoreel 
of strijdig met de openbare orde of de 
goede zeden dient beschouwd te worden, 
in de zin van artikel 6 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

terwijl een dergelijke clausule slechts 
als immoreel zou kunnen beschouwd 
worden waar het opzet bewezen zou 
zijn immorele doeleinden na te streven, 

terwijl de steiling van de rechter er op 
neerkomt een werkgever te verplichten 
een gehuwde vrouw in zijn dienst te 
houden, zelfs wanneer hij de mening is 
toegedaan dat een gehuwde vrouw de 
haar opgelegde dienstprestaties niet be
hoorlijk zal kunnen uitvoeren, 

terwijl geen enkele wettelijke beschik
king of rechtsregel de werkgever van zijn 
recht berooft zelf te oordelen over de 
onverenigbaarheid van de staat van 
gehuwde of ongehuwde vrouw met de 
normale uitvoering van een bepaald 
bediendencontract, 

terwijl aileszins de bestreden sententie 
niet vastgesteld heeft dat de partijen 
of een van de partijen de bedoelde 
huwelijksclausule in de overeenkomst 
ingelast hadden met het opzet daardoor 
immorele doeleinden na te streven, 

terwijl de sententie dus niet wettelijk 
gemotiveerd voorkomt, naar luid van 
artikel 97 van de Grondwet, 

terwijl bij gebreke van bewijs dat de 

kwestieuze overeenkomst niet wettelijk 
gesloten werd, zij volgens artikel 1134 
van het Burgerlijk W etboek als wet gold 
voor degenen die ze hadden aangegaan, 

terwijl de sententie artikel 1134 ge
schonden heeft door te weigeren de 
o:htbindende voorwaarde toe te passen : 

Overwegende dat zo een conventioneel 
beding, naar luid waarvan een arbeids
overeenkomst een einde zal nemen bij 
het huwelijk van een der partijen strijdig 
kan zijn met de openbare orde of de 
goede zeden en derhalve bij toepassing 
van artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek 
nietig is, dergelijke bedingen die onder 
andere ofwel als oorzaak hebben het 
huwelijk te begunstigen ofwel die door 
de noodwendigheden eigen aan de bedie
ning geboden zijn, bedoelde wetsbepaling 
nochtans niet schenden ; 

Overwegende derhalve dat door op 
absolute en algemene wijze te beslissen 
dat dergelijke bedingen steeds tegen de 
openbare orde of de goede zeden indrui
sen, de sententie de artikelen 6 en 1134 
van het Burgerlijk W etboek geschonden 
heeft; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1109, 1112 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

doordat de bestreden sententie het 
betwist beding nopens de ontbindende 
voorwaarde nietig verklaard heeft, om 
reden dat het geen vrij aangegane ver
bintenis was, en deze beslissi:ng gestaafd 
heeft op de overweging dat het verweer
ster, als werlmemuster, econm:nisch 
zwaldm partij, niet mogelijk was in aile 
vrijheid de bewuste clausule te aanvaar
den of te weigeren en vooral te weigeren 
wilde zij het risico niet lopen haar 
betrekking te verliezen, 

tenvijl volgens artikel 1109 van het 
Burgerlijk W etboek de toestemmi:ng van 
de partij die zich verbindt slechts als niet 
geldig kan beschouwd worden indien zij 
door dwaling werd gegeven, door geweld 
afgeperst of door bedrog verkregen, 

terwijl ten cleze geen sprake was van 
dwaling of bedrog, 

terwijl bijgevolg, om de toestemming 
van verweerster tot de ontbindende 
voorwaarde ongeldig te verldaren, de 
sententie moest vaststeilen dat de toe
stemming van verweerster door gewelcl 
afgeperst werd, 

terwijl de rechter enkel en aileen gewag 
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maakte van het feit dat verweerster als 
werkneemster de economisch zwakke 
partij was en als dusdanig niet in aile 
vrijheid de bewuste clausule kon aan
vaarden of weigeren, 

terwijl deze omstandigheid geenszins 
van die aard is dat zij de« afpersing van 
haar toestemn1ing door geweld " zou 
be"-ijzen, 

terwiil de artikelen 1109 en 1112 aldus 
geschor{den werden, 

terwijl minstens de sententie onvol
doende, naar luid van artikel 97 van de 
Grondwet, gmnotiveerd voorkmnt, daar 
het onmogelijk kan uitgen1.aakt worden 
waarin, vo1gens de rechter, de feiten van 
geweld bestonden waarbij de toestem
nling van verweerster afgeperst werd : 

Overwegende dat, om zijn beslissing 
dat de toestemming van verweerster tot 
de overeenkomst ongeldig is te staven, 
de rechter enkel doet gelden dat laatst
genoemde, als werkneemster, de econo
misch zwakke partij was ; 

Overwegende, enerzijds, dat uit de 
enkele omstandigheid dat verweerster 
een « economisch zwakke " is niet kan 
besloten worden dat haar toestemming 
ten gevolge van dwaling, geweld of 
bedrog verkregen werd en dat derhalve 
deze toestemming niet geldig was ; 

Overwegende, anderzijds, dat uit geen 
enkele wetsbepaling kan afgeleid worden 
dat de toestemming in een overeenkomst 
gegeven door een zogezegd « economisch 
zwakke " steeds ongeldig is ; 

Om die redenen, verklaart het tweede 
en het derde middel gegrond en voor het 
overige verzendt de zaak naar de V er
enigde Kamers van het Hof, die uitslui
tend bevoegd zijn om het eerste middel 
te onderzoeken. 

2 mei 1969. - 1 e kamer. - Voorzittm·, 
H. Bayot, Eerste voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, H. Hallemans. - Gelijklttidende 
conchtsie, H. Dumon, advocaat-generaal. 
- Pleiter, H. Struye. 

(1) Raadpl. wet van 14 maart 1960 tot 
uitlegging en aanvulling van artikel 7 van de 
besluitwet van 28 december 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders ; 
cass., 21 december 1956 en de conclusie van 
Procureur-generaal W. G. Ganshof van der 
Meersch, toen advocaat-generaal (Bull. en 
PASIO., 1957, I, 430). 

1e ;KAMER.- 2 mei 1969. 

SOCIALE ZEKERHEID. - WERK
LOOSHEIDSVERZEKERING. - GEW1~STE
LIJK BUREAU DAT DE TERUGBETALING 
VAN TEN ONREOHTE ONTVANGEN BEDRA
GEN BEVOLEN HEEFT. - BESLISSING 
VAN EEN KLAOHTENOO:WIMISSIE EN VAN 
DE 001\'i:MISSIE VAN BEROEP. - VER· 
MELDING, IN DEZE BESLISSINGEN, VAN 
HET BED RAG VAN DEZE GELDSOJ\niEN 
NIET VEREIST. 

Geen enkele wetsbepaling legde aan de 
klachtencommissies en de commissie van 
beroep (1), opge1·icht bij besluit van de 
Regent van 26 mei 1945 betTe(jende de 
imichting van het V oo1·lopig Steunjonds 
vooT onvrijwillige werklozen (2), de ver
plichting op om in lmn beslissingen 
waarin zij ttitsp1·aak doen ove1· een 
be1·oep tegen een beslissing van het 
gewestelijk btt1·ean van het Steunfonds, 
dat de teTugbetaling beveelt van ten 
01u·echte ontvangen bed1·agen, steeds 
nitd1·uklcelijk het bedmg van deze geld
sommen te vermelden. 

(BELGISOHE STAAT, BESTUUR DER REGIS
TRATIE EN DOMEINEN, T. VANROUTTE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 mei 1967 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Kortrijk ; 

Over het middel, afgeleid ·uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 106 
van het besluit van de Regent van 26 mei 
1945 betreffende de inrichting van de 
Rijksdienst voor arbeidsbemiddeling en 
werkloosheid (aldus gewijzigd bij het 
koninklijk besluit van 13 december 1951), 
en inzonderheid van § 1 van dit arti
kel 106, 

doo1·dat het bestreden vonnis, dat de 
beroepen beslissing wijzigt, het verzet, 
door verweerder aangetekend volgens 
een exploot van 17 mei 1957 en aan eiser 

(2) Het besluit van de Regent van 26 mei 
1945 werd opgeheven bij artikel 267 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en weJ•kloos
heid. 
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betekend op 18 jnni 1957, gegrond ver
klaart en dienvolgens voor recht zegt dat 
het dwangschrift nietig is, om de reden 
dat de bij wege van het dwangschrift 
van verweerder gevorderde som van 
6.700 frank niet bepaald is in enige van de 
beslissingen ter uitvoering waarvan het 
dwangschrift om te betalen werd ver
leend en welke bijgevolg geen bepaalde 
schuld hebben kunnen doen ontstaan 
bij verweerder, 

te1·wijl, eerste oncle1·deel, in strijd met 
wat de aangevallen beslissing zegt, ver
weerder zich ertoe beperkt had aan te 
voeren, zowel in de akte van verzet als 
in de ondCI'scheidene namens hem neer
gelegde conclusies, « dat de bestuurlijke 
rechtscolleges inzake werkloosheid geen 
wettelijk bestaan hebben en hnn beslis
singen waardeloos zijn >> en dat bijgevolg 
de door die conn11issies gewezen beslis
singen waardeloos waren en in elk geval 
geen schuld te zijnen laste hadden kunnen 
doen ontstaan, waaruit volgt dat de 
bestreden beslissing aan de akte van 
verzet van verweerder een draagwijdte 
heeft toegeschreven die zij niet heeft en 
dat zij bijgevolg de bewijskracht daarvan 
heeft geschonden (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onclenleel, nu artikel 106 van 
het besluit van de Regent van 26 mei 1945 
voormeld, dat op de feiten der zaak 
toepasselijk was, luidt dat « de onrecht
matig uitgekeerde sommen dienen terug
betaald », de veroordeling tot de terug
betaling van de ten onrechte genoten 
bedragen nauwkeurig genoeg is, vermits 
de aan verweerder opgelegde verplichting 
in de termen van de wet gesteld is 
(schending van meergemeld artikel 106 
van het besluit van de Regent van 26 mei 
1954): 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat geen enkele wets
bepaling aan de klachtenconnnissie of 
aan de commissie van beroep oplegt 
steeds in hem beslissingen uitdrukkelijk 
het bedrag te vermelden van de aan de 
werkloze uitbetaalde sommen dat door 
het gewestelijk bureau als een onrecht
matige uitbetaling aangezien werd en 
waarvan dienvolgens de invordering door 
bedoeld bureau bevolen werd ; 

Overwegende dat artikel 106 van de 
besluitwet van 26 mei 1945- dat nog van 
toepassing was - bepaalde dat '' voor de 
onrechtrnatige uitbetalingen ... wordt de 
invordering bevolen door het gewestelijk 

bureau, dat daarvan de belanghebbende 
en het V oorlopig Steunfonds .. . op de 
hoogte brengt ... ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
enerzijds, vaststelt dat de beslissing van 
de Directeur van het Stecmfonds (gewes
telijk bureau) bepaalde : « in toepassing 
van artikel 106 zullen de ten onrechte 
genoten beill·agen teruggevorderd wor
den ... later zal U met een forrnulier 0 31 
of Or 33 het beill·ag van de onrecht
matig ontvangen vergoedingen rnedege
deeld worden >> en, anderzijds, niet 
vaststelt dat bedoeld formulier aan ver
weerder niet werd overgemaakt ; 

Overwegende derhalve dat door te 
beslissen dat het dwangschrift strekkende 
tot de betaling van 6.720 frank met de 
interesten en de kosten waartegen ver
weerder verzet aangetekend had « nietig 
is omdat het bedrag van de schuld >> 

noch in de « beslissing >> van de Directeur 
van het Stecmfonds (gewestelijk bureau) 
noch in de beslissingen van de Klachten
commissie en van de Oonnnissie van 
beroep vermeld werd », het vonnis zijn 
dispositief niet wettelijk rechtvaardigt ; 

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 ; houdt de 
kosten aan ; zegt dat erover beslist zal 
worden door de feitenrechter; verwijst 
de zaak naar de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brugge, zitting houdende in 
hoger beroep. 

2 mei 1969.- 1e kamer.- Voo1•zitter, 
H. Bayot, eerste voorzitter. - Verslag
geve?', H. Hallemans. - Gelijkluiclende 
conclusie, H. Dumon, advocaat-generaal. 
- Pleite?', H. Simont. 

2e KAli'IER. - 5 mei 1969. 

10 WEGVERKEER.- WEGVERKEERS
REGLEJIIIENT, ARTIKEL 21-1, LID 2. -
INHALEN LANGS REOHTS, - VoOR
WAARDE. 

20 OASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - VERNIETIGING, OP DE VOOR
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE, VAN DE 
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BESLISSING GEWEZEN OP DE STRAF
VORDERING. - LEIDT TOT DE VERNIE
TIGING VAN DE NIET DEFINITIEVE 
BESLISSING GEWEZEN OP DE REOHTS
VORDERING VAN DE BURGERLIJKE PAR
TIJ, NIETTEGENSTAANDE DE NIET-ONT
VANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENING 
GERIOHT TEGEN DEZE BESLISSING EN 
DE AFSTAND VAN DEZE VOORZIENING 
ZONDER BERUSTING. 

go VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN TEGEN WIE EEN OASSATIE
BEROEP KAN OF l\'I:OET WORDEN INGE
STELD. - STRAFZAKEN. - VERZEKE
RAAR TOT TUSSENKOMST OPGEROEPEN 
OF VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN. -
VOORZIENING TEGEN RET OPENBAAR 
MINISTERIE. - GEEN VEROORDELING 
IN DE KOSTEN JEGENS DE OPENBARE 
PARTIJ.- NIET ONTVANKELIJKE VOOR
ZIENING. 

1° H et inhalen van · een voe1·tuig op de 
openbare weg moet en mag enkel Techts 
·geschieden, wannee1· de in te haZen 
bestuu1·der heejt te kennen gegeven dat 
hij vooTnemens is links aj te slaan en 
zich naaT links heejt gewend om dat 
maneuve1· uit te voe1·en (1). (Wegver
keersreglen'lent, art. 21-1, lid 2.) 

2° De ve1·nietiging, op de vooTziening van 
de beklaagde, van de beslissing op de 
stmfvon1eTing, leidt tot de vemietiging 
van de niet definitieve beslissing gewe
Ze1~ op de 1'echtsvo1·de1·ing van de bu1'gM'
lijke paTtij, die het gevolg e1·van is, 
alhoewel de tegen de tweede beslissing 
ingestelde voorziening thans niet ont
vankelijk is, en al heejt de beklaagde 
van deze vom·ziening ajstand gedaan (2). 

go De veTzekM·aar van de b~wgm·lijke 
vemntwoo1·delijkheid van de belclaagde 
die tot tussenkomst is opge1'0epen of 
V1'ijwillig is tussengekomen in de 1'echts
vorde1·ing van de b~t1'gm·lijke pm·tij, is 
niet ontvankelijk om een voo1·ziening in 
te stellen tegen het openbaa1• ministeTie, 
wannee1• hij niet in kosten jegens de 
openba1·e pa1·tij we1·d veToonleeld (g), 

(1) Cass., 18 december 1967 (A1·r. cass., 
1968, blz. 568). 

(2) Cass., 13 maart 1967. (Arr. cass., 1967, 
blz. 870); 22 juli 1968, ibid., 1968, blz. 1331 ; 
raadpl. cass., 19 februari 1968 (ibid., 1968, 
blz. 807). 

(3) Cass., 10 februari 1969, sup1·a, blz. 551. 

(SPREUX EN PERSONENVENNOOTSOHAP 
l\'IET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
« INTERFUEL ))' T. VERZEKERINGSl\iAAT
SOHAPPIJ « LA ZURICH ))' DENEL EN 
LEOAT.) 

ARREST (veTtaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 april 1968 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek, 21-1 en g, 25-2, 
inzonderheid a, b, en c (koninklijk 
besluit van go april1963, artikell2), 27-1 
(koninklijk besluit van go april 196g, 
artikel 14), 44 (koninklijk besluit van 
go april 1963, artikel 18), 46 van het 
wegverkeersbesluit, g, 4 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van strafvordering, 
1g82, 1g3g, 1g84, inzonderheid lid g, van 
het Burgerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, 

doonlat, nu een botsing zich heeft voor
gedaan tussen de tankwagen, bestuurd 
door de eiser Spreux, die na zijn rechter 
richtingaanwijzers in werking te hebben 
gebracht, rechts afdraaide om op de 
bim'lenplaats van een gebouw langs de 
weg binnen te rijden, en de auto, bestuurd 
door de verweerder Lecat, die met grote 
snelheid reed en de tankwagen rechts 
inhaalde, het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat de eiser Spreux 
een zo scherp mogelijke bocht had ge
maakt niettemin beslist dat de aanspra
kelijkheid voor het ongeval op hem rust 
en dat geen enkele font aan de verweerder 
Lecat kan worden ten laste gelegd, en 
dientengevolge verschillende burgerlijke 
veroordelingen ten gtmste van de ver
weerders uitspreekt, de beslissing ver
bindend verklaart voor de eiseres " Bel
gische maatschappij van algemene ver
zekeringen op het leven en tegen de 
ongevallen , en zegt dat het strafgerecht 
onbevoegd is om kennis te nemen van 
de burgerlijke rechtsvordering der eisers 
Spreux, « Interfuel >> en Monnier tegen 
de verweerder Lecat, op grond enerzijds 
« dat Spreux zegt gebruik te hebben 
gemaakt van zijn rechter knipperlichten ; 
dat er geen reden is om hem in dit 
opzicht tegen te spreken; maar ... dat 
Spreux, clit doende, bovendien de ver
plichtingen moest nakomen die voor hem 
voortvloeiden uit de positie en de 
snelheid van Lecat (artikel 46 van het 
wegverkeersbesluit) ; dat Spreux erkend 
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heeft de wagen van Lecat in zijn achter
uitkijkspiegel te hebben gezien toen hij 
zich voornam zijn waning binnen te 
rijden; dat de remsporen achtergelaten 
door de wagen van Lecat en hun denk
beeldige verlenging in de- richting van
waar hij kwam gereden, doen blijken 
dat hij verscheidene tientallen meters 
v66r de botsing geleidelijk naar de rechter 
kant van de weg uitgeweken was, terwijl 
Spreux terzelfdertijd zich naar de 
middenstrook van de rijbaan begaf; 
dat uit dit maneuver Lecat zeer normaal 
heeft afgeleid dat hij het voertuig 
van Spreux langs de rechterkant moest 
inhalen, daar het hem voorkwam dat 
laatstgenoemde scheen van plan te 
zijn links af te draaien en zich te dien 
einde naar links wendde, al wezen de 
rechter knipperlichten van de vracht
wagen erop dat Spreux voornemens was 
daarna naar rechts te zwenken ; maar dat, 
... wat dit betreft ... laatstgenoemde ter 
terechtzitting van het hof heeft doen 
opmerken dat Lecat wellicht de in wer
king zijnde rechter lmipperlichten niet 
had kmmen zien, daar op het tijdstip 
van de feiten zonnestralen evenwijdig 
schenen met de as van de rijweg, zodat 
het licht van de knipperlichten weinig 
of niet zichtbaar was ; dat Spreux 
het aan Lecat niet als een grief kan 
aanrekenen hem niet links te hebben 
ingehaald, daar de beweging naar links 
van de tankwagen van eerstgenoemde 
de tweede verplichtte hem rechts in 
te halen, zelfs al was de ruimte aan 
de rechterkant onvoldoende voor deze 
inhaling oo•; dat het er weinig op aan
komt of in feite en volgens de gesteld
heid van de plaats Spreux blijkbaar geen 
enkele reden had om zich naar links te 
wenden, daar op de plaats van de feiten 
er geen weg uitliep van die kant van de 
weg die door de betrokken weggebruikers 
gevolgd werd ; oo. dat op het ogenblik 
waarop Spreux naar rechts beginnen 
draaien is om zijn waning binnen te 
rijden, hij in zijn achteruitkijkspiegel 
had moeten kijken om tegelijk de positie 
en de snelheid te kunnen beoordelen 
van de wagen van Lecat, die, zoals hij 
wist, hem volgde ; dat de bedoelde 
botsing op zichzelf aantoont dat, had 
hij aldus gehandeld, hij wel zou hebben 
opgemerkt dat Lecat zo dicht was gena
derd dat hij tijdelijk van dit maneuver 
moest afzien en pas nadat Lecat rechts 
van hem voorbijgereden was, dit maneu
ver n1oest hervatten ; dat ellm wegge
bruiker die enige beweging op de open
bare weg uitvoert, ze zo nodig moet 
onderbreken telkens wanneer zulks voor-

zichtigheidshalve geboden is ; dat in het 
onderhavige geval Spreux op die wijze 
had moeten handelen, daar het bedoelde 
ongeval beoordeeld moet worden met 
inachtneming van wat Lecat redelijker 
wijze heeft kunnen denken en niet van 
wat Spreux wilde doen » en anderzijds 
" dat, aangezien hij reed op een weg 
van groat verkeer, hem (dit wil zeggen 
aan Lecat) niet kan worden verweten 
met een overdreven en gevaarlijke snel
heid te hebben gereden, wanneer op een 
plaats waar geen snelheidsbeperking 
bestond, zijn voertuig, zoals hij zelf 
bekencle, een snelheid van 90 km. per uur 
bereikte ; dat hij op korte afstand van 
het voertuig van Spreux, gezien heeft 
dat laatstgenoemde zijn beweging naar 
links stopzette en daarna een zwenking 
naar rechts. began uit te voeren, zodat 
hij op het allerlaatste ogenblik bemerkt 
heeft dat de doorgang hem plots ging 
worden afgesneden; dat het derhalve 
blijkt dat hij door toedoen van Spreux 
onverwachts in een dubbelzinnige toe
stand is komen te staan ; dat hij zich 
immers vooreerst en overeenkomstig het 
reglement verplicht heeft gezien het 
voertuig van Spreux niet links in te 
halen en derhalve het rechts te doen ; 
dat hij daarna wegens het zwenken naar 
rechts van Spreux in de toestand is 
gekomen dat hij het voertuig van Spreux 
links moest inhalen ; dat zulks zo plots 
gebeurde dat Lecat plots zijn verwachting 
verij deld heeft gezien en hij alsdan 
gemeend heeft dat het best was zijn 
inhaalmaneuver rechts voort te zetten 
daar hij verwachtte dat Spreux hem 
ongehinderd zou laten doorgaan ; dat hij 
zich in de onmogelijkheid heeft bevon
den om op nuttige wijze anders te hande
len ; dat zodoende Lecat tenslotte een 
uitwijlrmaneuver heeft uitgevoerd dat, 
gezien de omstandigheden, hem niet als 
een fout kan worden aangerekencl », 

te1'wijl : 1° men niet tegelijk kan 
zeggen dat de verweerder Lecat « zeer 
normaal >> heeft afgeleid dat hij de 
vrachtwagen wiens bestuurder « voor
nemens scheen te zijn » naar links af te 
draaien, rechts moest inhalen en dat de 
eiser Spreux « blijkbaar » geen enkele 
reden had om zich naar links te wenden 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 2° artikel 46 van het wegverkeers
beslu.it niet geldt voor het maneuver 
waarbij men naar rechts clraait om de 
rijweg te verlaten ; dit maneuver wordt 
geregeld bij artikel 25-2 van voornoemd 
besluit, zelfs indien de bestuurder wegens 
de gesteldheid van de plaats en de 
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omvang van zijn voertuig verplicht is 
zich eerst naar links te wenden ; voor
noemd artikel 25-2 geen algemene ver
plichting oplegt om de doorgang vrij te 
laten en aan de bestuurder oplegt reke
ning te houden, niet met de snelheid van 
de andere voertuigen, maar aileen met de 
mogelijkheid van de achterliggers om te 
vertragen (schending van de artike
len 25-2, 44 en 46 van het wegverkeers
besluit); 3° de inhaling van ee~1 voertuig 
rechts slechts kan en moet verricht 
worden wanneer, wat hier niet het geval 
is, de in te halen bestuurder het voor
nemen heeft te kennen gegeven naar links 
af te slaan en zich naar links gewend heeft · 
om dit maneuver uit te voeren ; de 
omstandigheid dat de verweerder Lecat 
verblind zou zijn geworden door de zon 
en de rechter richtingaanwijzers van de 
tankwagen niet in werking zou hebben 
ktmnen zien geen rechtvaardigingsgrond 
is voor een inhaling langs de rechterkant 
(schending van de artikelen 21-1 en 27-1 
van het wegverkeersbesluit); 4° tenslotte 
en in elk geval de bestuurder die verplicht 
is rechts in te halen, zijn maneuver slechts 
dan mag voortzetten indien de aan de 
rechterkant gelaten ruimte voldoende 
is om het nit te voeren en niet gerechtigd 
is op het fietspad langs de rijbaan te 
rijden (schending van de artikelen 21-1 
en 27-1 van het wegverkeersbesluit), 
waaruit volgt dat het arrest geen wette
lijke verantwoording geeft voor de 
veroordelingen die het uitspreekt noch 
voor de verwerping van de burgerlijke 
rechtsvordering van de eisers Spreux, 
« Interfuel >> en Monnier (schending van 
de m'tikelen 418 en 420 van het Straf
wetboek, 1382, 1383, 1384 van het 
Burgerlijk W etboek, 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878): 

W at het derde onderdeel betreft 

Overwegende dat krachtens artikel 21 
van het wegverkeersbesluit het inhalen 
van een voertuig op de openbare weg 
slechts rechts mag en moet geschieden 
wanneer de in te halen bestuurder te 
kenne~1 heeft gegeven dat hij voornemens 
is links af te slaan en zich naar links 
gewend heeft om dit maneuver uit . te 
voeren; 

Overwegende dat uit de redengeving 
van het arrest blijkt dat de redenering 
van het hof van beroep uitsluitend 
berust op de in rechte verkeerde over
weging dat uit het feit dat de eiser 
Spreux zich naar links gewend had << met 
overschrijding over ongeveer een meter 
van de middenstrook van de rijweg die 

uit drie verkeersstroken bestond >> om 
naar rechts trouwens zo scherp mogelijk 
af te slaan en ofschoon hij vooraf dit 
voornemen had te kennen gegeven door 
middel van de rechter knipperlichten van 
zijn vrachtwagen, volgt dat Lecat die 
hem volgde en die wegens de zon die 
richtingaanwijzers wellicht niet gezien 
had, Spreux rechts kon en zelfs moest 
inhalen; 

Overwegende dat het hof van beroep 
aldus geen wettelijke rechtvaardiging 
heeft gegeven voor zijn beslissing vol
gens welke Lecat de te zijnen laste 
gelegde overtreding van artikel 21, lid 2, 
van het wegverkeersbesluit niet had 
begaan; 

Overwegende dat het hof van beroep 
evenmin een wettelijke rechtvaardiging 
gebracht heeft voor zijn beslissing volgens 
welke de eiser Spreux een fout had 
begaan, in oorzakelijk verband met de 
slagen of verwondingen die Lecat had 
opgelopen ; dat immers om de enige 
reden dat in het onderhavige geval Lecat 
uit de beweging naar links van de eiser 
Spreux normaal had kunnen afleiden dat 
hij hem rechts moest inhalen, het hof 
van beroep weliswaar aanneemt dat 
Spreux zich naar de bepalingen van 
artikel 25-2 van het wegverkeersbesluit 
heeft gedragen, maar niettemin over
weegt dat hij een font heeft begaan door 
op het ogenblik waarop hij naar rechts 
is beginnen af te slaan om zijn woning 
binnen te rijden, de positie en de snel
heid van de wagen van Lecat niet te 
hebben nagegaan, van wie hij nochtans 
wist dat deze hem volgde daa;r hij hem 
in zijn achteruitkijkspiegel gezien had 
vooraleer zijn maneuver te beginnen, en 
door dit maneuver niet te onderbreken, 
totdat Lecat hem rechts voorbijgereden 
was; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Overwegende dat het aanvaarden van 
dit middel de vernietiging meebrengt 
van de niet-definitieve beslissing op de 
rechtsvordering, tegen de twee eisers 
ingesteld door de burgerlijke partij Lecat 
en gegrond op dezelfde onwettelijke 
reden, ofschoon de eisers afstand hebben 
gedaan van de voorziening tegen deze 
beslissing, daar deze afstand geen berus
ting insluit ; 

Overwegende dat de voorziening van de 
eiseres, de naamloze vennootschap << Al
gemene verzekeringen >>, vrijwillig tus
senkomende partij waarvoor het bestre
den arrest verbindend is verklaard, niet 
ontvankelijk is in zover zij gericht is 
tegen het openbaar ministerie, aangezien 
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eiseres niet veroordeeld is in kosten 
jegens de openbare partij ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het overige van het eerste middel 
en op het tweede middel die geen cassatie 
zonder verwijzing of van ruimere omvang 
kcnmen meebrengen, decreteert de 
afstand van de voorziening der eisers 
in zover zij gericht is tegen de beslissing 
op de bnrgerlijke rechtsvordering van 
de verweerder Lecat ; vernietigt het 
bestreden arrest, behalve in zover het 
uitspraak doet op de strafvordering die 
tegen de verweerder Lecat is ingesteld ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de .kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt ieder van de eisers in de kosten 
van zijn voorziening tegen de bm·gerlijke 
partij Lecat en van de afstand van deze 
voorzieningen ; veroordeelt de eiseres, de 
naamloze ve1mootschap « Algemene Ver
zekeringen ll, in de kosten van de beteke
ning van haar voorziening aan het 
openbaar n1.inisterie; veroordeelt de ver
weerders Lecat, beklaagde, Denel en de 
naamloze vennootschap (( Zurich )) ieder 
in een vierde van de andere kosten en laat 
het overige vierde ten laste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

5 mei 1969.- 2e kamer.- Voo?·zitte?", 
H. Valentin, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1'slaggeve1", H. Capelle.
Gelijkluidencle conclttsie, H. Delange, 
advocaat-generaal.- Pleite1·s, HH. Fally, 
VanRyn en Simont. 

ze KAMER.- 5 mei 1969, 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VEROORDELING WEGENS EEN OVER
TREDING VAN HET VI'EGVERKEERSRE
GLEMENT VAN 8 APRIL 1954.- VoNNIS 
DAT MELDING MAAKT VAN DE BEPALING 
VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT 
VAN 14 MAART 1968, DIE ONDER HET
ZELFDE NUMMER DE BESTANDDELEN 
VAN DEZELFDE OVERTREDING OPGEEFT, 
ALSMEDE VAN EEN BEPALING VAN DE 
WETTEN BETREFFENDE DE POLITIE 
VAN HET WEGVERKEER, GEOOORDI
NEERD BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT 
VAN 16 MAART 1968, DIE EEN STRAF 
STELT. - REGELMATIG IN REOHTE 
GEMOTIVEERD VONNIS. 

WEGVERKEER. GEOONTRA-
VENTIONALISEERD WANBEDRIJF VAN 
ONOPZETTELIJKE VERWONDINGEN. -
0VERTREDING VAN HET WEGVERKEERS
REGLEMENT. - MATERI:ii:LE SAMEN
LOOP. - MISDRIJVEN GEPLEEGD DOOR 
EEN GEHUWDE VROUW. - EOHTGE
NOOT ALS DUSDANIG BURGERRECHTE
LIJK AANSPRAKELIJK VERKLAARD 
VOOR DE GELDBOETEN EN KOSTEN.
ONWETTELIJKHEID TEN AANZIEN VAN 
DE ONDERSCHEIDEN GELDBOETE EN 
DE KOSTEN BETREFFENDE HET GE
OONTRAVENTIONALISEERD WANBEDRIJF 
VAN ONOPZETTELIJKE VEBWONDINGEN. 

3° CASSATIE.- STRAFZAKEN.- VooR
ZIENING DOOR HET OPENBAAR :IYIINISTE
RIE TIJDENS DE TERECHTZITTING INGE
STELD.- VERNIETIGING BEPERKT TOT 
HET BELANG VAN DE WET EN ZONDER 
VERWIJZING. 

1° Regelnwtig in ?'echte gemotiveenl is 
het vonnis, waaTbij de beklctagde tvo1'dt 
veTOO?"deelcl wegens een ove?'t?·ecling van 
het wegve?·kee?'B?'eglement van 8 ap1"U 
1954, dat melding maakt van de bepaling 
van het wegve1"kee?"S?'eglement van 
14 maa?·t 1968, die oncle1' hetzeljde 
numme1' clezelfde bestanddelen van cleze 
overt1·ecling opgeeft, alsmecle va1~ ee?~ be
paling van cle wetten bet?·e tfencle de politie 
van het wegve1·kee?', gecoo1·dineenl bij 
het koninklidk beslttit van 16 maaTt 1968, 
die een st?·aj stelt ( l). 

2 ° H' ann em· een gecont1'ctventionalisee?·cl 
wanbecl?-ijj van onopzettelijke verwon
clingen e1~ een ove1·t?·ecling van het weg
ve?·kee?'B?"eglement oncle?·scheiclen, cloo?' 
een gelntwcle V?'attw gepleegcle jeiten 
opleve?'en, ka1~ de echtgenoot als clus
clanig niet buTge1'?'echtelijk aanspmkelijk 
wonlen ve1·klaanl voor cle ve1·oonleling 
van zijn echtgenote tot een oncle1'scheiclen 
gelclboete ttitgespToken wegens het gecon
t1'aventionaliseenl wanbedrijj van onop
zettel~jke verwonclingen en tot cle kosten 
betTe tfende de uit clien hoofcle ingestelde 
veTvolging (2). (Wet van l. augustus 
1899, art. 6; Burg. Wetb., art. 1384.) 

3° De ve1·nietiging, op cle vooTziening clie 
cloo?' het openbaa?· ministe?'ie tijclens cle 
te?·echtzitting van het Hoj wonlt inge
steld, van een beslissing in stmjzaken 
tvonlt enkel uitgesp?·oken in het belang 

(1) Raadpl. cass., 19 april 1937 (Bnll. en 
PASIC., 1937, I, 117). 

(2) Raadpl. cass., 6 september 1965 (Bttll. 
en PAsro., 1966, I, 28) en 10 januari 1965 
(ibicl., 1966, I, 211). 
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van de wet en geschiedt zonder ve1'
wijzing (1). 

(ELOYE EN PEREJE.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 oktober 1968 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Hoei 
rechtdoende in hoger beroep ; ' 

Over het middel hieruit afgeleid dat 
het bestreden vonnis als wettelijke bepa
lin~en die het in toepassing brengt, 
artikelen van wetten en besluiten van 
Iatere datum dan de gestrafte feiten 
aangeeft : 

Overwegende dat het vonnis eiseres 
veromdeelt tot geldboete en tot verval 
van het recht mn een voertuig te besturen 
w:egens onopze~telijke slagen of verwon
dmgen en meldmg maalrl van artikel 420 
van het Strafwetboek dat dit feit als 
een misdrijf bestempelt en er straf op 
stelt; 

Overwegende dat het vonnis eiseres 
tot een afzonderlijke straf veroordeelt 
wegens drie, op 25 oktober 1967 begane 
overtredingen van het wegverkeersbe
sluit; 

Overwegende dat het te dien aanzien 
enerzijds vermeldt de artikelen 12-1 
20-2 en 27-1 van het koninklijk beshut 
van 14 maart 1968, houdende algemeen 
regleme~1t op de P<_J~itie over het wegver
keer, die woordehJk de artikelen met 
dezelfde munmers van het koninklijk 
besluit van 8 april 1954 overnemen zoals 
zij toepasselijk waren op de dat~ van 
deze feiten ; 

. Overwegende dat anderzijds door mel
dmg te maken van de artikelen 29 38 45 
4 7 en 6 7 van het koninldijk ' be~luit 
van 16 maart 1968 tot coordmatie van 
de wetten op de politie over het weg
verkeer, ofschoon dit koninklijk besluit 
slechts twee artikelen bevat, het vonnis 
beoogt de genoemde bepalingen van de 
w.egverkeerswet te vermelden, zoals zij 
cut deze coordinatie voortvloeien · 

Dat, door artikel 29 van deze 'wet te 
verm~lden, het vonnis een wettelijke 
bepalmg bedoelt die op het feit dat ver
klaard wordt een misdrijf op te leveren, 
een straf stelt ; 

Dat het vonnis aldus naar recht met 
redenen is omkleed ; 

(1) Cass., 19 februari 1968 (Arr. cass., 
1968, blz. 805). 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende, in zover de voor
zien~n~ van eiseres gericht is tegen de 
beshssm~ .. op de strafvordering, dat de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeen
komstig de wet is ; 

Op de voorziening, ter terechtzitting 
door de procureur-generaal ingesteld 
krachtens artikel 442 van het W etboek 
van Strafvordering : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding v:a~ de artikelen 67 van de wet op 
de po.htie over het wegverkeer (koninkljk 
beslrut tot coordinatie van 16 maart 
1968), 6 van de wet van 1 augustus 1899, 
1384 van het Bu:rgerlijk Wetboek, 162 en 
194 van het W etboek van Strafvordering : 

Overwegende da~ het vonnis, hierbij 
enkel steunend op dwns hoedanigheid van 
echtgenoot van de beklaagde Eloye, Peree 
bu:rgerrechtelijk aansprakelijk verklaard 
heeft voor de geldboeten en kosten 
waarin voornoemde beklaagde veroor
deeld is enerzijds wegens overtreding van 
het wegverkeersbesluit en anderzijds 
wegens het gecontraventionaliseerd wan
bedrijf _van onopzettelijke slagen of 
verwondingen waarvoor het een afzon
derlijke straf heeft uitgesproken ; 

Overwegende dat artikel 1384 van het 
Bu:rgerlijk Wetboek niet zegt dat de 
echtgenoot als z?danig aansprakelijk is 
voor de. schade die door toedoen van zijn 
vrouw IS veroorzaakt ; 

Overwegende dat artikel 6 van de wet 
van 1 augustus 1899, waarvan de tekst 
overgenomen is in artikel 67 van de wet 
op de politie over het wegverkeer, de man 
burgerrechtelijk aansprakelijk stelt voor 
de geldbo~te, de schadevergoeding en 
de kosten m verband met de misdrijven 
begaan door zijn vrouw, maar dat deze 
bepa.Iing, die afwijkt van het gemene 
recht, strikt moet worden uitgelegd en 
enkel toepa~sing vindt wanneer de tegen 
de vrouw rutgesproken straf die is welke 
de genoemde wet bepaalt · 

Dat hieruit volgt dat de' beschikkingen 
van h~~ vonnis wa~rbij Peree burger
rechtehJk aansprakehjk wordt verklaard 
voor de geldboete van 25 frank aan zijn 
vrouw ~loy~ opgelegd wegens het gecon
trave~~wnahseerd :wanbedrijf van onop
~ettehJke verw<;mdmgen, en waarbij hij, 
m deze hoedamgheid, veroordeeld wordt 
tot betaling van deze geldboete en van 
de kos~en van de deswege ingestelde 
vervolgmg, onwettelijk zijn ; 
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Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen van Eloye en Peree; veroor
deelt ieder van de eisers in de kosten van 
zijn voorziening ; en, rechtdoende op de 
voorziening van de procurem'-generaal, 
vernietigt, doch aileen in het belang van 
de wet, het bestreden vonnis in zover het 
Peree burgerrechtelijk aansprakelijk ver
klaart voor zijn vrouw Eloye ten aanzien 
van de geldboete van 25 frank wegens 
overtrading van de artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek en ten aanzien van 
de kosten van de deswege ingestelde 
vervolging en in zover het hmn veroor
deelt tot betaling van die geldboete en 
van die kosten ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
zegt dater geen grond is tot verwijzing. 

5 mei 1969.- 2e kamer.- Voo1·zitte1', 
H. Valentin, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Capelle.
Gelijkluiclencle oonolusie, H. Delange, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 5 mei 1969. 

GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAREN. 
- BEKLAAGDEN VERVOLGD EN VEROOR
DEELD WEGENS VERSCHILLENDE FEl
TEN. - HoGER BEROEP VAN DE EEN 
EN HOGER BEROEP VAN RET OPENBAAR 
MINISTERIE TEGEN BElDEN.- BEVES
TIGING DOOR DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP. - VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE DIE HOGER BEROEP INSTELT 
IN DE KOSTEN VAN RET HOGER BEROEP 
VAN RET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN 
DE ANDERE.- 0NWETTELIJKHEID. 

l'Vannem· twee beklaagclen vervolgcl wegens 
versohillencle feiten cloo1' cle ee1·ste reohtm· 
ve1·oo1·cleelcl zijn, cle een hoge1· be1·oep 
instelt en het openbaa1· ministerie in 
hager bM'oep komt tegen beiclen, mag 
cle 1·eohte1' in ho ger be1·oep, clie cle beslis
sing van cle eerste 1·eohte1' bevestigt, cle 
kosten in hoge1· beroep van het openbaa1' 
ministerie tegen cle ancle1·e niet ten laste 
van cle beklaagcle-appellant leggen (1). 
(Wet van 1 juni 1849, art. 3.) 

(1) Raadpl. cass., 13 november 1967 (A1'1', 

(MARX, T, BAR.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 november 1968 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Aarlen ; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing op de strafvordering inge
steld tegen : 

1o Bar, medebeklaagde : 
Overwegende dat eiser niet bevoegd 

is om zich in cassatie te voorzien tegen 
deze beslissing ; 

2° eiser : 
Over het middel ambtshalve afgeleid 

nit de schending van artikel 3 van de 
wet van 1 juli 1849 op de herziening van 
de tarieven in strafzaken : 

Overwegende dat het vonnis de eiser, 
appellant, veroordeelt in alle kosten van 
het hoger beroep met inbegrip van de 
kosten van het hoger beroep door het 
openbaar ministerie ingesteld tegen een 
n'ledebeklaagde die wegens verschillende 
feiten vervolgd en veroordeeld is en geen 
hoger beroep heeft ingesteld; 

Overwegende dat voor het overige de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvorn'len werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het eiser in alle kosten 
van het hoger beroep veroordeelt ; ver
werpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt eiser in vier vijfde van de kosten ; 
laat het overige vijfde ten laste van de 
Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Neufchateau, zitting houdende in hoger 
beroep. 

5 mei 1969. - 2e kamer. - Voo1•zitter, 
H. Valentin, raadsheer waarnemend voor
zitter.- Verslaggever, Baron Richard.
Gelijklt~iclencle oonclusie, H. Delange, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 5 mei 1969. 

cass., 1968, biz. 377). 1° GENEESKUNDE. - 0RDE VAN 
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GENEESHEREN. - GEMENGDE RAAD 
VAN BEROEP. - 8AMENSTELLING VAN 
DE KAli'I:ER. - PLAATSVERVANGEND 
LID.- VERMOEDEN VAN vVETTELIJKE 
VERHINDERING VAN RET VERVANGEN 
WERKEND LID. 

20 GENEESKUNDE. - 0RDE VAN 
GENEESHEREN. - GEMENGDE RAAD 
VAN BEROEP. - PLAATSVERVANGEND 
LID.- GENEESHEER DIE TOT DEZELFDE 
RAAD VAN DE 0RDE BEHOORT ALS RET 
WERKEND LID DAT HIJ VERVANGT. -
BEWIJS. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - TuoHT· 
ZAKEN. GEMENGDE RAAD VAN 
BEROEP VAN DE 0RDE VAN GENEES· 
HEREN. - MID DEL AFGELEID UIT DE 
SOHENDING VAN DE REGEL VOLGENS 
WELKE RET PLAATSVERVANGEND LID· 
GENEESHEER TOT DEZELFDE RAAD VAN 
DE 0RDE MOET BEHOREN ALS RET 
WERKEND LID DAT HIJ VERVANGEN 
HEEFT. - 0VERGELEGDE STUKKEN DIE 
RET NIET MOGELIJK MAKEN DE GE· 
GRONDHEID VAN RET li'IIDDEL TE 
BEOORDELEN. - NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

4° HOGER BEROEP.- TUOHTZAKEN. 
- BESLISSING IN HOGER BEROEP DIE 
UITSPRAAK DOET OVER DE GROND, NA 
VERNIETIGING VAN DE BEROEPEN BE· 
SLISSING. - BESLISSING DIE NOODZA· 
KELIJK UITSPRAAK DOET OP DE TEGEN 
DEZE BESLISSING INGESTELDE HOGERE 
BEROEPEN. 

5o GENEESKUNDE. - 0RDE VAN 
GENEESHEREN. - TUOHTREOHTELIJKE 
PROCEDURE.- VoORAFGAAND ONDER· 
ZOEK. !NSTELLEN VAN TUOHT· 
REOHTELIJKE VERVOLGINGEN. 

6° GENEESKUNDE. - 0RDE VAN 
GENEESHEREN.- TUOHTREOHTELIJKE 
REOHTSPLEGING. - NIETIGHEID VAN 
RET VOORAFGAAND ONDERZOEK INGE· 
STELD DOOR RET BUREAU VAN DE 
RAAD VAN DE 0RDE.- LEIDT NIET TOT 
DE NIETIGHEID VAN DE BESLISSING VAN 
DE RAAD VAN DE' 0RDE OM EEN AAN 
ZIJN REOHTSMAOHT ONDERWORPEN 
GENEESHEER VOOR ZIOH TE DOEN DAG· 
VAARDEN. 

(1) Raadpi. cass., 28 maart 1949 (Bull. en 
PAsro., 1949, I, 246), 20 juni 1966 (ibid., 
1966, I, 1335) en 20 februari 1969, st~pra, 

biz. 583. 
(2) Raadpl. cass., 5 december 1960 (Bull. 

en PASIO., 1961, I, 363) en 22 april 1963 
(ibid., 1963, I, 885). 

7° GENEESKUNDE. - 0RDE VAN 
GENEESHEREN.- TUOHTREOHTELIJKE 
REOHTSPLEGING. - VERNIETIGING VAN 
RET VOORAFGAAND ONDERZOEK DOOR 
RET BUREAU VAN DE RAAD VAN DE 
0RDE. -BESLISSING VAN DE RAAD VAN 
DE 0RDE OF, IN HOGER BEROEP, VAN 
DE GEMENGDE RAAD VAN BEROEP, 
GEGROND OP RET ONDERZOEK TIJDENS 
DE TEREOHTZITTING. - WETTELIJK· 
REID, 

1° T1Vannem· een plaatsvervangend lid, 
magist1·aat of geneeshee1·, zetelt in de 
gemengde 1·aad van be1·oep van de 01·de 
van geneeshe1•en, w01·dt er tot het bewijs 
van het tegendeel vermoecl, dat het plaats
vervangend we1·kend lid wettelijk belet 
was (1). (Wet van 23 juli 1938, art. 11, 
gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 
20 januari 1961.) 

2° Geen enkele wetsbepaling verplicht dat 
de beslissing van de gemengde 1·aad van 
be1·oep of de processen-verbaal van de 
tm·echtzittingen, waaTop de zaak is 
behandeld en berecht, vaststellen dat een 
plaatsve1·vangend geneeshee1·-lid tot 
dezelfde mad van de 01·de behoo1·t als 
het we1·kend lid dat hij vervangen 
heeft (2). (Wet van 25 juli 1938, arti
kel 11, gewijzigd bij artikel 1 van de 
wet van 20 januari 1961.) 

3° Onder cle gelding van cle wet van 25 jttli 
1938 tot oprichting van cle Orcle van 
geneesheren, is niet ontvanlcelijk het 
micldel dat aanvom·t clat de beslissing 
van de gemengde mad van beroep 
gewezen is met schending van de ?'egel 
volgens welke het plaatsvm·vangend lid
geneesheer tot clezelfde 1·aad van de 01·de 
moet beho1·en als het te ve1·vangen we?'lcend 
lid, wanneer de eise?' geen gelijkluidend 
afschTift ovm·legt van het proces-vm·baal 
bet1•efjende de samenstelling van de 
lcame1·s van deze gemengde raad of geen 
getuigschrift van de g?·itfier waantit zou 
blijlcen dat dit p?'oces-ve?·baal niet opge
maalct we1·d (3). (Wet van 25 juli 1938, 
art. 11, lid 3; wet van 20 januari 1961, 
art. I; koninklijk besluit van 23 mei 
1939, art. 93 en volg., gewijzigd bij 
koninklijk beslui~ van 30 juni 1961.) 

(3) Verg. inzake directe beiastingen : cass., 
12 november 1957 (Bull. en PAsro., 1958, I, 
247) en in burgerlijke zaken : cass., 27 mei 
19i36 (ibid., 1966, I, 1226) en 3 januari 1969, 
supm, biz. 415. 
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4° De beslissing van de gemengde 1·aad van 
be1·oep van de Orde van geneesheren, 
die zich uitspreekt over de gmnd van 
de zaak na ve1·nietiging van de be1·oepen 
beslissing, doet noodzakelijk uitspmak 
op de hoge1·e be1·oepen tegen deze beslis
sing, zelfs hoewel zij clit niet uitd1·ukkelijk 
heeft vastgesteld. 

5° Al staat het aan het bu1·eau van de mad 
van de 01·de van geneeshe1·en in geval 
van klacht, een voo1·ajgaancl onde1·zoek 
in te stellen, tach behoort de bevoegdheid 
tot ttwht1·echtelijke vervolging in alle . 
gevallen aan de 1'aad van de Onle. (Wet 
van 25 juli 1938, art. 4 en 12; konink
lijk besluit van 23 mei 1939, art. 123, 
124, 126 en 128.) 

6° De nietigheid van het voorafgaand 
onde1·zoek door het btt1'eau van cle 1·aad 
van de Onle van geneesheren leiclt niet 
tot de nietigheid van de beslissing van 
deze 1·aad van de Orde om een aan zijn 
1·echtsmacht onderw01·pen geneesheer voor 
zich te doen dagvaanlen. (Wet van 
25 juli 1938, art. 12 en 14; koninklijk 
besluit van 23 mei 1939, art. 130 
en 131.) 

7° De ve1·nietiging van het voomfgaancl 
onde1·zoek do01· het bureau van de 1·aad 
van de 01·cle van geneeshe1·en ve1·biedt 
aan de 1·aad van de Onle of, in hager 
be1·oep, aan de gemengcle mad van beroep 
niet zijn beslissing te g1·onden op de 
gegevens die tijdens de behandeling van 
de zaak t€1' terechtzitting zijn ingewonnen. 

(SPIRLET, T. ORDE VAN GENEESHEREN.} 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 23 januari 1968 gewezen 
door de Franstalige Gemengde Raad van 
beroep van de Orde van geneesheren, 
rechtdoende als gerecht waarnaar de 
zaak is verwezen, en op het arrest, door 
het Hof gewezen op 20 februari 1967 (1); 

Over het eerste middel, afgeleid cut de 
schending van de artikelen 11, inzonder
heid in lid 1, 2, 3 en 5, van de wet van 
25 juli 1938 tot oprichting van de Orde 
van geneesheren, zoals zij is gewijzigd 
bij de artikelen 1 (voor lid 2 en 3}, en 4 
(voor lid 5) van de wet van 20 januari 
1961; 15, lid 2, en 23 van de voornoemde 

(1) A1·1· cass., 1967, biz. 777. 

wet van 25 juli 1938, 26, 29 en 93 van het 
koninklijk besluit van 23 mei 1939 tot 
regeling van de toepassing van de wet 
van 25 juli 1938 tot oprichting van een 
Orde van geneesheren, zoals het is 
gewijzigd, wat artikel 93 betreft, bij 
artikel 1 van het koninklijk beshrit van 
30 jcm:i 1961, 7 van de wet van 20 april 
1810 op de organisatie van de rechter
lijke orde en de rechtsbedeling, 2 van het 
decreet van 20 juli 1831 op de drukpers 
dat de vrijheid van verdediging waar
borgt voor de rechtbanken of alle andere 
ingestelde overheden, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat uit het proces-verbaal van de 
terechtzittingen van ll december 1967 
en van 23 januari 1968 waarop onder
scheidenlijk de zaak werd behandeld na 
cassatie en de bestreden beslissing uit
gesproken, zowel als uit de bewoordingen 
zelf van deze beslissing blijkt dat de 
franstalige gemengde raad van beroep 
van de Orde van geneesheren samenge
steld was uit de heren : Michielssens, 
magistraat, werkend lid, voorzitter ; 
Scarmure en Pierart, magistraten, plaats
vervangende leden ; Mathieu, dokter in 
de geneeskunde te Stembert-Verviers, 
werkend lid; Mineur, dokter in de 
geneeskunde te La Louviere, en Colinet, 
dokter in de geneeskunde te Dinant, 
plaatsvervangende leden, 

terwijl noch uit de beslissing, noch uit 
enig processtuk blijkt dat de plaatsver
vangende leden, magistraten elil genees
heren, verzocht zijn zitting te nemen ten 
gevolge van wettig belet of gerecht
vaardigde afwezigheid van de werkende 
leden, zoals vereist bij artikel 11, lid 2, 
van de wet van 25 juli 1938, die gewijzigd 
is bij de wet van 20 januari 1961, of, 
met betrekking tot de plaatsvervangende 
leden-geneesheren, dat zij deel uitmaak
ten van dezelfde raad van de Orde als de 
te vervangen, niet genoemde werkende 
leden zoals vereist bij artikel 11, lid 3, 
van de wet van 25 juli 1938, die gewijzigd 
is biJ de wet van 20 januari 1961, of nog 
dat de rechtbank die beraadslaagd en 
beslist heeft, ten minste twee magistraten 
en twee geneesheren telde die overeen
komstig artikel 11 aangewezen waren, 
zoals vereist bij artikel 15, lid 2, van de 
wet van 25 juli 1938; de bestreden beslis
sing aldus gewezen is met miskenning van 
de wettelijke regels die de voorwaarden 
bepalen, door de plaatsvervangende leden 
te vervullen o1n deel te nemen aan de 
totstandkoming van een geldige beslissing 
van de gemengde raad van beroep van 
de Orde van geneesheren, en het mini-
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mmn-aantal van de regelrnatig aange
wezen leden die aan de beslissing rnoeten 
deelnernen, en derhalve nietig is (scherr
ding van de artikelen van de wet van 
25 juli 1938, zoals zij is gewijzigd bij de 
wet van 20 januari 1961, en van de 
koninldijke toepassingsbesluiten, in het 
middel verrneld, en van artikel 7 van de 
wet van 20 april 1810); zij schennis 
inhoudt van de rechten der verdediging 
die de voornoernde regels will en vrij
waren (schending bovendien van arti
kel 2 van het decreet van 20 juli 1831); 
bij ontstentenis van de regelrnatige 
vermeldingen ten bewijze van de regel
matige sarnenstelling van de gernengde 
raad van beroep ten aanzien van de 
voornoernde wettelijke regels, het in 
elk geval voor het Hof onrnogelijk is 
zijn toezicht uit te oefenen op de wette
lijkheid van de beslissing (schending van 
de artikelen 7 van de wet van 20 april 
1810 en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat geen enkele wette
lijke bepaling vereist dat de beslissing van 
een gernengde raad van beroep der Orde 
van geneesheren uitdrukkelijk de ver
hindering vaststelt van een werkend lid, 
rnagistraat of geneesheer, die door een 
plaatsvervangend lid vervangen wordt ; 
dat door het feit aileen dat een werkend 
lid vervangen is, verrnoed wordt, behou
dens tegenbewijs, dat hij wettelijk belet 
was; 

Overwegende dat enige wettelijke bepa
ling evenrnin vereist dat de bovenge
noemde beslissing van de gernengde raad 
van beroep of dat het proces-verbaal 
van de terechtzittingen waarop de zaak 
is behandeld en berecht, vaststellen dat 
een plaatsvervangend lid-geneesheer tot 
dezelfde raad van de Orde behoort als 
het te vervangen werkend lid, zoals 
verplicht gesteld bij artikel 11, lid 3, van 
de wet van 25 juli 1938; 

Overwegende dat door de niet-over
legging van het proces-verbaal waarin 
is vastgesteld dat de kamer van de 
gemengde raad van beroep die de bestre
den beslissing heeft gewezen gevormd is 
overeenkornstig de artikelen 93 en vol
gende van het koninklijk besluit van 
23 mei 1939, gewijzigd bij dit van 30 juni 
1961, of van een getuigschrift van de 
griffier volgens hetwelk het proces-ver
baal niet bestaat, het voor het Hof 
onmogelijk is de in het middel opge
worpen geschilpunt te ·beoordelen ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 1320, 

1322 en 1351 van het Burgerlijk Wetboek, 
149, 163, 174, 187, 188, 199 en 208 van 
het Wetboek van strafvordering, 4 van 
de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
strafvordering, 11, lid 1 en 5 (welk 
laatste lid artikel 4 van de wet van 
20 januari 1961 vormt), en 16 van de wet 
van 25 juli 1938 tot oprichting van de 
Orde van geneesheren, 25, 135 en 137 
van het koninldijk besluit van 23 mei 
1939 tot regeling van de toepassing van 
voornoemde wet, en 97 van de Grondwet, 

dom·dat de bestreden beslissing, " op 
tegenspraak rechtdoende ingevolge het 
arrest van het Hof van 20 februari 1967, 

het verzet ontvangt, nietig ver
klaart .. . 1° het voorafgaand onderzoek 
van 29 januari 1963, 2° het onderzoek 
door de raad van Brabant van 19 Inaart 
1963, 3o de beslissing van de eerste rechter 
van 19 rnaart 1969, 4° de beslissing op 
15 oktober 1963 bij verstek gewezen door 
de gernengde raad van beroep ; opnieuw 
uitspraak doende en met meerderheid 
van twee derde van de stemrnen der 
aanwezige leden ... , tegen dokter Spirlet 
de de:finitieve ontzetting van de beoefe
ning der geneeskunde in Belgie uit
spreekt ,, 

terwijl de kennisneming van de ge
mengde raad van beroep niet voort
vloeide nit eisers verzet tegen de ver
stekbeslissing van 15 oktober 1963 dat 
bij aangetekende brief van 19 november 
1963 is gedaan, maar uit de hogere 
beroepen tegen de beslissing van de 
raad van Brabant van 19 maart 1963 
onderscheidenlijk ingesteld door eiser 
op 11 april 1963 en door de voorzitter 
van de raad van de Brabantse Orde van 
geneesheren op 23 april 1963 ; door geen 
uitspraak te doen op deze hogere beroe
pen, de bestreden beslissing de regelen 
betreffende zijn kennisneming heeft ge
schonden (schending van de bepalingen 
van het Wetboek van strafvordering, 
van de oprichtingswet van 25 juli 1938 
en van het koninldijk toepassingsbesluit, 
zoals in het middel vermeld) ; door eisers 
verzet te ontvangen en door de verstek
beslissing van 15 oktober 1963 te ver
nietigen, de bestreden beslissing de 
gevolgen heeft miskend van de tegenspre
kelijke beslissing van de gemengde raad 
van beroep van 10 mei 1966 en van het 
arrest van het Hof van 20 februari 1967 
en derhalve het gezag van gewijsde van 
deze beslissingen heeft geschonden (schen
ding van de artikelen 4 van de wet van 
17 april 1878 en 1351 van het Burgerlijk 
W etboek) ; de bestreden beslissing niet 
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passend met redenen is omkleed ten 
aanzien van het werkelijk ingestelde 
rechtsmiddel (schending van artikel 97 
van de Grondwet); het tegenstrijdig is 
eisers verzet te ontvangen, ofschoon hij 
op 30 oktober 1967 gedagvaard was om 
te verschijnen ten einde te horen uit
spraak doen op zijn boger beroep en op 
dat van de voorzitter van de Brabantse 
Orde van geneesheren, en als eiser in 
hoger beroep verzocht was om op de 
terechtzitting van 11 december 1967 
verweer te voeren (schending van dezelfde 
wetsbepaling) ; welke onduidelijkheden 
het althans voor het Hof onmogelijk 
maken zijn toezicht op de wettelijkheid 
van de beslissing uit te oefenen (scherr
ding van dezelfde wetsbepaling) : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing voor eiser geen enkele grief oplevert, 
in zover zij diens verzet tegen de verstek
beslissing van 15 oktober 1963 ontvangt; 

Overwegende dat, 1.utspraak doende 
ten gronde na de beslissing van 19 maart 
1963 van de eerste rechter te hebben ver
nietigd, de bestreden beslissing, hoewel 
zij zulks niet uitdrukkelijk heeft vast
gesteld, noodzakelijk uitspraak heeft 
gedaan op de hogere beroepen tegen de 
voormelde sen ten tie; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 215 van het 
Wetboek van strafvordering, 12 van de 
wet van 25 juli 1938 tot oprichting van 
de Orde van geneesheren 20, 126 en 128 
van het koninklijk besluit van 23 mei 
1939 tot regeling van de toepassing van 
die wet, en 97 van de Grondwet, 

cloonlat de bestreden beslissing, na de 
beslissing van de Brabantse raad der 
Orde van 19 maart 1963 te hebben ver
nietigd wegens verscheidene onregelma
tigheden, waaronder de samenstelling 
van het bureau belast met het vooraf
gaande onderzoek, de zaak aan zich 
heeft getrokken en, opnieuw rechtdoende 
met een 1neerderheid van twee derde 
van de stemmen der aanwezige leden, 
tegen eiser de definitieve ontzetting van 
de beoefening der geneeslnmde in Belgie 
heeft cutgesproken, 

te1·wijl de rechter in hoger beroep de 
zaak slechts dan aan zich kan trekken 
wanneer zij bij de eerste rechter wet
telijk aanhangig is gemaakt (artikel 215 
van het vVetboek van strafvordering); 
het bureau van de raad der Orde alle 
nuttige onderzoekingen verricht en de 

zaak voorlegt aan de raad der Orde die 
door zijn zorg is bijeengeroepen (arti
kelen 12 van de wet van 25 juli 1938 en 
20, 126 en 128 van het koninklijk besluit 
van 23 mei 1939) ; de onregelmatigheid 
van het genoemd bureau die door de 
beslissing wordt vastgesteld, noodzake
lijk tot gevolg had de onregelmatigheid 
van de kennisneming van de raad van de 
Brabantse Orde die de vernietigde beslis
sing had uitgesproken ; zodra de eerste 
rechter zich had moeten onthouden, de 
rechter in hoger beroep wettelijk verplicht 
was zich eveneens te onthouden (scherr
ding van artikel 215 van het Wetboek 
van strafvordering en, voor zoveel als 
nodig, van de andere in het nliddel 
aangehaalde wettelijke bepalingen) : 

Overwegende dat het bureau van de 
raad der Orde weliswaar een vooraf
gaand onderzoek moet verrichten, maar 
dat de bevoegdheid tot tuchtrechtelijke 
vervolging in alle gevallen aan de raad 
van de Orde behoort ; 

Overwegende dat de nietigheid van 
het voorafgaand onderzoek van het 
bureau niet de nietigheid meebrengt van 
de beslissing van de raad der Orde om 
een aan zijn rechtsmacht onderworpen 
geneesheer voor zich te doen dagvaarden ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 9 en 12 
van de wet van 25 juli 1938 tot oprich
ting van de Orde van geneesheren, 
126 van het koninldijk beshut van 23 mei 
1939 tot regeling van de toepassing van 
voornoemde wet, van de rechten der 
verdediging (artikel 2 van het decreet 
van 20 juli 1831 op de drukpers) en van 
artikel 97 van de Grondwet, 

clo01·clat de bestreden beslissing, na 
het voorafgaand onderzoek van het 
bureau van 29 januari 1963, het onder
zoek van de Brabantse raad van 19 maart 
1963 en de gehele vorige rechtspleging 
te hebben vernietigd wegens verschei
dene onregelmatigheden en nate hebben 
vermeld « het onderzoek dat heeft plaats
gehad voor de gemengde raad van 
beroep ll, opnieuw uitspraak doende met 
een meerder heid van drie derde van de 
stemmen der aanwezige leden, tegen eiser 
de definitieve ontzetting van het recht 
om de geneeskunde in Belgie uit te 
oefenen, heeft uitgesproken, 

terwijl de aan de rechtsmacht van de 
raad der Orde onderworpen geneesheer 
in de artikelen 9 en 12 van de oprich
tingswet en 126 van het konil1klijk 
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toepassingsbesluit het recht vindt om 
de tegen hem ingebrachte klacht, v66r 
enige verschijning en verwering voor 
het tuchtgerecht in eerste of hogere 
aanleg, te zien onderzoeken door drie 
andere geneesheren die het bureau vor
men ; door eiser de waarborg te ontnemen 
van een onderzoek dat vooraf en uit
sluitend door andere beoefenaars van de 
geneeskunde verricht wordt, de bestreden 
beslissing de voormelde wettelijke bepa
lingen heeft geschonden (schending van 
de artikelen 9 en 12 van de wet van 25 juli 
1938 en 126 van het koninklijk besluit 
van 23 mei 1939), alsmede de rechten der 
verdediging (schending van artikel 2 van 
het decreet van 20 juli 1831), zodat de 
sanctie die zij uitspreekt op het resul
taat van het onderzoek aileen van de 
gemengde raad van beroep, niet passend 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat in tuchtzaken, wan
neer de wet geen bijzonder bewijsmiddel 
oplegt, de rechter op onaantastbare 
wijze de gegevens beoordeelt waarop hij 
zijn beslissing grondt ; dat geen enkele 
wettelijke bepaling aan de gemengde 
raad van beroep van de Orde van genees
heren verbiedt zijn beslissing uitsluitend 
te gronden op gegevens die tijdens de 
behandeling van de zaak ter terecht
zitting zijn ingewonnen ; 

Overwegende dat elke klacht weliswaar 
door het bureau van de raad der Orde 
moet worden onderzocht, maar hieruit 
niet volgt dat, wanneer het voorafgaand 
onderzoek is vernietigd, de raad der 
Orde of, in hager beroep, de gemengde 
raad van beroep zijn beslissing niet kan 
gronden op het onderzoek dat hij zelf 
heeft gericht ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van artilml 97 van de Grand
wet en van de rechten der verdediging 
(artilcel 2 van het decreet van 1831 op 
de drukpers), 

doordat de bestreden beslissing beslist 
dat er grond bestaat om de brief van 
dokter Lambert van 24 juli 1960, waarop 
geen acht mag worden geslagen, uit 
de debatten te weren en toch elders de 
inhoud van deze brief overneemt, 

te1·wijl deze tegenstrijdige handing arti
kel 97 van de Grondwet schendt en aan 
de rechten van de verdediging afbreuk 
doet: 

Overwegende dat de gemengde raad 
van beroep zich niet heeft tegengespro-

ken, als het de inhoud van een bij het 
dossier gevoegde aanklacht vermeldt en 
ze daarna uit de debatten weert, omdat 
zij vreemd is aan het feit dat voor de 
raad aanhangig was gemaakt ; 

Overwegende dat hij evemnin afbreuk 
heeft gedaan aan de rechten der verde
diging, aangezien hij uitdrukkelijk vast
stelt dat hij geen acht slaat op deze brief; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

5 mei 1969.- 28 kamer.- Voo1·zitte1·, 
H. Valentin, raadsheer waarnemend voor
zitter.- Verslaggeve1·, Baron Richard.
Gelijkluidende conclusie, H. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Das
sesse en VanRyn. 

28 KAJ\iER. - 5 mei 1969. 

1° HERZIENING. - Nmuw FEIT. 
lNTREKKING VAN EEN GETUIGENIS. -
GETUIGE VERVOLGD WEGENS VALS 
GETUIGENIS TEGEN DE BEKLAAGDE. -
IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE 
VRIJSPRAAK. - VRIJSPRAAK OP GROND 
DAT DE INTREKKING VAN DE VROEGERE 
BESCHULDIGINGEN NIET GELOOFWAAR
DIG VOORKOJ\iT. - NIET ONTVANKE
LIJKE EIS. 

2° HERZIENING. - Nmuw FEIT. -
lNTREKKING VAN EEN GETUIGENIS. -
VoORWAARDE DIE VEREIST WORDT OJ\1 
EEN AANVRAAG TOT HERZIENING ONT
V ANKELIJK TE MAKEN. 

3° HERZIENING. - OlliSTANDIGHEID 
DIE DE VEROORDEELDE TEN TIJDE VAN 
HET GEDING NIET HEEFT KUNNEN 
AANTONEN. - VERKLARINGEN VAN 
EEN GETUIGE EN OVERLEGGING VAN 
EEN STUK.- VEROORDEELDE DIE NIET 
BEWIJST DAT HIJ HET GETUIGENIS EN 
HET TRANS DOOR REJ\1 AANGEVOERD 
STUK TEN TIJDE VAN RET GEDING NIET 
REEFT KUNNEN INROEPEN OF OVER
LEGGEN.- NIET ONTVANKELIJKE EIS. 

4° HERZIENING. - Nmuw FEIT. -
FEIT IN VERBAND J\iET EEN OJ\iSTANDIG
REID VAN RET J\iiSDRIJF. - FEIT 
W AARUIT RET BEWIJS NIET ZOU BLIJKEN 
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VAN DE ONSOHULD VAN DE VEROOR· 
DEELDE OF VAN DE TOEPASSING VAN 
EEN TE STRENGE STRAFWET, - NIET 
ONTV ANKELIJKE AANVRAAG. 

I 0 Niet ontvankelijk is de aanvmag tot 
he1·ziening gegrond op de tentgtrekking 
van een getttige, wannem· deze, vervolgd 
wegens vals getttigenis tegen de be
klaagcle, door een in kmcht van gewijsde 
gegane beslissing vriJ'gesp1·oken is, op 
g1·ond dat de intrekking van zijn m·oegere 
beschuldigingen niet geloofwam·dig voor
lcomt. 

2° Opdat de int1·ekking van de verklaringen 
van een getuige tijclens het voo1·be1·eidend 
onderzoelc een aanv1·aag tot herziening 
ontvanlcelijk kan maken, moet onder mee1· 
enige1·lei gegeven wm·den overgelegd dat 
de oprechtheicl van cleze int1·elcking 
waarschijnlijk kan maken (I). 

3° Niet ontvankelijk is cle aanvmag tot 
hm·ziening gegroncl op een omsta11digheid 
die de ve1·oorcleelde ten tijde van het 
gecling niet had kunnen aantonen, wan
neer die veroordeelde de onmogelijkheid 
niet bewijst, waarin hij zich bij de te 
zijnen laste ingestelde vm·volgingen be
vond, om de dom· hem tot staving van zijn 
aanvraag aangevom·de getuigenis en 
getuigscMift in te 1·oepen of over te 
leggen (2). 

4° N iet ontvankelijk is de aanvmag tot 
he1·zie1iing geg1·oncl op cle aanvoering 
van een nieuw feit, . clat betrekking 
heeft op een omstandigheid van het mis
drijf waaman de verzoelcm· schtdclig 
we1·d ve1·klaa1·d, te1·wijl ttit dit feit het 
bewijs niet· zou blijken van de onschulcl 
van cle ve1·zoeker of van de toepassing 
van een strengm·e strafwet clan die wellce 
hij overt1·eden heeft (3). (Wetb. van 
strafv., art. 443, 3°; wet van 18 jrmi 
I894.) 

(DELVAUX.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift, ondertekend door meester Fally, 
Advocaat bij het Hof van cassatie, en 

(1) Raadpl. cass., 9 november 1953 (Bttll. 
en PAsiC., 1954, I, 169) en 1 december 1958 
(ibid., 1959, I, 326), 

(2) Oass., 3 mei 1967 (AT?', cass., 1967, 
blz. 1066). 

neergelegd ter griffie van het Hof 
op 6 november I968, waarbij Paul Del
vaux, woonachtig te W alcourt, rue 
des Trieux nr 2, herziening aanvraagt 
van een in kracht van gewijsde gegaan 
arrest van het Hof van beroep te Luik, 
d. d. 13 juli I960, dat hem veroordeelt 
tot twee jaar gevangenis en in de kosten 
en tegen hem voor vijf jaar ontzetting 
uitspreekt van de rechten, vermeld in 
de nummers I, 3, 4 en 5 van artikel 3I 
van het Strafwetboek, om te W alcourt, 
V ogenee of elders in het arrondissement 
Dinant, sinds minder dan drie jaar v66r 
3 juli I959, I 0 herhaaldelijk aanrandingen 
van de eerbaarheid, zonder geweld of 
bedreiging, te hebben gepleegd op de 
persoon of met behulp van de persoon 
van F ... , een kind beneden de volle 
leeftijd van 16 jaar op het ogenblik 
van de feiten, 2° tenminste twee keer 
in het openbaar de zeden te hebben 
geschonden door handelingen die de 
eerbaarheid kwetsen, met de omstandig
heid dat de schennis in tegenwoordigheid 
van of tegenover F .. . is gepleegd ; 

Gelet op het met redenen omkleed 
advies ten gunste van het verzoekschrift, 
van drie advocaten bij het hof van 
beroep die tien jaar ingeschreven zijn 
op de tabel; 

Overwegende dat de veroordeelde zijn 
aanvraag grondt op artikel 443, 3°, van 
het W etboek van strafvordering en 
aanvoert dat het bewijs van zijn onschuld 
volgt uit een feit dat zich voorgedaan 
heeft sedert zijn veroordeling en nit drie 
omstandigheden waarvan hij het bestaan 
niet heeft kunnen aantonen ten tijde 
van het geding ; · 

I. Ten aanzien van het nieuwe feit 
van de intrekking van de verklaringen 
en getuigenissen van F... : 

Overwegende dat eiser aanvoert dat 
deze verklaringen en getuigenissen de 
hoofdgegevens zijn die de rechters die 
hem hebben veroordeeld tot hun over
tuiging hebben gebracht en dat, na deze 
veroordeling, F... herhaaldelijk haar 
verklaringen ingetrokken heeft en tijdens 
de vervolging tegen haar ingesteld wegens 
vals getcrigenis volhard heeft in haar 
verklaring dat, in strijd met wat zij 
had gezegd ten tijde van de vervolging 
van eiser, deze nooit geslachtsbetrek
kingen met haar had gehad noch in het 

(3) Oass., 11 december 1961 (Bull. en PASIO,, 
1962, I, 451) en 3 mei 1967 (Ar1•. oass., 1967, 
blz. 1066), 
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openbaar de zeden had geschonden in 
haar tegenwoordigheid of tegenover haar ; 

Overwegende dat de vervolging tegen 
F... ingesteld wegens vals getuigenis en 
in de loop waarvan eiser zich burger
lijke partij had gesteld, besloten is met 
een arrest dat op 24 juni 1964 gewezen 
is door het Hof van beroep te Luik en 
in kracht van gewijsde is gegaan en 
waarbij, onder bevestiging van de beslis
sing van de eerste rechter, F ... vrij
gesproken is op grond namelijk dat 
haar intrekking van de beschuldigingen 
die vroeger tegen Delvaux zijn inge
bracht, niet geloofwaardig voorkomt ; 

Overwegende dat evemuin gegevens 
voorgebracht worden die de oprechtheid 
van de intrekking van de tijdens het 
voorbereidend onderzoek gedane ver
klaringen lnmnen waarschijnlijk maken ; 

Dat de intrekking van de verklaringen 
en getuigenissen van F ... derhalve niet 
kan worden beschouwd als een nieuw 
feit waardoor de aanvraag tot herziening 
ontvankelijk wordt ; 

II. Ten aanzien van de drie aange
voerde omstandigheden : 

a) Alibi van verzoeker voor een feit 
dat op een zondag in juni 1958 gepleegd 
is : 

Overwegende dat het aan het licht 
brengen van een omstandigheid die eiser 
kon bewijzen ten tijde van het geding, 
geen aanleiding kan zijn tot herziening ; 

Overwegende dat eiser niet bewijst 
dat hij tijdens de tegen hem ingestelde 
vervolging zich in de onmogelijkheid 
heeft bevonden om aan te voeren dat hij 
op zondag 29 juni 1958 de hele namiddag 
en een deel van de avond doorgebracht 
had met de persoon van wie hij een 
attest tot staving van zijn aanvraag 
voorlegt; 

b) Gedeeltelijke in trekking van de 
verklaringen van Dauphin : 

Overwegende dat in het attest voor
gelegd tot staving van de aanvraag de 
getuige Dauphin, die staande houdt 
F .. , verscheidene keren in de namiddag 
te hebben zien binnengaan bij eiser, 
verklaart niet in geweten te kunnen 
bevestigen dat op een bepaalde keer het 
wel deze is die de deur had geopend en 
die, na ze te hebben gesloten, zich over 
F... had gebogen alsof hij haar wilde 
omhelzen; 

Dat dit attest, door hem afgegeven 
verscheidene jaren na het geding, geen 
intreldcing is van de verklaringen van 

Dauphin tijdens het voorbereidend onder
zoek en van zijn getuigenis onder ede op 
de terechtzitting, aangezien het de 
onjuistheid of de onoprechtheid ervan 
niet insluit ; 

c) Brief van 5 augustus 1964 van R ... 
moeder van F ... : 

Overwegende dat volgens deze brief 
een feit, aan het licht gebracht door de 
oudste zuster van het slachtoffer, niet 
door haar was gezien, zoals zij had ver
ldaard, maar door haar echtgenoot ; 

Overwegende dat uit deze omstandig
heid het bewijs van eisers onschuld niet 
zou voortvloeien ; 

Dat hieruit volgt dat geen enkele van 
de drie in het verzoekschrift aangevoerde 
omstandigheden aanleiding kan geven 
tot herziening ; 

Om die redenen, verwerpt de aanvraag 
tot herziening ; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

5 mei 1969.- 28 kamer.- Vom·zitter, 
H. Valentin, raadsheer waarnemend voor
zitter.- Verslaggever, H. de Waersegger. 
- Gelijkluidende conalusie, H. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Fally. 

28 RAMER. - 5 mei 1969. 

WAREN EN GOEDEREN (MISBRUIK 
IN DE HANDEL VAN). -MINIS· 
TERIEEL BESLUIT VAN 8 APRIL 1959 TOT 
REGELING VAN DE PRIJZEN DER FAR· 
MACEUTISCHE SPECIALITEITEN. -
DRAAGWIJDTE. - VASTSTELLING VAN 
DE MAXIMUJ\'IPRIJS VOOR DE VERROOP 
AAN HET PUBLIER. - UITZONDERING. 

Met uitzonde1·ing van de bepalingen van 
de m·tikelen 3 en 4, stelt het ministe1·ieel 
besl1-tit van 8 ap1·il1959 tot 1·egeling van 
de p1·ijzen der jarmaaeutische speaiali
teiten enkel de maximumprijs vast voo1· 
de ve1·koop aan het publiek; uit a1·tikel 9 
van dit besl'ttit, dat zondm· onde1·saheid 
op alle categotieen van specialiteiten toe
passelijlc is, kan niet worden ajgeleid 
dat de ministe1·, bij deze bepaling, de 
maxim'ttmprijzen heejt vastgesteld voor 
de ve1·koop doo1· de p1•oduaent aan de 
gtossist. 
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(PULINX, VEKEMANS, DU BLED, DROOG
MANS, CORDIER, DANDOY, TANCREDI 
EN COLLARD, T. DEMESMACRE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest op 2 juni 1967 gewezen door het 
Hof v~n beroep te Luik, rechtdoende als 
gerecht waarnaar de zaak is verwezen ; 

Gelet op het arrest door het Hof gewe-
zen op 24 mei 1965 (1); . . 

Overwegende dat de voorz1~~mg~:;1. va;n 
de eisers slechts ontvankehJk ZlJll m 
zover zij gericht zijn tegen de be~chik
kingen waarbij tegen hen veroordelingen 
worden uitgesproken ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1, §§ 1 en 2, en 4, c, van de besluit
wet van 22 januari 1945, betreffende de 
beteugeling van de misdrijven inzake 
reglementering betreffende .. ?-e be:':o~n·
rading van het land, zoals ZIJ IS geWIJZigd 
bij de besluitwet van 7 mei 1945 en de 
besluitwet van 29 juni 1946, en 1, 3, 4, 5, 
6 7 en 9 van het ministerieel besluit van 
8' april 1959 tot regeling van de prijzen 
der farmaceutische specialiteiten, 

doonlat, onder de overweging dat far
maceutische produkten de produkten 
zijn als aangewezen in de zin van arti
kel 4 van de besluitwet van 22 januari i 

1945, maar dat geen Inaxilnmn-verkoop
prijs aan de grossiers is vastgesteld, het 
bestreden arrest verklaart dat de ver
koopprijs die beklaagden aan sommige 
grossiers en half-grossiers hebben aan
gerekend een abnormale prijs is, enerzijds 
wegens de winst gemaakt op de verkoop 
aan sommige grossiers die tegen de regle
mentering Spepha gekant zijn, en ander
zijds wegens de staat van de markt, zoa;~s 
blijkt uit de doorgaan~ toegepaste :pnJ
zen, en dientengevolge 1eder van de e1sers 
tot een enkele straf van 100 frank geld
boete veroordeelt, om tegen prijzen boven 
de normale prijzen te hebben geleverd 
(telastlegging B, artikel 1, § 2, van voor
noeinde besluitwet van 22 januari 1945) 
en dientengevolge om te hebben geleverd 
onder voorwaarden die niet in overeen
stemming zijn met de regels bepaald 
door de bevoegde minister (telastleg
ging A, artikel 4, c, van voornoemde 
besluitwet) tot welke regels ook de 
normale prijs behoort, 

(1) Bttll. en PAsrc., 1965, I, 1030. 

te1·wijl de bestreden beslissing, bij de 
beoordeling van het normale of abner
male karakter van de door de beklaagden 
aangerekende prijs, er geen rekening mee 
houdt dat, zoals bij conclusie aangevoerd, 
de winst op de verkoop aan grossiers 
en half-grossiers was verminderd met 
tal van kosten die veel hoger waren dan 
voor de leveringen aan de andere gros
siers waaruit volgt dat de bestreden 
besli~sing niet regelmatig ~et redenen 
is omkleed wat de telastleggmg B betreft 
of dientengevolge met b~trekking tot ~e 
telastlegging A (schendmg va;~ alle m 
het middel aangehaalde wettehJke hepa
lingen met uitzondering_ van het minis
terieel besluit van 8 apnl 1959); 

en te1·wijl het minis_terieel besluit. ;van 
8 april 1959 tot regel~g _va_n de _Pl'lJZ.~n 
der farmaceutische spemahtmten, m stnJd 
met de heweringen van het bestreden 
arrest, de 1naximmnprijs voor de ver
koop aan grossiers vaststelt, zodat 
gedurende het tijdvak, bepaald in het 
bestreden arrest, de verkochte koop
waren onder de regeling van de Inaxi
mumprijs vielen, welke, luidens artikel 1, 
§ 2, van de besluitwet van 22 ja~.uar~ 194_5, 
het begrip zelf van normale pnJS mtslmt, 
waaruit volgt dat de uitgesproken vero?r
delingen onwettelijk zijn met betrekk1~.g 
tot de verkoop tegen een hogere prlJS 
dan de normale prijs zowel als met 
betrekking tot de verkoop onder vo_or
waarden die niet in overeenstemmmg 
zijn met de regels bepaald door de 
bevoegde ~inister, daar. de n_C?rmale 
prijs, evenmm als de maxin1.cUUJ?riJS, een 
modaliteit is in de zm van art1kel 4, c, 
van de besluitwet van 22 januari 1945 
(schending van alle ill het middel aan
gehaalde wettelijke bepalingen) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
zonder deswege te worden bestreden, dat 
het bewezen is en trouwens aangenomen 
door de eisers dat de prijzen die van de 
verweerder Werden gevorderd, vastg~
steld waren « niet wegens de taken die 
hij minder goed zou hebben vervuld dan 
anderen "' maar « omdat n1.en hem daar
door er wilde toe brengen de voorwaarde, 
leveringen te weigeren aan onder de 
prijs verkopende apothekers, aan te 
nemen ll; 

Overwegende dat, in zover de eisers 
beweerden geen abnormale winst te 
hebben gemaakt, het arrest vastst.elt dat 
de eisers niet vervolgd zijn wegens de 
overtreding van de besluitwet van 14 mei 
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1946 en dat er geen gegevens aanwezig 
zijn waaruit kan worden opgemaakt of 
er al dan niet een abnormale winst in 
de zin van voornoemde besluitwet is 
geweest; 

Overwegende dat het arrest door deze 
vaststell:i:ngen passend antwoordt op de 
verwering, vermeld in dit onderdeel ; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, met voorbehoud van 
de artikelen 3 en 4 waarvan het middel 
niet beweert dat zij in het onderhavige 
geval hadden moeten toepassing v:i:nden, 
het m:i:nisterieel besluit van 8 april 1959 
tot regeling van de prijzen der farmaceu
tische specialiteiten slechts de maximmn
prijs vaststelt voor de verkoop van die 
specialiteiten aan het publiek; dat, in 
strijd met wat het middel beweert, uit 
artikel 9 van dit besluit, dat zonder 
onderscheid op alle categorieen van 
specialiteiten toepasselijk is, niet kan 
worden afgeleid dat de minister door deze 
bepaling een maximmnprijs heeft vast
gesteld voor de verkoop door producent 
aan grossier ; 

Overwegende dat derhalve de straf
rechtelijke en burgerlijke veroordeli:ngen 
wettelijk gerechtvaardigd zijn door de 
feiten, vermeld in de telastlegg:i:ng B ; 
dat het alclus geen belang meer heeft te 
onderzoeken of de ten laste van de eisers 
bewezen geachte feiten bovendien een 
overtreding van het in middel vermeld 
artikel4, c, van de besluitwet van 22 janu
ari 1945 opleveren ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan worden aangenmnen ; 

Overwegende dat, :i:n zover de voor
zieningen door iedere eiser gericht zijn 
tegen de veroordelende beslissing op de 
strafvordering die tegen hem is :i:ngesteld, 
de substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven vormen in acht 
genomen zijn en dat de besliss:i:ng over
eenkomstig de ·wet is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen; veroordeelt ieder van de 
eisers in de kosten van zijn voorzien:i:ng. 

5 mei 1969.- 2e kamer.- Voo1'zitte?·, 
H. Valentin, raadsheer waarnemend voor
zitter.- V e1'slaggeve1·, Baron Richard. -
Gelijkl~ticlende conclusie, H. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Simont. 

2e KAl\1ER. - 5 mei 1969, 

1° STRAF. - ZWAARSTE STRAF. 
BE GRIP, 

2° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN. 
- VEROORDELING WEGENS VER· 
ZWAARDE BEHOORLIJK GEOORREOTIO
NALISEERDE DIEFSTAL EN WEGENS 
EENVOUDIGE DIEFSTAL. - ZWAARSTE 
STRAF. - BEGRIP. 

1° H' annee?' twee stratfen bestaan, uit een, 
gevangenisst1·aj, waarvan het maximum 
hetzelfde ·is, en een gelclboete, waa1·van 
de ene ve1•plicht en de andere jaaultatiej 
is, is deze laatste st?·aj niettemin, de 
zwaa1·ste inclien het maximum e1·van 
hager is clan het maximum van de ancle1·e 
straj (1). (Strafwetb., art. 63 en 65.) 

2° De zwaa1'ste st1'af die toepasselijk is 
in geval van veroo1·cleling wegens een 
vm·zwaanle behoo1·lijk geco1'1·ectionali
see1·cle diejstal en wegens een eenvoudige 
cliejstal wellce een enige stmfbate acti
viteit opleveren is die welke voo1' het 
ee1·ste misd1·ijj worclt voo·rgesch?-even. 
(Strafwetb., art. 63, 65, 80, 84, 463 
en 467.) 

(PIETTE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 maart 1969 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit schending van de artikelen 63, 65, 80, 
84, 463 en 467 van het Strafwetboek : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
een diefstal gepleegd door middel van 
braak, :i:nklimming of valse sleutels, 
behoorlijk gecorrectionaliseerd bij 
beschikking van de raadkamer, en drie 
eenvoudige diefstallen tegen eiser bewe
zen verklaart en beslist dat deze mis
drijven samen de opeenvolgende en 
voortdurende uitoefen:i:ng zijn van een 
enkele voortgezette strafbare activiteit 
waarvoor slechts een straf, de zwaarste, 
moet worden opgelegd ; 

(1) Raadpl. cass., 13 november 1944 (Bull. 
en PASIC., 1945, I, 29); TROUSSE, in Les 
Novelles, Droit penal positif, d. I-1, ur 260. 
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Overwegende dat het arrest stelt dat 
in het onderhavige geval de zwaarste 
straf die is welke in artikel 463 van het 
Strafwetboek is voorgeschreven, met 
name, behalve gevangenisstraf, geldboete 
van zesentwintig tot vijfhonderd frank, 
het beroepen vonnis bevestigt in zover 
het eiser had veroordeeld tot een j aar 
hoofdgevangenisstraf en, met verbetering 
van dit vonnis, eiser bovendien veroor
deelt tot zesentwintig frank geldboete ; 

Overwegende dat, overeenkomstig arti
kel 463 van het Strafwetboek, eenvoudige 
diefstal gestraft wordt met gevangenis
straf van een maand tot vijf jaar en met 
geldboete van zesentwintig tot vijfhon
derd frank; 

Overwegende dat diefstal door middel 
van braak, inldinnning of valse sleutels 
bij artikel 467 van het Strafwetboek 
gestraft wordt met opsluiting, maar dat, 
in geval van correctionalisatie, het feit 
strafbaar is met gevangenisstraf van een 
maand tot vijf jaar op grond van arti
kel 80 van het Strafwetboek en boven
dien, krachtens artikel 84 van dit wet
hoek, aanleiding kan geven tot geldboete 
van zesentwintig frank tot duizend frank ; 

Overwegende dat, wanneer twee straf
fen bestaan uit een gevangenisstraf van 
een zelfde maximum en uit een geld
boete waarvan de ene verplicht en de 
andere facultatief is, deze laatste straf 
niettemin de zwaarste is indien het 
maximum ervan hoger is dan het maxi
mum van de andere straf; 

Overwegende dat in het onderhavige 
geval dus het zwaarst is de straf op de 
gecorrectionaliseerde diefstal onder ver
zwarende omstandigheden ; 

Overwegende dat blijkens het bestre
den arrest het hof van beroep een geld
boete slechts heeft u.itgesproken omdat 
het ten onrechte heeft geacht daartoe 
te zijn gehouden ; 

Dat deze beslissing derhalve niet 
wettelijk gerechtvaardigd is ; 

Overwegende dat de onwettelijkheid 
van het arrest de vernietiging mee
brengt van de gehele veroordelin.g van 
eiser; 

En overwegende dat, in zover het 
arrest het hoger beroep van de procureur 
des Konings heeft ontvangen en de 
afstand van het hoger beroep van eiser 
heeft gedecreteerd, de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
vormen in acht genomen zijn en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zover dit het hoger 
beroep van de procureur des Konings . 

heeft ontvangen en de afstand van het 
hoger beroep van eiser heeft gedecre
teerd; 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 het Hof van 
beroep te Luik. 

5 mei 1969.- 28 kamer.- Yoo1'zitter, 
H. Valentin, raadsheer waarnemend voor
zitter.- Yerslaggeve1·, Baron Richard.
Gelijkluidende oonolusie, H. Delange, 
advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 6 mei 1969. 

1 o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - WET VAN 
24 JULI 1961 WAARBIJ RET HOUDEN 
VAN DE ALGEMENE VOLKS-, NIJVER
HEIDS- EN HANDELSTELLING IN 1961 
WORDT VOORGESCHREVEN. - MAAT· 
REGEL DIE BEHOORT TOT DE UITOEFE· 
NING VAN DE POLITIEKE MACHT VAN 
DE STAAT.- DocuMENTATIE DOOR DE 
STAAT INGEWONNEN TEN GEVOLGE 
VAN DE TELLINGSWERKZAAMHEDEN.
GoED DAT DEEL UITMAAKT VAN RET 
PATRIMONIUM VAN DE STAAT. 
0NRECHTMATIGE AANTASTING VAN DIT 
GOED. - BENADELING VAN EEN BUR· 
GERLIJK RECHT DIE AANLEIDING GEEFT 
TOT VERGOEDING DOOR DE DADER VAN 
DE SCHADE. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - WET VAN 
24 JULI 1961 WAARBIJ RET HOUDEN 
VAN DE ALGEJ\'lENE VOLKS-, NIJVER· 
HEIDS· EN HANDELSTELLING IN 1961 
WORDT VOORGESCHREVEN.- VERNIE
LING VAN DE DOOR DE STAAT INGE· 
WONNEN DOCUMENTATIE. - VERNIE
LING TE WIJTEN AAN DE SCHULD VAN 
DE DADER. - TOELAGEN AAN DE 
GEMEENTEN VERLEEND TEN EINDE 
DEZE DOCUMENTATIE OPNIEUW SAMEN 
TE STELLEN.- BIJKOMENDE UITGAVE 
NOODZAKELIJK GEMAAKT DOOR DE 
SCHULD VAN DE BEKLAAGDE. 

1° Zo de wet van 24 juli 1961 waa1·bij het. 
houden van de algemene volks-, nijver-
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heids- en handelstelling in 1961 woi'dt 
voo1·gesclweven en de bepalingen tot 
vaststelling van de voorwaarden voo1· de 
ve1·wezenlijlci1ig de1· tellingswe1'lczaam· 
heden maatregelen zijn die behoren tot 
de uitoefening van de politielce macht 
van de Staat, dan is de ten gevolge van 
deze We?'lczaamheden ingewonnen docu
mentatie een middel wam·ove1· de Staat 
beschikt voo1· de uitvoering van zijn 
taak en vo1'mt aldus een goed dat deel 
uitmaalct van zijn pat1·imonium ; de 
on1·echtmatige aantasting van de on· 
schendbaarheid van dit goed leve1't een 
benadeling op van een bu1·ge1·lijk 1·echt 
die aanleiding geeft tot vergoeding doo1· 
de dade1· van de schade ( 1). (Burg. 
Wetb., art. 1382 en 1383.) 

2o De toelagen wellce de Staat aan de 
gemeente verleent voo1· de bezoldiging 
van de ambtenm·en die belast zijn met 
het opnieuw samenstellen van de docu
rnentatie betretfende de algemene valles-, 
nijve1·heids- en handelstelling van 1961, 
die ve1·nield we1·d door de schuld van de 
dadm· van deze vernieling, zijn geen last 
die 1W1·rnaal voo1·tvloeit uit de uitvoe1·ing 
van de wet van 24 juli 1961 waa1·bij de 
volkstelling wm·dt voo1·geschreven, maar 
een bijlcornende uitgave die doo1· deze 
jmtt noodzakelijlc wo1·dt gemaakt. 

(L'EOLUSE, T. BELGISOHE STAAT, MINISTER 
VAN EOONOlVIISOHE ZAKEN EN ENERGIE.) 

ARREST (vm·taling). 

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

Overwegende dat de voorziening be· 
perkt is tot de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die door de Staat tegen 
eiser is ingesteld in zover zij deze ver· 
oordeelt tot het betalen van een bedrag 
van 3.037.851 frank; 

Over de twee middelen samen, 
het ee1•ste, afgeleid uit de schending van 

de artikelen 92, 93 van de Grondwet, 
1382, 1383 en 1384 vanhet Burgerlijk Wet
bock, 3 en 4 van de wet van 17 april1878 

(1) Raadpl. R. DALOQ, Tmite de la 1'espon· 
sabilite civile, in Les N ovelles, Droit civil, 
d. V-2, nr 3014, evenals de rechtsleer en de 
rechtspraak vermeld in nr 3009 maar die 
enkel betrekking hebben op de rechtsvordering 
van de Staat tot herstel van een morele 
schade. 

houdende de voorafgaande titel van het 
W etboek van strafvordering, 1 en 4 van 
de wet van 24 juli 1961 waarbij het 
houden van de algemene volks-, nijver· 
heids- en handelstelling in 1961 wordt 
voorgeschreven, 14 en 15 van het 
koninklijk besluit van 3 november 1961 
betreffende de algemene volkstelling en 
de nijverheids- en handelstelling op 
31 december 1961, 1 en 2 van het 
koninklijk besluit van 30 november 1961 
waarbij aan de gemeentebesturen toela· 
gen worden verleend ten einde uitgaven 
te dekken voortvloeiend uit de werk· 
zaamheden in verband met de algemene 
telling in 1961 van de bevolking, van de 
gebouwen en de woningen en van de 
handel en nijverheid, 

doonlat het bestreden arrest, in strijd 
met de conclusie van eiser, deze heeft 
veroordeeld, bij toepassing van de bij het 
middel bedoelde regelen betreffende de 
strafrechtelijke aansprakelijkheid, tot be· 
taling aan verweerder van 3.037.851 fr., 
welke som, volgens zijn vaststellingen, 
de « toelage is door verweerder aan de 
gemeenten verleend voor het hersamen· 
stellen van de ten gevolge van het ongeval 
vernielde docmnentatie >> betreffende de 
door de wetgever voorgeschreven tellin
gen in 1961, om reden dat die schade 
de benadeling van een burgerlijk recht 
zou zijn en met het ongeval in een 
noodwendig oorzakelijk verband zou 
staan, 

terwijl enkel het nadeel toegebracht 
aan het privaat vermogen van de Staat 
een benadeling van een burgerlijk recht 
is, dat aan de Staat toebehoort en grond 
tot vergoeding kan opleveren bij toe
passing van de regelen op de strafrech · 
telijke aansprakelijkheid, die in de bij 
het middel bedoelde bepalingen bij de 
wet zijn vastgesteld, met uitsluiting van 
de lasten en uitgaven die hlm ontstaan 
vinden in een door de Staat genomen 
beslissing van politieke aard, om de 
werking van de instellingen te verzeke· 
ren, ook indien die beslissingen aanleiding 
geven tot uitgaven die in de begroting 
van de Staat zijn ingeschreven ; de 
door de Staat aan de gemeenten ver· 
leende toelagen om ze te helpen bij 
de vervulling van de taken, die hun door 
de wet zijn opgelegd voor de uitvoering 
van de door de wetgever voorgeschreven 
tellingen, geen benadeling van een bur· 
gerlijk recht van de Staat kunnen zijn 
noch een nadeel toegebracht aan zijn 
privaat vermogen maar noodwendig vol
gen uit een door hem genomen politieke 

I. 

! 
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beslissing en derhalve de financiele 
terngslag van zulke beslissing geen her
stelbare schade is waarvoor de dader 
van een misdrijf aansprakelijk moet zijn, 

het tweecle, afgeleid nit de schending 
van de artikelen 1382, 1382 en 1384 van 
het Burgerlijk W etboek, 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878 hondende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van straf
vordering, 1 en 4 van de wet van 24 jnli 
1961 waarbij het honden van de algemene 
volks-, nijverheids- en handelstelling in 
1961 wordt voorgeschreven, 14 en 15 van 
het koninklijk besluit van 3 november 
1961 betreffende de algemene volkstelling 
en de nijverheids- en handelstelling op 
31 december 1961, 1 en 2 van het konink
lijk besluit van 30 november 1961 waarbij 
aan de gemeentebesturen toelagen worden 
verleend ten einde uitgaven te dekken 
voortvloeiend uit de werkzaamheden in 
verband met de algemene telling in 1961 
v.an de bevolking, van de gebouwen en de 
woningen en van de handel en nijverheid, 

cloo?·clat het bestreden arrest, in strijd 
met de conclusie van eiser, doze heeft 
veroordeeld, bij toepassing van de bij 
het middel bedoelde regelen betreffende 
de strafrechtelijke aansprakelijkheid, tot 
betaling aan verweerder van 3.037.851 fr., 
welke som volgens zijn vaststellingen de 
« toelage is door verweerder aan de 
gemeenten verleend voor het hersamen
stellen van de tengevolge van het ongeval 
vernielde docmnentatie ll betreffende de 
door de wetgever voorgescln·even tellin
gen in 1961 om reden dat die schade de 
benadeling van een burgerlijk recht zou 
zijn en met het ongeval in een noodwendig 
oorzakelijk verband zou staan, 

te?·wijl de door een derde, krachtens 
een wettelijke of contractuele verbintenis 
of nit hoofde van een vrijwillige tnssen
komst, nitgevoerde betalingen ten ge
volge van het door de schuld van een 
beklaagde veroorzaakte ongeval, ten 
opzichte van die derde geen herstelbare 
schade zijn, welke schade nit de benade
ling van een burgerlijk recht voortvloeit, 
maar wel het gevolg zijn van de uitvoe
ring van die verbintenis of van die 
vrijwillige tussenkomst ; minstens, in de 
reeks van de oorzaken, de tnssenkomst 
van een wettelijke of contractnele ver
bintenis of van een opzet vrijwillige 
voordelen te verlenen, de noodwendige 
aard van het verband tnssen de font 
en de beweerde schade verbreekt, en de 
door de Staat aan de gemeente ten deze 
verleende toelagen geschied zijn ofwel 

krachtens de wettelijke verplichting die 
de Staat op zich heeft genomen voor de 
telling van 1961, ofwel, minstens krach
tens zijn discretionaire beslissing de 
gemeenten, die door de wetgever belast 
zijn de betrokken tellingswerkzamnheden 
nit te voeren, hnlp te bieden : 

Overwegende dat blijkens het arrest 
het bedrag van 3.037.851 fr., object 
van de veroordeling waarvan de wette
lijkheid door beide middelen is betwist, 
het belangrijke aandeel is in de kosten 
die door de verweerder werden gemaakt 
voor de hersamenstelling van de door de 
schuld van eiser vernielde docmnentatie ; 

Overwegende dat deze zijn grieven 
hlerop stennt, enerzijds, dat, vennits dit 
bedrag van 3.037.851 frank de toelage 
is die aan de gemeenten werd nitbetaald 
voor die hersamenstelling, de betalingen 
die erop betrekking hebben lasten of 
uitgaven zijn die hun ontstaan vinden in 
een door de Staat genomen beslissing 
van politieke aard om de werking van de 
instellingen te verzekeren en de benade
ling van een burgerlijk recht van de 
Staat niet kunnen zijn noch een nadeel 
toegebracht aan zijn privaat vermogen, 
en anderzijds, dat de toelagen door de 
Staat aan de gemeenten waren verleend 
ofwel krachtens de wettelijke verplich
tin.g die de Staat op zich heeft genomen 
voor de telling van 1961, ofwel minstens 
krachtens zijn discretionaire beslissing 
de gemeenten, die door de wetgever 
belast zijn de tellingswerkzaamheden ter 
zake uit te voeren, hnlp te bieden en dat 
derhalve de door de Staat uitgevoerde 
betalingen slechts de nitvoering zijn van 
een verbintenis of de verwezenlijking van 
een vrijwillig aanvaard opzet en geen 
benadeling van een bnrgerlijk recht 
waarnit een herstelbare schade zon 
voortvloeien ; 

Overwegende dat zo de beslissing om 
tot algemene tellingen over te gaan en de 
bepalingen, waarbij de voorwaarden voor 
de verwezenlijking van de tellingswerk
zaamheden worden vastgelegd, maatre
gelen zijn die eigen zijn aan de nitoefening 
van do politieke macht, het niettemin 
zeker is dat wanneer de docnmentatie 
is samengesteld, welke die werkzaam
heden voor doel hebben, deze een 
werktnig is waarover de Staat voor de 
vervullin.g van zijn taak beschikt en dat 
uit dien hoofde die docnmentatie een 
goed is dat deel uitmaakt van het 
Staatsvermogen en waaraan geen onge
oorloofd nadeel mag worden toegebracht 
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zonder dat hieruit een benadeling van 
een burgerlijk recht voortvloeit dat grond 
kan opleveren tot schadevergoeding ; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest enerzijds blijkt dat de 
schade bestaat uit het gemis van de, 
ten gevolge van het door de schuld van 
eiser veroorzaakte ongeval, vernielde 
documentatie en anderzijds dat die 
schade in 't onderhavige geval dient 
hersteld te worden door de hersamen. 
stelling van de vernielde zaak ; dat in dit 
opzicht het arrest erop wijst << dat die 
vergoeding niet gelijk moet zijn aan de 
waarde welke de Staat aan die docU:men
tatie beweert toe te schrijven, maar 
beperkt moet blijven in verhouding tot 
de bijkomende uitgaven die door de font 
van de beldaagde (thans eiser) voor de 
materiele hersamenstelling van die docu
mentatie vereist zijn >> ; 

qverwegende dat de bezoldiging van de 
tellmgsbeambten, wellm het aanzienlijk
ste aandeel is van die bijkomende uitga
ven, niet de last is die de uitvoering van 
de wet van 24 juli 1961 normaal voor de 
Staat met zich bracht, maar de uitgave 
is die hij heeft gemaakt voor de hersamen
stelling ,van de documentatie waarover 
hij beschikte, aldus zorgend voor het 
herstel zelf van de schade die hem door 
de schuld van eiser was veroorzaakt 
herstel waartoe deze gehouden is ; ' 

Overwegende dat, moest zelfs de Staat 
krachtens de wet verplicht zijn de docu
mentatie te herstellen, welke ook de 
gebeurtenis zij die de vernieling heeft 
veroorzaakt, het bestaan van de schade 
die uit die vernieling voortvloeit, daarom 
niet zou uitgesloten zijn, evenmin als de 
verplic~ting zou verdwijnen, voor degene 
door Wiens ~out de gebeurtenis is teweeg
gebracht, dw schade te herstellen ; 

Dat de omstandigheid dat de hersa
menstelling van de documentatie slechts 
kon worden verwezenlijkt op de wijze en 
onder de voor zijn oorspronkelijke samen
stelling voorziene voorwaarden, de aard 
van de. schade niet wijzigt die uit de 
benadelmg van een burgerlijk recht 
voortvloeit en die dientengevolge grond 
tot vergoeding kan opleveren overeen
komstig de regelen van het burgerlijk 
recht; 

. Dat aldus het bedrag van de uitgaven 
die de Staat, slachtoffer van de aan zijn 
vermogen toegebrachte benadeling, heeft 
gedaan om de documentatie hersamen 
te stellen, in aanmerkn'lg mocht worden 
genomen voor het bepalen van de ver
goeding welke de geleden schade client te 
herstellen ; 

CASSA'l'IE, 1969. - 28 

Overwegende dat de veroordeling .tot 
h!cJt betalen van 3.037.851 frank derhalve 
wettelijk door het arrest is uitgesproken 
voor de vergoeding van de schade, 
waarvan de waardering als dusdanig 
niet is betwist ; 

Dat de middelen niet kunnen worden 
aangenomen ; 

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

6 mei 1969. - 2e kamer.- VooTzitte?' 
H. van Beirs, voorzitter.- Vm·slaggeve1.; 
Baron Richard. - Gelijkluidende conclu
sie, H. Detournay, advocaat-generaal. -
Pleite1's, HH. VanRyn en Van Leynseele. 

2e KAMER.- 6 mei 1969. 

DE SKUNDIGENONDERZOEK. 
STRAFZAKEN. - EURGERLIJKE REOHTS • 
VORDERING. - GEBREK AAN BEWIJS 
VAN DE VOORAFGAANDE VERZENDING, 
AAN DE VERZOEKENDE OVERHEID, VAN 
RET GESOHRIFT WAARBIJ DE EEDAF· 
LEGGING WORDT VASTGESTELD.- NIE· 
TIGHEID VAN HET DESKITNDIGENONDER· 
ZOEK, 

Nietig en deThalve zonde1' waa1'de, zelfs 
als loute1·e inlichting, is het ve1·slag van 
een deskundige die do01' het ge1·echt met 
een deskundigenondeTzoek we1·d belast 
wannee1' niet bewezen is dat het geschTij/ 
dat de eedaflegging bevat, aan de veT: 
zoekende ove1·heid we1·d ge1'icht vooTalee1• 
de deskundige met de uitvoe1'ing van 
zijn taak is begonnen, zelfs zo deze 
enkel de btwge1'lijlce 1'echtsvo1'de1·ing 
bet1·ejt (1). (Wetb. van strafv., art. 44 
lid 3 ; wet van 3 juni 1957, enig artikel.) 

(OALONNE, T. TORNAY.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 november 1968 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel, 
rechtdoende over de burgerlijke belangen; 

(1) Cass., 30 september en 18 november 
1968 en 14 april 1969, sttp?'a, biz. 122, 297 
en 752. 
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Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 44 van het Wetboek 
van strafvordering, aangevuld bij het 
enige artikel van de wet van 3 juli 1957, 

cloorclat het bestreden arrest, voor het 
bepalen van het bedrag van de vergoeding 
die aan de burgerlijke partij verschuldigd 
is, steunt, met verwijzing naar de redenen 
van het beroepen vonnis, op het verslag 
van dokter Rillaert, als desk1.mdige aan
gewezen bij vonnis van 3 december 1963 
van de Correctionele Rechtbank te 
Brussel, en het bestreden arrest zich 
aldus de nietigheid welke dit verslag 
aantast heeft toegeeigend, vermits immers 
niets in het dossier de mogelijkheid biedt 
te weten of, 1net inachtneming van 
voornoemd artikel 44, aangevuld zoals 
gezegd, de deskundige, alvorens met 
de uitvoering van zijn taak te beginnen, 
aan de rechtbank het geschrift heeft 
gericht, waarbij zijn eed wordt vastge
steld: 

Overwegende dat uit de st1.Lkken, 
waarop het Hof acht vermag te slaan, 
niet blijkt dat de bij vmmis van de 
Correctionele Rechtbank te Brussel aan
gewezen deskundige, alvorens met de 
uitvoering van zijn taak te begim1en, aan 
de verzoekeride overheid het gedagtekend 
en ondertekend geschrift heeft gericht, 
waarbij hij de wettelijke eed heeft 
afgelegd ; dat de vermelding door de 
deslnmdige bij de aanvang van zijn 
verslag dat « de eed vooraf werd afge
legd ll op zichzelf het bewijs niet is dat 
deze substantiele formaliteit werd nage
leefd; 

Overwegende dat bij gebreke van dit 
bewijs, het deslumdigenverslag nietig is 
en zonder waarde, zelfs bij wijze van 
inlichting ; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
hetwelk de redenen overneemt die de 
eerste rechter op bedoeld deskundigen
verslag ste1.mde, zich de nietigheid toe
eigent, die het beroepen vonnis aantast ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het betltre
den arrest ; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerder in de 
kost"n; 

6 n1.ei 1969.- 2e kamer.- Voo1·zitte1', 
H. van Beirs, voorzitter.- Verslaggever·, 
H. Capelle. - Gelijkh~iclencle conclusie, 
H. Detournay, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, HH. Bayart en Van Heeke. 

28 KAMER. - 6 mei 1969. 

10 CASSATIE. - REORTSI'LEGING. 
DIREOTE BELASTINGEN. - VOORZIE
NINGEN DOOR VERSORILLENDE I'ARTIJ· 
EN TEGEN DEZELFDE BESLISSING INGE
STELD. - GEREORTELIJK WETBOEK, 
ARTIKEL 1083, OP 1 JANUARI 1969 
IN WERKING GETREDEN. - BEI'ALING 
NIET TOEI'ASSELIJK INZAKE DIREOTE 
BELASTINGEN. - SAMENVOEGING DIE 
NIETTEMIN KAN BEVOLEN WORDEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEDRIJFSBELASTING. - EATEN VAN 
ELKE WINSTGEVENDE BETREKKING. 
BEGRII'. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - EATEN VAN 
ELKE WINSTGEVENDE BETREKKING. -
VERRIORTINGEN DIE GEEN NORMAAL 
BEREER VAN EEN I'RIVAAT VERMOGEN 
UITMAKEN, - BEGRII'. 

1° Artilcel 1083 van het Ge1·echtelijk 
W etboek, kmchtens hetwelk het Hof 
a;rnbtshalve samenvoegt de voo1·zieningen 
welke cloo1· twee pcurtijen tegen clezelfcle 
beslissing wonlen ingestelcl, is thans niet 
toepasselijk inzake clir·ecte belastingen, 
clam· ar·tikel 2 van becloelcl wetboek nag 
niet van kmcht is. 

N u ar·tikel 2 van het besluit van 
15 maart 1815 sincls 1. jam~ar·i 1.969 
opgeheven wenl bij ar·tikel1.4, 23°, vervat 
in ar·tikel 2 van cle wet van 1.0 oktobe1' 
1967 houclencle het Ge1·echtelijlc Wetboek, 
sch1'iJft geen enkele wetsbepaling uit
cl?·t~kkel?:jk cle samenvoeging mee1• voo1' 
van cle voo1·zieningen inzake di?·ecte 
belastingen. 

Het Hoj kan niettemin deze samenvoe
ging bevelen in het belang van een goecle 
1'echtsbecleling. 

2° De becl1·ijjsbelasting t1·ejt cle baten, oncle1' 
welke naam ook, van elke 'tvinstgevencle 
bet1·ekking, clit wil zeggen van een geheel 
van ver'1'ichtingen die zich vaak genoeg 
voordoerv en met ellcaar· verbonden zij1v 
om een voortdurende en gewone becvrijvig
heid op te lever·en en die niet bestaan 
in het nor·maal beheer· van een privaat 
ve1·mogen (1). (Wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, gecoordineerd 
op 15 januari 1948, art. 25, § 1, 3°). 

(1) en (2) Het Hof heeft in verschillende 
arresten de winstgevende betrekking waarvan 
sprake in artikel 25, § 1, 3°, van de gecoi:ir
dineerde wetten betreffende de inkmnsten-
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3D Financiele vMrichtingen die ettoe st?·ek
ken de economische macht en de man
daten van behee1·de1·s van vennoot
schappen van hen die de vetrichtingen 
doen, te beschermen, behm·en niet tot 
het normaal behee1· van een p1•ivaat 
ve1·mogen en kunnen dedwlve een winst
gevende betreklcing oplevm·en waarvan 
de baten belastbaar zijn, inclien die 
ve1'1'ichtingen zich vaalc genoeg voo1•doen 
en met ellcaar verbonden zijn om een 
voortclu1·ende en gewone bed1•ijvigheid op 
te leve1·en (2). (Wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, gecoordineerd 
op 15 januari 1948, art. 25, § 1, 3D), 

(GRAZIA EN DE MESJ\fAY, T, BELGISCHE 
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 juni 1968gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Overwegende dat de voorzieningen die 
respectievelijk Werden ingesteld door de 
eisers Grazia en de Mesmay, tegen 
hetzelfde arrest gericht zijn, en dat zij 
derhalve dienen samengevoegd te worden ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 

belastingen omschreven als zijnde een geheel 
van verrichtingen die zich vaak genoeg voor
doen en met elkaar verbonden zijn om een 
voortdurende en gewone bedrijvigheid op te 
leveren (onder meer cass., 20 december 1955, 
Bull. en PASIC., 1956, I, 400; 17 januari 1957, 
ibid., 1957, I, 573; 26 januari 1960, ibid., 1960, 
I, 609; 14 november 1961, ibid., 1962, I, 319 ; 
12 februari 1963, ibid., 1963, I, 668; 23 juni 
1964, ibid., 1964, I, 1146; 8 november 1966, 
Ar1·. cass., 1967, biz. 340; 31 januari 1967, 
ibid., 1967, biz. 671). 

Door in de omschrijving van de winstgeven
de betrekkingen gegeven in het arrest van 
23 april 1968 (An·. cass., 1968, biz. 1069) en 
overgenomen in de arresten van 24 september 
en 19 november 1968 (A1'1', cass., 1969, 
bl~. 102 en 308) erop te wijzen dat de verrich
tingen op het bedrijf betrekking moeten 
hebben, blijkt het Hof een bestanddeel te 
hebben willen preciseren dat naar zijn oordeel 
reeds in de vroegere omschrijving was vervat, 
met name de voortdurende en gewone 
bedrijvigheid. 

Ret onderhavige arrest neemt de vroegere 
omschrijving over en preciseert dat de ver
richtingen, die behoren tot het normaal beheer 
van een privaat vermogen, geen bedrijfs
karakter hebben dat vervat is in het begrip 

schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 25, § 1, 3D, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 

do01'clat het bestreden arrest, om het 
beroep van de eisers te verwerpen, beslist 
dat de winst die de eisers behaald hebben 
bij de verkoop van Electrorailaandelen, 
belastbaar was als baten van een 
winstgevende betrekking, op grond dat 
deze verrichting een geheel van hande
lingen zou hebben vereist, die bestonden 
in een "moeilijke, technische activiteit, 
die gedurende maanden tegelijkertijd 
veelvuldige .. . en complexe prestaties 
impliceerde )), 

te1·wijl de baten bedoeld bij artikel 25, 
§ 1, 3D, van deze gecoordineerde wetten, 
enkel belastbaar zijn wanneer zij voort
vloeien uit de uitoefening van een ander 
echt beroep dan een vrij beroep, ambt of 
post of dan de in de 1 D en 2D van hetzelfde 
artikel bedoelde beroepen, en geen enkele 
vaststelling van het arrest bewijst dat 
de baten die de eisers hebben behaald 
in de door het arrest vermelde omstan
digheden, door de uitoefening van een 
dergelijk beroep zou gemaakt zijn : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 

van winstgevende betrekking waarvan sprake 
in evenbedoeld artikel 25 (zie ook FEYE, 

Traite de droit fiscal, d. II, n r 204 ; ScHREUDER, 

Les imp6ts sur les 1'evem;s, Bijv., n" 143; 
BoURs, La notion de 1'even1t taxable en matib•e 
d'imp6ts directs, nrs 206 tot 220). 

Om na te gaan of de rechter wettelijk heeft 
kunnen beslissen dat de verrichtingen al dan 
niet tot het normaal beheer van een privaat 
vermogen behoren, heeft het Hof onder meer 
rekening gehouden met het belang en de 
veelvuldigheid van de aan- en verkopen van 
onroerende goederen ( cass., 30 september 
1958, Bull. en PAsrc., 1959, I, 113; 23 juni 
1964, ibid., 1964, I, 1146; 1 februari en 1 maart 
1966, ibid., 1966, I, 703 en 843; 31 januari 
1967, A1·r. cass., 1967, biz. 671), met de 
bijzondere bevoegdheid en de organisatie 
welke voor deze verrichtingen worden vereist 
(cass., 23 april 1968, zoeven vermeld), de· 
belangrijkheid van de leningen met het oog: 
op de totstandkoming van de verrichtingen 
(cass., 26 januari 1960, Bull. en PASIC., 
1960, I, 609), het verband tussen deze ver
richtingen en het bedrijf van de betrokkene 
(cass., 11 december 1944, Bttll. en PASIO., 
1945, I, 63; 5 oktober 1948, ibid., 1948, I,. 
544). 

V. D. 
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rechtdoende ten aanzien van de eisers 
Grazia en de Mesmay, beslist dat de 
winst van 30.363.937 frank, die zij in 
1959 hebben behaald bij de uitvoering 
van een op 20 juli 1959 tussen hen en 
de Compagnie d'Outremer gesloten over
eenkomst welke winst bij helften werd 
verdeeld, belastbaar is in de bedrijfs
belasting met toepassing van artikel 25, 
§ 1, 3°, van de gecoi.irdineerde wetten 
betreffende de inkmnstenbelastingen ; 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat deze overeenkomst betrelcldng had op 
de verkoop aan de Coxn.pagnie d'Outre
mer, door de eisers en hun echtgenoten 
of door derden, voor de globale prijs 
van 214.256.000 frank, van effecten van 
de vennootschap Electrorail, die naar 
believen van de verkopers hetzij v66r 
30 september 1959, hetzij v66r 30 sep
tember 1960 konden worden afgeleverd ; 

Overwegende dat het arrest, in verband 
met deze overeenkomst vaststelt dat de 
eisers die « te vergeefs met andere 
groepen contact hadden genomen " en 
« wisten dat de Compa.g1.1ie d'Outrmner ... 
enkel Electrorailaandelen zou kopen, voor 
zover haar een aantal effecten kon 
worden aangeboden, die een stenn·echt 
van 100.000 stennnen vertegenwoordig
den ,, reeds van v66r de datum van de 
overeenkomst, en rnet het oog hierop, 
zich hebhen beziggehouden met diverse 
verrichtingen ; 

Dat onder meer uit de door het arrest 
vermelde feitelijke omstandigheden blijkt 
dat, nu de nodige geldsommen ten 
helope van 42.766.134 frank hun werden 
uitgeleend door de "Banque Industrielle 
Beige "• wier aandelen voor 9/10de in 
handen waren van hun echtgenoten, de 
eisers, tussen 28 juni 1958 en augustus 
1959, 26.638 kapitaalsaandelen van Elec
trorail aankochten, grotendeels van hem. 
familieleden en bovendien op de hem'S, 
krachtens een permanent kooporder ; dat 
enerzijds, de aldus verworven effecten 
opnieuw verkocht werden aan de Bank 
« Credit Industriel d'Alsace et de Lor
raine '' te Luxemburg, die ze aankocht 
voor rekening van de Compagnie d'Outre
mer voor de prijs van 73.130.071 frank, 
zodat de eisers aldus de litigieuze w:inst 
behaalden; dat zij, anderzijds, voor de 
totstandkoming van bedoelde overeen
komst, daarenboven gehruik maakten 
van de middelen waarover zij in de 
naamloze vennootschap <<Federation 
d'Entrepr:ises industrielles '' heschikten, 
om deze aan te zetten aan de Compagnie 
d'Outremer afstand te doen van alle 
Electroraileffecten die zij hezat ; dat 
zodoende de eerste onder meer 59.410 

kapitaalsaandelen verkocht alsmede 119 
opr:ichtersaandelen van Electrorail aan 
dezelfde bank "Credit Industriel d'Al
sace et de Lorraine '' te Luxemburg, die, 
handelend voor rekening van de Com
pagnie d'Outremer, ze dadelijk weer aan 
deze laatste afstond ; 

Dat het hof van beroep uit het geheel 
van de verr:ichtingen die tot het aangaan 
en de uitvoering van de overeenkomst 
hehhen geleid en die het arrest in detail 
uiteenzet, heeft kemnen a:fleiden dat de 
aldus door de eisers uitgeoefende activi
teit «in nauw verband met de overeen
komst ''• " act:iviteit die zich over vele 
maanden uitstrekt ''• « voldoende het 
hewijs levert van de continui'teit van htm 
handel:i:ngen '' en aantoont dat de behaal
de winst « voortvloe:it u:it een geheel 
van verrichtingen die voldoende met 
elkaar zijn verhonden om een voortdu
rende en gewone bedrijvigheid te leveren '' 
welke n:weilijk en technisch hleek en 
" gedurende maanden tegelijkertijd veel
vuldige en complexe prestaties impli
ceerde ''; 

Overwegende dat het arrest dat hoven
dien de in artikel 7 van de overeenkomst 
van 20 juli 1959 vervatte bepalingen 
en hun invloed op de activiteiten van de 
eisers onderzoekt, hieruit heeft kmTnen 
a:fleiden dat de verzoekers hem econo
lnische m.acht en hun mandaten hehhen 
willen beschermen en dat bedoelde over
eenkomst a.ldus, door haar voorwerp zelf, 
niet behoorde tot het beheer van een 
privaat verm.ogen ; 

Overwegende dientengevolge dat het 
arrest op grand van de alzo gepreciseerde 
gegevens, wettelijk heeft kmmen beslissen 
dat de winst die de eisers hehben behaald 
hij de uitvoering van de overeenkomst 
die op 20 juli 1959 met de Compagnie 
d'Outremer werd gesloten voortvloeit nit 
een voortdurende activiteit " 1net een 
beroepskarakter ,,, die aanleiding geeft 
tot de aanslag bedoeld bij artikel 25, 
§ 1, 3°, van de gecoi.irdineerde wetten; 

Overwegende inderdaad, dat onder de 
bij artikel 25, § 1, 3°, van de gecoordineer
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen omschreven w:instgevende hetrek
king moet verstaan worden een geheel 
van verrichtingen die zich vaak genoeg 
voordoen en met elkaar verbonden zijn 
on1. een voortdtuende en gewone bedrij
vigheid op te leveren en die, vallend 
buiten de grenzen van het normale 
beheer van het privaat vermogen, een 
heroepskarakter hebhen; 

Dat het derde middel derhalve niet 
kan worden aangenomen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
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schending van de artikeien 1317, 1319, 
1320 en 1322 van bet Bm'geriijk W etboek, 

doonlctt het arrest, om het beroep van 
de eisers te verwerpen en te besiissen 
dat de verkoop van Eiectroraiiaandeien 
een voortdurende en gewone bedrijvig
heid van de eisers zou hebben gevergd, 
steunt op het feit dat deze continu'iteit 
werd aangenmnen door de eerste eiser 
in een brief die hij op 8 september 1961 
aan de controieur richtte en door de 
tweede eiser in een brief van 12 septem
ber 1961 aan bedoeide controieur, 

te1'wijl deze brieven, ai bedoeien zij 
veeivuidige en compiexe prestaties, geens
zins betrekking hebben op prestaties die 
over een bepaaide tijd verspreid zijn, 
zoais het arrest dat heeft begrepen, 
maar op de verpiichtingen die bij de 
overeenkomst zeif van 20 juli 1959 aan 
de eisers werden opgeiegd ; het bestreden 
arrest aidus aan de brieven waarop 
het stecmt een draagwijdte heeft gegeven 
die onverenigbaar is met de bewoordingen 
ervan: 

Overwegende dat, na op grand van de 
opgegeven feitelijke eiementen te hebben 
vastgesteid dat de activiteit van de eisers 
" voidoende de continu'iteit van hun han
deiingen aantoont ,, het bes.treden arrest 
eraan toevoegt « dat deze continu'iteit 
door de verzoekers zeif werd aangeno
men " en dienaa:hgaande verwijst naar 
de geschriften waaraan bet voigens het 
middei een draagwijdte had toegekend 
die onverenigbaaJ.' is met de bewoordingen 
ervan; 

Dat aidns de door het middei bekriti
seerde reden, door haar bewoordingen 
zeif, biijkt ten overvioede te zijn gegeven ; 

Dat dit middel, zeifs indien het gegTond 
zou zijn, bij gebrek aan beiang, niet 
ontvankeiijk is ; 

Over het tweede middei, afgeieid uit 
de schending van artikei 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat het arrest beslist dat de Iiti
gieuze winst werd verworven door middei 
van een activiteit die, << ten deze, moeilijk 
en technisch bieek te zijn en die gedu
rende maanden tegelijkertijd veeivuldige 

·en compiexe prestaties impliceerde ,, 
zonder te antwoorden op het middei dat 
de eisers bij conciusie hadden voorgesteid, 
voigens weike « de stappen en onderhan
deiingen om een koper te vinden voor de 
Eiectrorail-portefeuille niet werden ge
daan door de verzoekers, doch door de 
bestuurders van de « Banque Industrielle 
Beige " ; deze inderdaad terzeifdertijd be
sprekingen hebben gehouden met het 

oog op de overeenkomst voor de over
dracht van de bankhandeiszaak van de 
« Banque Industrielle Beige " en de koop
overeenkomst betreffende de Eiectroraii
aandeien, weike twee overeenkomsten 
op dezeifde dag (20 juii 1959) werden 
gesioten met dezeifde financieie gToep 
(Lambert-Outremer) en die voor deze 
Iaatste een enkele en dezeifde zaak zijn ; 
de administratie derhaive ten onrechte 
en zonder het minste begin van bewijs 
verkiaart dat de eisers gedurende jaren 
met de verrichting bezig zijn geweest >> ; 

« de activiteit van een Iasthebber die 
handeit in naam en voor rekening van de 
lastgever niet kan worden beschouwd ais 
de activiteit van de lastgever zeif >> ; dat 
aldus het arrest niet regeimatig met 
redenen is omkieed naar de eis van 
artilmi 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat de vaststellingen van 
het arrest, waaraan herinnerd werd in het 
antwoord op het eerste middel, aile 
betrekking hebben op handeiingen die de 
eisers persooniijk hebben verricht en 
waarbij het in het middei overgenomen 
verweer wordt weeriegd ; 

Dat zij vreemd zijn aan de onderhande
Iingen die door de " Banque Industrielle 
Beige >> ais Iasthebber werden gevoerd; 

Overwegende dat door te beslissen op 
grand van de overeenkomst van 20 juii 
1959 en van de handeiingen aileen, die 
door de eisers persooniijk werden verricht 
met het oog op de totstandkoming van 
deze overeenkomst, dat zij zich met een 
voortdmende en gewone bedrijvigheid 
hebben beziggehouden, het hof van 
beroep wijst op de omstandigheden die 
het in het middei overgenomen verweer 
weerieggen en aidus de reden opgeeft 
waarop de verwerping is gegrond van de 
conclusie waarin het verweer voorkomt ; 

Dat het middei feiteiijke grondsiag 
mist; 

Over het vierde middei, afgeieid uit 
de schending van de artikeien 97 van 
de Grondwet, en 25, § 1, 3°, van de op 
15 januari 1948 gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbeiastingen, 

doo1·ilat het arrest, na te hebben vast
gesteid dat « het norm.aal is dat de verzoe
Imrs, die door de handelingen van een 
naaste bioedverwant in hem Ievensbe
Iangen werden bedreigd, getracht hebben 
zich te verdedigen door contact op te 
nemen met bepaaide fh1ancieie groepen, 
waaronder de Con1.pagnie d'Outremer, 
weike activiteit natuuriijk geen enkel 
beroepskarakter had >>, niettemin de toe
passing van artikei 25, § 1, 3°, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
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inkomstenbelastingen wil rechtvaardigen, 
door te verklaren « dat vaststaat dat zij 
zulks deden (zich verdedigen) onder 
voorwaarden die wijzen op een bedrijfs
activiteit "; 

te1'wijl deze redenen tegenstrijdig en 
onverenigbaar zijn of althans dubbel
zinnig en met ge brek aan redenen 
gelijkstaan (schending van artikel 97 
van de Grondwet), 

en tenvijl een activiteit van de belas
tingplichtige om zich te verdedigen tegen 
handelingen waarbij zijn levensbelangen 
worden bedreigd, niet kan worden be
schouwd als een winstgevende betrekking 
die, zoals elk beroep, een winstoogmerk 
onderstelt (schending van de in het 
middel aangehaalde bepaling van de 
belastingwet) : 

Overwegende dat het noch tegenstrijdig 
noch dubbelzinnig is aan te nemen 
enerzijds dat « sinds lange jaren ernstige 
besprekingen hadden plaatsgehad tussen 
de familieleden E ... l> en dat de eisers 
<< verdedigingsmaatregelen " hebben moe
ten nemen, en te beslissen anderzijds, 
gelet op de gegevens van de zaak, << dat 
er evenwel niet uit volgt dat de door de 
verzoekers (thans de eisers) op 20 juli 
1959 genomen verdedigingsmaatregelen 
of althans een ervan "• ten deze de 
overeenkomst met de Compagnie d'Ou
tremer, geen aanleiding had den kunnen 
geven tot activiteiten waarvan de winsten 
belastbaar zijn; 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het eerste middel blijkt dat het arrest 
op grond van de aard zelf van de door 
de eisers verrichte activiteit heeft beslist 
dat de gemaakte winsten belastbaar 
waren; 

Dat het middel derhalve niet kan 
worden aangenomen ; 

Om die redenen, voegt de voorzieningen 
samen ; verwerpt deze voorzieningen ; 
veroordeelt de eisers in de kosten van 
hun voorziening. 

6 mei 1969.- 2e kamer.- Voo1·zitte1·, 
H. van Beirs, voorzitter.- Ve1·slaggeve1', 
H. Capelle. - Gelijkluiclencle conclusie, 
H. Detm.ITnay, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, HH. Kirkpatrick (van de balie 
bij het Hof van beroep te Brussel), 
Ansiaux en Van Leynseele. 

1e KAMER.- 9 mei 1969. 

1°BEWIJS. -BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BuRGERLIJRE ZAXEN. - BEWIJS
KRAOHT VAN DE AKTEN. - DATUM 
WAAROP DE VERZEKERINGSOVEREEN
KOMST GESLOTEN WERD. - V ASTSTEL
LING OP GROND VAN EXTRINSIERE 
ELEl\'lENTEN VAN DE VERZEKERINGSPO
LIS. - GEEN MISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRAOHT VAN DEZE AKTE. 

2° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BuRGERLIJRE zAKEN. - BEWIJS
KRAOHT VAN DE DATUM VAN EEN 
ONDERHANDSE AKTE. - ARTIKEL 1328 
VAN HET BURGERLIJK WETBOEK. -
DRAAGWIJDTE. 

1° De bewijsh·acht van een ve1·zeke1'ings
ove1·eenkomst wo1'clt niet miskend door 
het a1'1'est dat op g1•ond van ext1·insieke 
elementen beslist dat de in cle ve1·zeke-
1'ingspolis ve1·melcle clatum ove1·eenstemt 
met clie waa1'op het voo1'stel tot verzekering 
wenl opgemaakt en aan cle pa1·tij wenl 
gezonclen, maa1· niet samenvalt met de 
datum van de ove1·eenkomst clie pas 
late1' gesloten we1'd. 

2° Artikel1328 van het Bu1'gm·lijk vVetboek 
1'egelt enkel ten aanzien van denlen cle 
bewijsk1·acht van de datum de1· onde1'
hanclse akten (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP << DE NOORD
STAR EN BOERHAAVE l>, T. ORAS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 februari 1968 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319 tot 1322 en 
1328 van het Bmgerlijk Wetboek, 

doonlat het bestreden arrest, recht 
sprekend over een eis tot betaling van een 
vergoeding op grond van een verzeke
ringspolis tegen brand waarin de clausule 
voorkomt dat de verzekerde op straf van 
verval binnen de acht dagen kennis moet 

(1) Raadpl. cass., 27 januari 1956 (Bt!ll. en 
PAsro., 1956, I, 543). 

Over het begrip " derde >> in artikel 1328 
van het Burgerlijk Wetboek, raadpl. cass., 
5 januari 1961 (Bt!ll. en PAsro., 1961, I, 485). 
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geven aan de verzekeraar van de andere 
verzekeringen dragende op dezelfde risi
co's, na vastgesteld te hebben dat eiseres 
ten vroegste op 16 augustus 1962 
vanwege de tweede verzekeraa.r kennis 
kreeg van een tweede verzekeringsover
eenkomst « die 8 mei 1962 als datum 
draagt "' het uit die te laat gedane 
kennisgeving volgende rechtsverval niet 
toepast om de reden dat « alhoewel de 
polis «Union et Prevoyance" als aan
vangsdatum 31 april 1962 - onbekend 
voor de kalender - en als datum van 
opmaken 8 mei 1962 vermeldt, toch 
vaststaat ... dat die polis eerst later 
toekwam bij de verzekeraar '' en dat « de 
verzekeringsovereenkomst tussen appel
lant (hier verweerder) en de naamloze 
vennootschap « Union et Prevoyance " 
eerst als bestaande kan aangezien worden 
bij de ontvangst van de ondertekende 
polis door de verzekeraar "• 

te1·wijl, ee1·ste ondet·deel, de door ver
weerder met de naamloze vennootschap 
«Union et Prevoyance" gesloten ver
zekeringsovereenkomst vermeldt dat zij 
op 8 mei 1962 werd aangegaan, zodat het 
arrest de bewijskracht van die polis 
miskent door te overwegen dat de verze
keringsovereenkomst pas vanaf een latere 
datmn als bestaande kan aangezien 
worden (schending van de artikelen 1319 
tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede ondenleel, de door verweerder 
ondertekende polis tegenover hem, die 
bij de overeenkomst geen derde is, vol
ledige bevvijskracht heeft van aile daarin 
voorkomende vermeldingen met inbegrip 
van de dagtekening (schending van 
artikel 1328 van het Burgerlijk W etboek : 

W at betreft het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het arrest, na erop 

gewezen te hebben dat de polis tot 
vaststelling van de verzekeringsovereen
komst gesloten tussen de vennootschap 
« Union et Prevoyance " en verweerder 
als datum van opmaken 8 mei 1962 
vermeldt, beslist, op grond van extrin
sieke elementen, dat gezegde datmn 
overeenstemt met die waarop het voorstel 
tot verzekering door voornoemde ven
nootschap werd opgemaakt en aan ver
weerder werd toegestuurd, doch niet 
samenvalt 1net het ontstaan van de 
verzekeringsovereenkomst hetwelk eerst 
later, bij de wilsovereenstemming van 
partijen omtrent hun wederzijdse ver
bintenissen en rechten, plaats vond ; 

Dat deze interpretatie van het contract 
de bewijskracht ervan niet miskent; 

W at betreft het tweede onderdeel : 

Overwegende dat eiseres, die een derde 
is ten aanzien van de door verweerder en 
de vennootschap '' Union et Prevoyance " 
onderschreven verzekeringspolis, de mis
kenning aanklaagt, onder aanduiding van 
artike11328 van het Burgerlijk Wetboek, 
van de bewijskracht welke die akte tussen 
de contracterende partijen heeft wat 
betreft de erop vermelde dagtekeuing ; 

Overwegende dat de als geschonden 
aangeduide wetsbepaling, welke slechts 
ten aanzien van derden de bevvijskracht 
van de dagtekening van onderhandse 
akten regelt, vreemd is aan de bewijs
kracht van dergelijke alden, ook wat hun 
dagtekening betreft, tussen de contracte
rende partijen; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

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

9 mei 1969.- 1e kamer.- Voo?'zitter, 
H. Belpaire, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve?"slaggeve?', H. Delahaye. 
- Gelijkluidende conchtsie, H. Detournay, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van 
Heeke en Bayart. 

1 e KAMER, - 9 mei 1969. 

1° ARBEIDSONGEV AL. - TIJDELIJKE 
ARBEIDSONGESOHIKTHEID. - 0NGE
SOHIKTHEID DIE ENKEL BEOORDEELD 
WORDT MET INAORTNEMING VAN HET 
BEROEP VAN DE GETROFFENE OP HET 
OGENBLIK VAN HET ONGEVAL. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - CoNOLUSIE WAARBIJ BE
TOOGD WORDT DAT DE TIJDELIJKE 
ARBEIDSONGESOHIKTHEID VAN DE DOOR 
EEN ARBEIDSONGEVAL GETROFFENE 
ENKEL KAN BEOORDEELD WORDEN 
MET INAOHTNEMING VAN RET BEROEP 
DAT HIJ OP HET OGENBLIK VAN HET 
ONGEVAL UITOEFENDE.- VONNIS DAT 
ENKEL BESLIST DAT DEZE ONGESOHIKT
HEID NIET VOLLEDIG WAS. - NIET 
GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

1° Voo?' de toepassing van de wetten 
betreffende de ve?'goeding de?' schade 
voO?'tspruitende uit a?·beidsongevallen, 
gecoordineerd op 28 september 1931, 
w01·dt de tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
enkel beo01·deeld met inachtneming van 
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het ber·oep dat de getro tfene op het 
ogenblik van het ongeval uitoefende (1). 

2° Niet 1·egelmatig gemotiveenl is het vonnis 
clat beslist. clat cle do01• cle get1·o tfene van 
een . arbe~clsongeval geleclen tijclelijke 
arbe~clsongeschikthe-icl niet volledig was, 
zoncler· te antwoorclen op cle conclt~sie 
van cl~ .get?·otfen.e waa1·bij hij, tot staving 
van Z~Jn bewe1·tngen clat cle ongeschikt
h&icl volleclig was, betoogcle clat cleze 
ongeschiktheicl enkel kon beoordeelcl 
worden met inachtneming van het beroep 
clat hij op het ogenblik van het ongeval 
t~itoefencle. (Grondwet, art. 97). 

(DELANCKER, T. GEJI'IEENSCHAPPELIJKE 
KAS TEGEN ARBEIDSONGEV ALLEN « DE 
FEDERALE VERZEKERINGEN ll,) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1 februari 1968 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
~anleg te Veurne ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 2 van de wetten betreffende 
d~ vergo~ding der schade voortspruitende 
mt arbe1dsongevallen, gecoi:irdineerd bij 
koninklijk beslu.it van 28 september 1931, 

cloonlat het bestreden vonnis het middel 
verwerpt dat eiser in zijn conclusie had 
afgeleid uit het feit dat, voor het bere
kenen van de vergoeding bepaald door 
voormeld artikel 2, de tijdelijke onge
schiktheid tot werken beoordeeld moet 
worden aileen rekening houdend met het 
beroep uitgeoefend door de getroffene op 
h~t ogenblik van het ongeval, en dat 
dwnvolgens, daar eiser metserdiender was 
en onde~ me:r aan duizeligheid leed, die 
ongeschikthe1d als volledig moet worden 
aangezien tot 6 augustus 1965, dag van 
de consolidatie, en het vonnis deze 
beslissing stmmt op de enkele overweging 
dat een college van deskundigen werd 
aangesteld en dat de eerste rechter terecht 
h~eft gevonnist dat het niet opgaat voor 
e1ser te beweren dat zijn tijdelijke 
ongeschiktheid volledig is geweest tot de 
dag van de consolidatie, 

terwijl deze overweging geen afdoend 
a!ltwoord uitrnaakt op gezegd middel van 
e1ser, zodat de motivering van het vonnis 

(1) Oass., 6 februari 1958 (Bull. en PAsrc., 
1958, I, 619). Raadpl. cass., 9 april 1959 
(ibid., 1959, I, 798) en 12 mei 1966 (ibid., 
1966, I, 1155). 

niet voldoet aan de vereisten gesteld door 
artikel 97 van de Grondwet, gezien noch 
voormelde overweging, noch enio·e over
weging van de beslissing van cle eerste 
rechter van 22 december 1966, noch de 
inhoud van het deskundig verslag van 
29 maart 1966 waarop die beslissing 
steunt, noch de inhoud van het tussen
vonnis van gezegde rechter van 18 novem
ber 1965 waarnaar bedoeld deskundig 
verslag verwijst, het mogelijk maken te 
weten welke stelling de rechters hebben 
aangenomen betreffende de manier waar
op, volgens eiser, de tijdelijke ongeschikt
hmd tot werken geraamd moet worden, 

en te?·wijl, indien men zou moeten 
aannmnen dat uit het vonnis, uit de 
voormelde beslissingen van de eerste 
rechter en uit voormeld deskundig ver
slag voldoende blijkt dat de rechters de 
stelling van eiser hebben verworpen 
luidens welke, voor het beoordeleJJ_ van 
de tijdelijke ongeschiktheid tot werken 
aileen rekening dient te worden gehoude~ 
met het beroep uitgeoefend door de 
getroff~ne .op het ogenblik van het onge
val, hiermt zou volgen dat het vonnis 
de ongeschiktheid tot werken van eiser 
niet heeft beoordeeld zoals behoort met 
het oog op het berekenen van de ver
goedingen bepaald door voormeld arti
kel 2: 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
gesteld had dat de tijdelijke ongeschikt
heid tot werken moet beoordeeld worden 
alleen reken!ng houdend met het beroep, 
ten deze, d1t van metserdiender, uitge
oefend door de getroffene op het ogenblik 
van het ongeval, en het niet kan betwij
feld worden dat hij, gezien de gevolgen 
van de opgelopen letsels, onder meer 
duizeligheid en evenwichtsstoornissen 
onmogelijk gedurende de periode va~ 
tijdelijke ongeschiktheid zijn werk, zelfs 
gedeeltelijk, kon hervatten ; 

Overwegende dat de rechter zich ertoe 
beperkt te beslissen, onder de overweging 
dat een college van deskundigen werd 
aangesteld en met verwijzing naar de in 
dit opzicht niet passend gemotiveerde 
beslissing van de eerste rechter, dat het 
niet opgaat voor eiser te beweren dat :~.ijn 
tijdelijke ongeschiktheid volledig is ge
weest tot de dag van de consolidatie ; 

Dat de rechter aldus in gebreke blijft 
vast te stellen dat hij tot het bepalen 
van zulke ongeschiktheid uitsluitend 
rekening heeft gehouden met het door 
eiser op het ogenblik van het ongeval 
uitgeoefend beroep ; 

Dat het middel gegrond is ; 
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Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van het vernietigd vonnis ; veroordeelt 
verweerster in de kosten ; verwijst de 
zaak naar de Rechtbank van eerste 
aanleg te Ieper, zitting houdende in hager 
beroep. 

9 mei I969.- I• kamer.- Voorzitter, 
H. Belpaire, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggeve1·, H. Delahaye. -
Gelijkl~tidende conclusie, H. Detournay, 
advocaat-generaal.-Pleite1·s,HH.Bayart 
en Van Leynseele. 

I• KAMER. - 9 mei 1969, 

1 o HUUR VAN WERK. - HuuR 
VAN ARBEID. - ARBEIDSOVEREEN· 
KO:MST VOOR BEDIENDEN.- WET VAN 
30 JULI I963 TOT INSTELLING VAN HET 
STATUUT DER HANDELSVERTEGEN· 
WOORDIGERS, ARTIKEL I8. - CON· 
OURRENTIEBEDING.- GELDIGHEID.
VooRWAARDEN. 

2° HUUR VAN WERK. - HuuR VAN 
ARBEID. ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR BEDIENDEN.- WET VAN 30 JULI 
I963 TOT INSTELLING VAN HET STATUUT 
DER HANDELSVERTEGENWOORDIGERS, 
ARTIKEL I8.- CONOURRENTIEBEDING. 
- BEDING DAT DE INHOUD VAN DIT 
ARTIKEL OVERNEEMT. - REOHTER DIE 
NIET lliAG BESLISSEN DAT HET BEDING 
ONWETTELIJK IS ZONDER TE WIJZEN 
OP EEN EXTRINSIEK ELE:MENT WAARUIT 
ZOU BLIJKEN DAT DE P ARTIJEN HIERAAN 
EEN BETEKENIS GEGEVEN HEBBEN DIE 
lliET EVENBEDOELD ARTIKEL ONVER· 
ENIGBAAR IS. 

I 0 De geldigheid van elk G01WU1'1'entiebeding 
in de ove1·eenkomst van handelsvertegen
woonliging, wam·in de jaarlijkse bezol
diging 120.000 frank te boven gaat, 
is afhankelijlc van de d1·ievouclige voor
waanle : clat het bet1·eklcing heeft op 
soo1·tgelijlce activiteiten, niet verde1· 1·eilct 
clan twaalf maanden en beperlct is tot het 
gebied waarbinnen de handelsve?·tegen
woonlige?· zijn activiteit uitoejent. (Wet 
van 30 juli I963 tot instelling van het 
statuut der handelsvertegenwoordigers, 
art. I8, lid 2.) 

2° Niet wettelijlc gerechtvam·digd is de 
sententie die beslist clat het co1WU1'1'entie
becling dat vaststelt clat '' het ve1•bod 
bepe1•lct is tot het nationaal grand gebied 
en tot de vreemde waa1· de ve1·tegenwoor
dige1· zijn bed1·ijvigheid uitoejende op 
het ogenblilc van zijn ve1't1·elc "' st1·ijdig 
is met artilcel 18 van de wet van 30 juli 
1963 tot instelling van het statuut de1• 
handelsve?'tegenwoordige1·s, wannee1· de 
sententie niet wijst op een extrinsielc 
element van de overeenlcomst, waaruit 
zou blijlcen dat de pm·tijen aan het 
concur1·entiebeding een betelcenis hadden 
gegeven die met becloelcl artilcel onver
enigbaar is. 

(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « KAASGROOTHAN · 
DEL TRIPORTEUR ll, T. CLAEYS EN 
STOFFERIS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 29 december I967 gewezen 
door de W erkrechtersraad van beroep te 
Brugge, kamer voor bedienden ; · 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen I8, meer bepaald 
lid 2, van de wet van 30 juli I963 tot 
instelling van het statuut der handels
vertegenwoordigers, I3I9, I320 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

cloo?·dat de bestreden sententie de 
vordering van eiseres strekkende tot 
betaling van een vergoeding omdat de 
verweerders, na het beeindigen van hun 
respectieve contracten van handelsver
tegenwoordiger in haar dienst, een 
concurrerende handel hebben_ geexploi
teerd, afwijst en aldus beslist niettegen
staande het in die contracten ingelaste 
concurrentiebeding volgens hetwelk ieder 
van de verweerders " zich ertoe verbindt, 
zowel tijdens de duur van zijn verbintenis 
als binnen een tijdperk van twaalf 
maanden te rekenen vanaf het einde van 
deze verbintenis, niet in dienst te treden 
van een concurrerende firma en niet voor 
eigen rekening, hetzij rechtstreeks hetzij 
door tussenpersonen, een zaak te onder
nemen welke deze van de werkgever 
concurrentie aandoet ll, zonder tegen te 
spreken dat de feiten van concurrentie 
bewezen waren, en aldus beslist omdat 
aan de derde door artikel I8, lid 2, van 
de wet van 30 juli I963 vereiste voor-



-874-

waarde, dit is de beperking van het gebied 
waarbinnen de concurrentie verboden 
is, niet werd voldaan, om de reden dat 
uit de stukken van de procedure blijkt 
dat het gebied van de verweerders de 
arrondissementen Ieper, Roeselare, Kort
rijk, Moesluoen en Doornik 01nvat, 
dewijl het concurrentieverbod contrac
tueel werd uitgebreid tot het gause land 
en dit gedeelte van het buibenland waar 
de verweerders hem activiteit zouden 
uitoefenen, 

te1·wiJ"l, zo dergelijke bepaling inder
daad te vinden is in de contracten van 
de verweerders en zij overeenstemt met 
de laatste woorden van gezegd artikel 18, 
lid 2, zij geenszins een ongeoorloofde 
bepaling is die de nietigheid van het 
concm'rentieverbod medebrengt, maar 
ontegensprekelijk betekent dat dit verbod 
aileen uitwerking heeft voor het gebied 
waarbinnen de handelsvertegenwoordiger 
in werkelijkheid zijn activiteit zal uit
geoefend hebben, zodat het gebied waar
bim~en de concurrentie verboden wordt 
wel beperkt is zoals door de wet is 
bepaald (schending van voormeld arti
kel 18, lid 2) en de sententie overigens 
niet kon beslissen zoals zij het heeft 
gedaan zonder de bewijskracht van het 
concurrentiebeding te miskennen waarbij 
het verbod beperkt werd tot het gebied 
waarbinnen de verweerders hem activiteit 
van handelsvertegenwoordiger hadden 
uitgeoefend (schending van de artikelen 
1319, 1320 van het Burgerlijk Wetboek): 

Overwegende dat luidens artikel 18, 
lid 2, van de wet van 30 juli 1963 de 
geldigheid van elk concurrentiebeding, 
in de overeenkomsten waarin de jaarlijkse 
bezoldiging 120.000 frank te hoven gaat, 
afhankelijk is van de drievoudige voor
waarde " dat het betrekking heeft op 
soortgelijke activiteiten, niet verder reikt 
dan twaalf maanden en beperkt is tot 
het gebied waarbinnen de handelsver
tegenwoordiger zijn activiteit uitoefent " ; 

Overwegende dat de sententie vast
stelt dat ieder van de verweerders zich, 
luidens artikel 17 van hem overeenkomst 
met eiseres, verbonden heeft " ... binnen 
twaalf maanden te rekenen vanaf het 
einde van deze verbintenis niet in dienst 

(1) Het concurrentiebeding luidde als volgt : 
« Dit verbod is beperkt tot het nationaal 
grondgebied en tot de vreemde waar de 
vertegenwoordiger zijn bedrijvigheid uitoefen
de op het ogenblik van zijn vertrek "· Het 
openbaar ministerie had geoordeeld dat deze 

te treden van een concurrerende firma 
en niet voor eigen rekening ... , een zaak 
te ondernemen welke deze van de werk
gever concurrentie aandoet, met beper
king van het verbod tot het nationaal 
grondgebied en tot de vreemde waar de 
vertegenwoordiger zijn bedrijvigheid uit
oefende op het ogenblik van zijn 
vertrek ''; 

Dat artikel l 7 van de overeenkomst 
aldus de inhoud van artikel 18 van de 
wet van 30 juli 1963 overneemt ; 

Overwegende dat de rechter niet kon 
beslisseJl dat artikel 17 van de overeen
komst in strijd is met artikel 18 van de 
wet van 30 juli 1963, zonder enig aan de 
overeenkomst extrinsiek element te rele
veren waaruit zou blijken dat partijen 
aan het concen'rentiebeding een betekenis 
hebben gegeven die tegen gezegd arti
kel 18 indruist ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den sententie ; beveelt dat melding van 
dit arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde sententie ; houdt de 
kosten aan ; zegt dat hierover door de 
feitenrechter zal worden beslist ; verwijst 
de zaak naar de W erkrechtersraad van 
beroep te Gent, kamer voor bedienden. 

9 mei 1969.- 1e kmner.- Voo1·zitter, 
H. Belpaire, raadsheer waarnemend voor
zitter.- Ve1•slaggeve1·, H. Hallmnans.
AncleTsluiclencle conclusie (1), H. Detour
nay, advocaat-generaal. Pleitm's, 
HH. Van Leynseele en Simont. 

1° KAMER.- 10 mei 1969. 

1o VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
0NSPLITSBAAR GESOHIL. VooR
ZIENING NIET GERIOHT TEGEN ALLE 
PARTIJEN DIE EEN BELANG HEBBEN 
DAT INDRUIST TEGEN DAT VAN DE 
ElSER.- NIET ONTVANKELIJKE VOOR
ZIENING. 

tekst kon worden uitgelegd zoals dit door de 
rechter gedaan werd, 1net name dat het verbod 
gold voor geheel het nationaal grondgebied ; 
het voorbehoud « waar de vertegenwoordiger 
zijn bedrijvigheid uitoefende op het ogenblik 
van zijn vertrek " betrof enkel het buitenland. 
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2° VOORZIENING IN CAS SA TIE. -
VORlVI. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
0NSPLITSBAAR GESCHIL. - DOOR EEN 
DER PARTIJEN REGELMATIG INGESTELDE 
VOORZIENING. - VoORZIENING ONRE
GELlVIATIG INC+ESTELD DOOR EEN 
ANDERE PARTIJ DIE HETZELFDE BELANC+ 
HEEFT VERDEDIGD. - GEVOLC+ VAN 
DE EERSTE VOORZIENINC+ OP DE TWEEDE 
EN OP DE OMVANC+ VAN DE VERNIETI
GINC+. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VOR~L - BURGERLIJKE ZAKEN. -
DooR EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
INGESTELDE VOORZIENINC+. - VEN
NOOTSCHAP VERTEGENWOORDIC+D DOOR 
EEN ADVOCAAT BIJ HET HoF VAN 
CASSATIE, ZONDER DE TUSSENKOMST 
VAN DE RAAD VAN BEHEER IN DE AKTE. 
- NIET VEREISTE VERMELDINC+, IN 
HET VERZOEKSCHRIFT EN IN RET 
EXPLOOT VAN BETEKENINC+, VAN DE 
PERSONEN WAARUIT DE RAAD VAN 
BEHEER IS SAMENC+ESTELD, 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoR~L - BURGERLIJKE ZAKEN. -
MElVIORIE VAN ANTWOORD DOOR EEN 
NAA~'I:LOZE VENNOOTSCHAP NEERGE
LEGD. - VENNOOTSCHAP VERTEGEN
WOORDIGD DOOR EEN ADVOCAAT BIJ 
RET HOF VAN CASSATIE, ZONDER DE 
TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN 
BEHEER IN DE AKTE. - NIET VEREISTE 
VERlVIELDINC+, IN DE MEMORIE VAN DE 
PERSONEN WAARUIT DE RAAD VAN 
BEHEER IS SAMENGESTELD. 

5° CASSATIEMIDDELEN. - BuRe+ER
LIJKE ZAKEN.- MIDDELEN DIE BERUS
TEN OP EEN ONJUISTE UITLEC+GINC+ 
VAN DE BESTREDEN BESLISSING. -
MIDDELEN DIE FEITELIJKE GRONDSLAC+ 
MISSEN. 

60 BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACRT VAN DE AKTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN.- CONCLUSIE.
MET DE BEWOORDINGEN VAN DE CON
CLUSIE VERENIGBARE UITLEGGING. -
GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJS
KRAOHT VAN DEZE AKTE. 

(1) Cass., 8 september en 10 november 1966 
en 24 februari 1967 (A1·r. cass., 1967, biz. 25, 
344 en 807); 3 oktober 1968, sup1·a, biz. 138. 
Raadpl. de noot getekend R. H. onder cass., 
18 september 1947 (Bull. en PAsrc., 1947, I, 
359) en de conclusie van Advocaat-generaal 
R. Delange v66r cass., 2 april 1959 (ibid., 
1959, I, 765). 

7° CASSATIEMIDDELEN. - BuRGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT DE 
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT 
VAN DE AKTE AANVOERT. - MIDDEL 
DAT NIET PREOISEERT WAARIN DE UIT
LEGGING VAN DEZE AKTE ONVERENIG
BAAR ZOU ZIJN MET DE BEWOORDINGEN 
ERVAN. - NIET ONTVANKELIJK MID
DEL. 

8° OVEREENKOMST.- BEDING TEN 
BEHOEVE VAN EEN ANDER. - VAST
STELLING DOOR DE REOHTER. 

go CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL AFGELEID 
UIT DE MISKENNING VAN DE BEWIJS
KRAOHT VAN DE CONOLUSIE. - REOH
TER DIE BESLIST REEFT OVER EEN BIJ 
CONOLUSIE VOORGESTELD MID DEL ZOALS 
RIJ HET HAD MOETEN DOEN ZO RIJ, 
ZOALS WERD AANGEGEVEN GEEN AKTE 
MISKEND HAD. - MIDDEL ZONDER 
BELANG. 

10° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDELEN DIE ENKEL 
KRITIEK OEFENEN OP DE REDENEN DIE 
GEEN INVLOED HEBBEN OP DE WETTE
LIJKHEID VAN DE BESTREDEN BESLIS
SING. - MIDDELEN ZONDER BELANG. 

11° CASSATIEMIDDELEN. -BuRGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT RET ONT
BREKEN VAN EEN ANTWOORD OP DE 
CONOLUSIE AANVOERT. - PASSEND 
EN ONDUBBELZINNIG ANTWOORD. -
MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG 
MIST. 

12° TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - 0ASSATIEGEDING. - EIS 
TOT BINDENDVERKLARING VAN RET 
ARREST DOOR DE EISER INGESTELD. -
VERWERPING VAN DE VOORZIENING. -
EIS ZONDER BELANG. 

1° In bu1·ge1·lijke zaken, wanneer het 
geschil onsplitsbaa1• is tussen alle par
tijen, moet de eise1·, op stmtfe van niet
ontvankelijkheid, zijn voo1·ziening instel
len tegen alle pa1'tijen die een belang 
hadden dat ind1·uist tegen het zijne (1), 
zeljs zo een van rleze pa1·tijen v1·ijwillig 
in de zaak was tussengekomen (2). 

(2) De echtgenoten Grazia-Empain, die in 
het geding voor de feitenrechter vrijwillig 
waren tussengekomen, waren door de eiser 
Baron Ed. Empain voor het Hof enkel tot 
bindendverklaring van het arrest opgeroepen. 

Een voorziening die tegen een partij ver-
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2° In btwger-lijke zaken, wanneer· het 
geschil onsplitsbaar- is tussen alle par-
tijen, rnaakt de r-egelmatige voorziening 
van een van de pm·tijen niet r·etr·oactiej 
ontvankelijk de voor·ziening die onr·egel
rnatig tvenl ingesteld door· een andere par·
tij, die hetzeljde belang heejt venledigcl; 
de eer·ste voor·ziening str-ekt evemvel ten 
voonlele van de ande1'e par·tij in cleze 
zin dat de ver·nietiging, die zou wonlen 
uitgesp1'oken op de voor·ziening van de 
ee1'ste pm·tij, zich uitstTekt tot de tweede 
pm·tij ( 1). 

3° Een naamloze vennootschap stelt op 
geldige tvijze een cassatievooTziening 
in door· de tussenkornst alleen van een 
aclvocaat bij het Hof van cassatie, 
zoncler· in het ve1'zoeksclwijt en in het 
exploot van betekening de iclentiteit 
te moeten ver·rnelden van cle per-sonen 
waar·uit haar- r-aacl van beheer· is sarnen
gestelcl wanneer- cleze in becloelcle akten 
niet tussenkomt (2). (Impliciete oplos
sing.) 

4° Een naamloze vennootschap client op 
gelclige wijze een memor·ie van ant
woonl op een cassatievoor·ziening in 
clo01· de tttssenkornst alleen van een 
advocaat bij het Hoj van cassatie, 
zonder de identiteit te moeten veTrnelclen 
van de pet·sonen waarttit haar· raad van 
beheer· is samengesteld, wanneer· cleze 
in bedoelcle akte niet tussenkomt (3). 

keerdelijk werd ingesteld, is kunnen gei:nter
preteerd worden als een oprocp tot bindend
verkiaring van arrest (cass., 8 mei 1958, 
Bull. en PAsrc., 1958, I, 996 en noot 3; 
17 november 1962, ibid., 1963, I, 344 ; 
23 januari 1964, ibid., 1964, I, 548; 10 juni 
1965, ibicl., 1965, I, 1092); een oproeping tot 
tussenkomst zou integendeei niet kunnen 
begrepen worden ais een eis -tot cassatie, 
zonder uitspraak te doen ttltra petita. 

(1) Raadpl. cass., 3 mei 1934 (Bull. en 
PAsiC., 1934, I, 263); 19 december 1960 
(ibicl., 1961, I, 443) en de noot R. H. onder 
cass., 18 september 1947 geciteerd in noot 1 
op biz. 875. 

(2) en (3) Raadpl. cass., 8 januari 1940 (Bttll. 
en PAsrc., 1940, I, 2) en de noot get. R. H.; 
15 oktober 1951 (ibid., 1952, I, 77) en noot 4, 
biz. 78; 14 juli 1955 (ibid., 1955, I, 1256); 
6 februari 1956 (ibicl., 1956, I, 576); 20 novem
ber 1958 (ibicl., 1959, I, 292) en noot 1; 
VAN RYN en VAN 0MM:ESLAGHE, Examens 
de jurisprudence, Rev. crit. ju1·. belge, 1963, 
biz. 373 en volg., nrs 18 tot 22, 1967, blz. 309, 
n" 27 ; verg. cass., 16 maart 1961 (Bttll. en 
PAsrc., 1961, I, 779). 

De naamloze vennootschap - zeifs wanneer 

5° Feitelijke g1'ondslag missen de miclclelen 
die ber·usten op een ve1'keenle uitlegging 
van de bestr·eclen beslissing. 

6° De bewijskmcht van de akten wonlt 
niet miskend cloor· de r·echter· die van 
de conchtsie van een pa1'tij een ttitleg
ging geeft die met cle bewoo1'clingen van 
cleze akte ver·enigbaar is (4). (Burg. 
Wetb., art. 1319, 1320, 1322). 

7° Niet ontvankelijk is het miclclel clat de 
miskenning van cle bewijskr·acht van 
een akte aanvoer·t zonder· te p1'eciser·en 
wam·in de uitlegging van cleze alcte door 
cle r·echter· onver·enigbam· zou zijn met 
de bewoonlingen e1'van (5). 

8° Het bestaan van een becling ten behoeve 
van een m~cle1' wonlt wettelijk vastge
stelcl cloor· cle r·echte1· die e1·op wijst clat 
een pm·tij in een over·eenkornst ten 
behoeve van een cleTCle heejt beclongen en 
dat een ancle1'e partij zich jegens cleze 
clenle per·soonlijk heejt ve1·bonclen. (Burg. 
Wetb., art. 1121.) 

9° In bu1'ge1'lijke zaken~ is van belang 
ontbloot het rniclclel tot cassatie clat afge
leicl is uit de miskenning vcm cle bewijs
kr-acht van cle conclttsie vcm een pcwtij, 
tvanneer· cle r·echter· over· een bij conclttsie 
voor·gestelcl midclel beslist heeft zoals hij 
het had rnoeten cloen, zo hij, zoals acmge
geven, geen akte rnislcend had (6). 

zij vertegenwoordigd wordt door een advocaat 
bij het Hof van cassatie of, v66r de inwerking
treding van het Gerechtelijk \Vetboek, door 
een pleitbezorger - die in rechte optrad door 
tussenkomst van haar raad van beheer, 
moest in de processtukken de identiteit 
vermeiden van de personen waaruit deze raad 
was samengesteld (zie onder andere cass., 
8 september 1966 en 18 mei 1967 (A?'I', cass., 
1967, blz. 25 en 1118), 6 juni 1968 (ibid., 
1968, biz. 1211) en 19 december 1968, sup1•a, 
biz. 393). 

Naar luid van artikel 703 van het Gerech
telijk W etboek, dat ten deze niet van toepas
sing is, moet voortaan een rechtspersoon van 
zijn identiteit voldoende doen blijken door in 
elk processtuk zijn benaming, zijn rechts
karakter en maatschappelijke zetel op te 
geven. 

(4) Oass., 31 oktober 1968, supm, blz. 237. 
(5) Raadpl. cass., 23 februari 1968 (A1•r. 

cass., 1968, blz. 834). 
(6) Oass., 6 september 1963 (Hull. en 

PASIC., 1964, I, 12) en de in noot 1 geciteerde 
arresten; verg. cass., 24 januari 1967 (Arr. 
cass., 1967, blz. 629) en 3 februari 1969 
(supm, blz. 524). 
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10° In bu1·gerlijke zaken, zijn van belang 
ontbloot de middelen die enkel k1'itiek 
oefenen op de 1·edenen en geen invloed 
hebben op de wettelijkheid van de 
bestreden beslissing (1). 

ll 0 F'eitelijke g1•ondslag mist het middel 
dat het ontb1'elcen van een antwoo1•d op 
de conclusie aanvoe1·t, wannee1· in de 
bestreden beslissing hie1·op een passend 
en ondubbelzinnig antwoord is gegeven. 

12o Ingevolge de verwe1·ping van de 
voo1·ziening wordt de dam· de eise1· 
ingestelde eis tot bindendve1·lclm·ing zon
de1' belang (2). 

(BARON ED. EMPAIN, T. NAAMLOZE VEN
NOOTSOHAP « FINANOI:ElRE AUXILIAIRE 
DE LA FJJJDERATION 'D'ENTREPRISES 

INDUSTRIELLES "• IN TEGENWOORDIG· 
HEID VAN DE EOHTGENOTEN GRAZIA
EMPAIN EN VAN DE NAAMLOZE VEN
NOOTSOHAP « BANQUE BELGE POUR 
L'INDUSTRIE )) ; NAAJ\1LOZE VENNOOT
SOHAP « BANQUE BELGE POUR L'INDUS

TRIE "' T. NAAl\fLOZE VENNOOTSOHAP 
« FINANOI:ElRE AUXILIAIRE DE LA FEDE
RATION D 'ENTREPRISES INDUSTRIEL

LES "• DE EOHTGENOTEN G R A Z I A • 
EMPAIN EN BARON ED. EMPAIN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Geiet op het bestreden 
arrest, op 19 september 1967 door het 
Hof van beroep te Brussei gewezen ; 

Overwegende dat de voorzieningen, 
op de aigemene roi van het Hof inge
schreven onder de nummers 4380 en 
4382, tegen dezeifde besiissing zijn 
gericht; 

I. "'\Vat de voorziening van 
baron Edouard Empain betreft : 

Over de grand van niet-ontvankeiijk
heid opgeworpen door de vennootschap 
« Financiere auxiiiaire de Ia federation 
d'entreprises industrielles " en door de 
echtgenoten Grazia-Empain : 

Overwegende dat de echtgenoten 
Grazia-Empain tussengekomen zijn in 
de rechtsvordering door voormeide ven
nootschap ingesteid tegen baron Edouard 
Empain en de « Banque beige pour 

(1) Oass., 21 maart 1966 (Bu.ll. en I'Asrc., 
1966, I, 927) en 19 januari 1968 (A1'1'. cass., 
1968, biz. 684) ; raadpl. cass., 1 juni 1967 
(ibid., 1967, biz. 1200). 

(2) Oass., 11 oktober 1968, s~tp1'a, biz. 167. 

I'industrie" en bovendien subsidiair een 
afzonderlijke rechtsvordering tegen deze 
Iaatsten hebben ingesteid voor het geval 
dat genoemde vennootschap in het 
ongelijk zou worden gesteid ; 

Overwegende dat het arrest hun tus
senkomst ontvangt, maar verkiaart dat 
hun subsidiaire rechtsvordering geen 
bestaansreden heeft aangezien de hoofd
vordering is ingewilligd ; 

Overwegende dat over de twee geschil
pcmten, te weten de aansprakeiijkheid 
van eiser baron Empain en die van eise
res « Banque beige pour l'industrie >>, 
het geschii aan de rechter de opiossing 
heeft opgedragen van dezeifde twist
vragen ; dat deze het voorwerp geweest 
zijn van een gemeenschappeiijk debat 
en bij het arrest op geiijke wijze opgeiost 
zijn ten aanzien van alle partijen in het 
geschil ; dat dientengevoige het geschii 
en de besiissingen waartoe het aaniei
ding heeft gegeven, onspiitsbaar zijn 
tussen alle partijen; 

Overwegende dat eiser zijn voorziening 
niet gericht heeft tegen de echtgenoten 
Grazia-Empain die, zoais onder meer uit 
het dispositief van het verzoekschrift 
tot cassatie blijkt, door hem siechts opge
roepen zijn om het arrest voor alle 
partijen bindend te doen verkiaren ; 

Overwegende dat, in strijd met wat in 
de memories van WE)derantwoord vvordt 
betoogd, de voorziening weike regei
matig werd ingesteid door de « Banque 
beige pour I'industrie "• die dezeifde 
beiangen heeft verdedigd ais eiser, een 
onregeimatige voorziening niet retro
actief ontvankeiijk kan rnaken, ook ai 
zou, wegens de onspiitsbaarheid van het 
geschii, de vernietiging van de besiissin
gen betreffende de gemeenschappeiijke 
betwistingen, die op de voorziening van 
deze medebeianghebbende partij zou 
worden uitgesproken, ten goede komen 
aan eiser; 

Dat eisers voorziening derhaive niet 
ontvankeiijk is ; 

Overwegende dat eiser de ontvankelijk
heid van de door de verwerende vennoot
schap ingediende memorie van antwoord 
vruchteioos betwist op grand dat noch 
die memorie noch de akte van betekening 
ervan de samenstelling van de raad van 
beheer van deze vennootschap aangeven ; 

Dat de genoemde memorie en de 
genoemde aide gedaan zijn namens de 
naarrtloze vennootschap « Financiere 
auxiliaire de Ia federation d'entreprises 
industrielles "' vroeger « Financiere 
Empain >> en nog vroeger « Banque 
industrielle beige'' genoem.d, waarvan 
de maatschappeiijke zetel gevestigd is 
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te Brussel, Onderwijsstraat, 91, ver
tegenwoordigd door een advocaat bij 
het Hof, zodat het niet nodig was de 
leden van de raad van beheer te vermel
den om een regelmatige vertegenwoor
diging van de vennootschap in rechte 
te verzekeren ; 

II. W at de voorziening van de« Banque 
beige po-ur l'industrie " betreft : 

Over het eerste en het tweede 1niddel 
sa1nen, 

het ee1·ste, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1134, 
1319, 1320 en 1322 van het Bmgerlijk 
Wetboek, 

doonlat, hoewel het vaststelt dat eiseres 
in het onderhavige geval << opgespoord 
wordt als derde medeplichtige aan de 
schending (door baron Edouard Empain) 
van de rechten van de << Banque indus
trieile belge "• gedaagde in hoger beroep "• 
en hoewel het als gTond voor de aan
sprakelijkheid die zij uit dien hoofde 
zou hebben opgelopen, hoofdzakelijk te 
haren laste laat gelden dat zij zogezegd 
<< met voile kennis van zaken lneege
werkt heeft aan de schending van de 
rechten van de << Banque industrieile 
belge " door baron Edouard E1npain "• 
het bestreden arrest niettemin tracht 
aan te tonen dat uit het mechanisme, 
ingesteld voor het deponeren van de 
gelden der vennootschappen van de 
Empain-groep bij de overeenkomst van 
Profondeville (op 21 april 1950 gesloten 
tussen enerzijds Louis Empain en de 
insteiling van algemeen nut <<Pro Juven
tute " en anderzijds baron Edouard 
Empain, de consorten Grazia-Empain 
en Mevrouw Huguette En1.pain samen) 
zou zijn << ontstaan een reeks van weder
zijdse rechten en verplichtingen betref
fende de betrekkingen tussen de banken 
onderling ten aanzien van de genoemde 
verrichtingen "• en dat <<de overeenk01nst 
de grenzen heeft aangegeven van de 
voordelen die voor ieder ervan bedongen 
zijn, wat insluit dat deze onderling ver
plicht waren het aldus tot stand gebrachte 
evenwicht in acht te nemen "• om daar
uit te besluiten dat, aangezien eiseres 
de beclingen die de genoemcle overeen
komst in haar voordeel bevatte, heeft 
aanvaard, << deze bedingen met al hun 
modaliteiten voor haar verbindend zijn 
geworden en door haar te goeder trouw 
moesten worden uitgevoerd "• 

tenvijl, ee1•ste ondenleel, de rechts
vordering tot schadevergoeding van ver
weerster tegen eiseres, zoals het arrest 
trouwens vaststelt, uitsluitend gegrond 

was op de aansprakelijkheid wegens 
oneigenlijk misdrijf die eiseres zou dragen 
als derde medeplichtige aan de schending 
door baron Edouard Empain van zijn 
contractuele verplichtingen jegens ver
weerster, zonder dat het haar als gTief 
werd aangerekend << verplichtingeh " die 
voor lmar in contractueel opzicht uit 
de voornoemde overeehkomst zouden 
zijn ontstaan, persoonlijk te hebben 
nliskend, zoclat, in zover het arrest de 
aansprakelijkheid van eiseres tracht te 
gronden op een zogenaamde tekort
konling harerzijds in de uitvoering van 
soortgelijke verplichtingen, het niet aileen 
tegenstrijdig is in zijn redengeving, maar 
bovendien beslist buiten de grenzen van 
de gerechtelijke overeenkomst en aldus 
de bewijskracht miskent van de ver
meldingen van het exploot van rechts
ingang zowel als van de conclusie die 
verweerster in hoger beroep heeft geno
men (schending van alle in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen); 

tweede ondenleel, aan de hand van het 
arrest, zoals het is opgesteld, niet kan 
worden uitgemaakt.ofhet Hofvan beroep 
tegen eiseres als grond voor haar aan
sprakelijkheid jegens verweerster heeft 
willen aanvoeren een tekortkoming harer
zijds aan eventuele contractuele ver
plichtingen die zij ten voordele van ver
weerster had op zich genomen, of een
voudig een aansprakelijkheid wegens 
oneigenlijk misdrijf die het gevolg is 
van haar medewerking aan de schending 
van de verplichtingen die baron Edouard 
Empain jegens verweerster had op zich 
genomen, of nog deze twee onderscheiden 
oorzaken van aansprakelijkheid samen, 
zodat het Hof onmogelijk zijn toezicht 
op de wettelijkheid van de bestreden 
beslissing kan uitoefenen (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

het tweecle, afgeleid uit de schending 
van de artikelen ll08, 1119, ll20, 1134, 
1165 van het Bmgerlijk Wetboek en 97 
van de Gronclwet, 

doonlat, tot staving van zijn beslis
sing betreffende de aansprakelijkheid 
van eiseres voor de schade die voor ver
weerster hieruit gevolgd is dat haar 
vanafmei 1960 geleidelijk zijn onttrokken 
de gelden van de vennootschappen van 
de Empain-groep waarvan zij tot dan 
toe depositaris was, het bestreden arrest 
aanvoert dat 1.ut het mechanisme inge
steld voor het depot van de genoemde 
gelden door de overeenkomst van Pro
fondeville zou zijn << ontstaan een reeks 
van wederzijdse rechten en verplich-
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tingen betreffende de betrekkingen van 
de banken onderling ten aanzien van de 
genoemde verrichtingen » en dat « de 
overeenkomst de grenzen heeft aange
geven van de voordelen die voor ieder 
ervan zijn bedongen, wat insluit dat deze 
tegenover elkaar de verplichting hadden 
het aldus tot stand gekornen evenwicht 
in acht te nemen », zodat, aangezien 
eiseres de bedingen heeft aanvaa.rd die 
de genoemde overeenkomst in haar voor
deel bevatte, « die bedingen met al hun 
modaliteiten voor haa.r verbindend zijn 
geworden en door haar te goeder trouw 
moesten worden uitgevoerd », 

te1·wijl, eeTste onde1·deel, uit de vaststel
lingen van het arrest overigens blijkt dat 
eiseres geen partij was bij de genoemde 
overeenkomst, die uitsluitend gesloten 
was tussen Louis Empain en de 
instelling van openbaar nut «Pro 
Juventute" enerzijds en ba.ron Edouard 
Empain, de consorten Grazia-Em.pain 
en Mevrouw Huguette Empain samen, 
anderzijds, en derhalve, volgens de regel 
vervat in de voornoemde artikelen 1ll9 
en ll65 van het Burgerlijk W etboek, 
die overeenkomst niet als zodanig ten 
aanzien van eiseres enige « verplichting >> 

om te doen of niet te doen kon doen 
ontstaan, met name die on1 sommige 
deposito's van geldsommen of waarden 
te weigeren of slechts onder bepaalde 
voorwaarden van beperking of verhou
ding te aanvaarden, behalve indien 
vastgesteld is - wat uit geen enkele 
vermelding van het arrest blijkt - dat 
een van de partijen bij de genoemde over
eenkomst het voornemen heeft te kennen 
gegeven zich sterk te maken voor eiseres 
en deze daarna zulke verbintenis per
soonlijk heeft willen bekrachtigen (schen
ding van aile in het middel aangehaalde 
wetsbepalingen, met uitzondering van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede ondeTdeel, in zover het arrest 
eiseres als een grief aanrekent de zoge
zegde « verplichtingen >> die voor haar 
nit de bedingen van de genoemde over
eenkomst zouden zijn ontstaan, niet te 
hebben nagekomen of niet te goeder 
trouw te hebben uitgevoerd, het in elk 
geval geen antwoord geeft op het middel, 
door eiseres bij conclusie hieruit afge
leid dat de overeenkomst gesloten was 
« tussen twee groepen van contractan
ten waartoe eiseres in hoger beroep 
(luer eiseres) niet behoorde >>, « dat 
niemand, en vooral niet baron Edouard 
Empain, het voornemen heeft te kennen 
gegeven zich voor haar sterk te n1aken >> 

en « dat het, in elk geval, niet bewezen 

is dat zij ooit enige verbintenis heeft 
bekrachtigd die beloofd was door iemand 
die zich voor haar sterk maakte '' (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest overweegt, 
zoals de verwerende vennootschap het 
in haar oorspronkelijke vordering be
weerde, dat de eisende vennootschap 
jegens de verwerende vennootschap aan
sprakelijk geworden is door zich derde 
medeplichtige te makeu aan de schending 
door de verweerder baron Empain van 
de rechten der genoemde verweerster ; 

Dat, zonder de bestreden beslissing te 
gronden op de schending door eiseres 
van haar eigen contractuele verplich
tingen, het arrest de voor deze aanspra
kelijkheid kenmerkende kwade trouw 
afleidt uit verschillende gegevens en met 
name uit het feit dat eiseres persoonlijk 
gemengd was in het « net van weder
zijdse rechten en verplichtingen welke 
de betrekkingen tussen de banken beheer
ste » en dat zij zich daarnaar « gedm·ende 
tien jaar had gedragen », zodat zij 
« noodzakelijk besef moet hebben gehad 
van de schending van het recht » van 
de verwerende vennootschap; 

Dat de middelen op een verkeerde 
uitlegging van het arrest berusten en 
derhalve feitelijke grondslag missen ; 

Over het zesde nliddel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1108, 1119, 
ll20, ll21, 1122, 1319, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat, als antwoord op de conclusie 
waarbij, ter betwisting van het bestaan 
van een beding waarbij aan de « Banque 
industrielle beige " rechten werden ver
leend te zijnen laste, baron Edouard 
Empain, toenmaals eiser in beroep, deed 
gelden : 

1° « dat de overeenkomst van Prof on
deville gesloten was tussen twee groepen 
van contractanten die elk de ene jegens 
de andere verplichtingen op zich namen ; 
dat tegenover de eerste groep 
(Louis Empain en de instelling van 
open baa.r nut « Pro J uventute ") de 
groep stond van d9 erfgenamen en recht
verkrijgenden van wijlen baron Jean 
Empain ; dat de dames Grazia en 
Huguette Empain (voornaamste belang
hebbenden in de in hoger beroep gedaagde 
vennootschap) tot deze laatste groep 
behoorden samen met de conclusienemer; 
dat de in hoger beroep gedaagde vemloot
schap zelf te dien tijde dee! uitmaakte 
van de ondernemingen die van die zelfde 
groep afhankelijk waren » ; 
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2° '' dat er geen beding was en kon zijn 
dan ten gunste van een van die groepen 
of van de vennootschappen die ervan 
afhankelijk zijn en ten laste van de 
leden van de andere groep '' ; 

3° '' dat het voorwerp van de overeen
komst van Profondeville was een einde 
te maken aan verschillende betwistingen 
tussen de twee in het opschrifb vermelde 
groepen van contractanten ; dat, in 
ruil voor sommige verbintenissen aange
gaan door de eerste groep (Louis Empain 
en Pro Juventute) met betrekking tot 
de door hem gehouden Electrorail
aandelen, de leden van de tweede groep 
verschillende voordelen aan die van de 
eerste groep toestonden '' ; 

4° '' dat het aJdus blijkt dat geen enkele 
verbi:ntenis is bedongen ten voordele 
van de " Banque industrielle beige "• 
thans gedaagde in hoger beroep ; dat men 
zich in het bijzonder niet kan voorstellen 
dat in de overeenkomst van Profondeville 
de conclusienemer - lid van de tweede 
groep van contractanten- voor rekening 
van de gezamenlijke vennootschappen 
van de Empain-groep een verbin.tenis 
zou hebben aangegaan ten voordele van 
de gedaagde in hoger beroep, die behoorde 
tot de ondernemingen afhankelijk van 
diezelfde tweede groep van contrac
tanten ; dat trouwens het beroepen von;nis 
niet zegt wie de bedinger had k1.mnen 
zijn in deze verrichting die !outer denk
beeldig is en de tekst zowel als de opzet 
van de overeenkomst van Profondeville 
volledig miskent " ; 

5° '' dat artikel X van de overeenkomst 
zich in werkelijkheid beperkte tot de vast
stelling van een werkelijk feit, te weten 
dat de gelden van de vennootschappen 
van de Empain-groep aan de '' Banque 
industrielle beige " toevertrouwd '' zijn "• 
zonder dat dit zinsdeel ten doel heeft 
gehad of heeft kunnen hebben een ver
bintenis ten laste van een van beide 
groepen van contractanten te doen ont
staan ; dat nit dit artikel slechts een ver
bintenis ontstaat, die van de tweede groep 
van contractanten ten voordeie van de 
eerste groep - weike eerste groep een 
heeling maakte in het voordeel van de 
'' Banque beige pour l'industrie" - te 
weten : de verbintenis om aan de 
'' Banque beige pour l'industrie" een 
vierde van de deposito's die de" Banque 
industrielle beige " zou krijgen over te 
maken aan de '' Banque beige pour 
I'industrie ""• 

het bestreden arrest zich ertoe beperkt 
te stellen : 

a) '' dat eiser in hager bm·oep erkent 
dat artikel XVI een heeling ten behoeve 
van een ander bevat zowel in het voor
deel van de " Banque industrielle beige " 
als van de '' Banque beige pour l'indus
trie " ; dat daardoor zelf het zogezegd 
ondenkbare karakter van de bedingen 
ten voordeie van de '' Banque inclustrielle 
beige " ontkencl wordt; clat het boven
dien onmogelijk is het bepaaide in arti
kel XIV anders nit te leggen dan als een 
in haar voorcleel gemaakt beding ; dat 
men clan ook niet inziet waarom arti
kel X van zijn kant het heeling ten 
behoeve van een ander, zoals beweercl 
door de gedaagde in hoger beroep (thans 
verweerster), niet zou hebben kunnen 
met zich brengen " ; 

b) '' dat, hoewel de consorten Grazia
Empain te Profondeville samen met 
eiser in hoge.r beroep een overeenkomst 
hebben gesloten met Louis Empain, zij 
niettemin persooniijke belangen hadden 
te behartigen ; clat, meesters als zij 
waren van de '' Banque industrielle 
beige "• zij voor haar de voordelen tracht
ten te behouden die de overeenkomst van 
Venetie haar had verleend en zij derhalve 
in haar voordeel trachtten te bedingen ; 
dat de overeenkomst, welke een aan
hangsel van die van Profondeville uit
maakt en l:miten Louis Empain om 
gesloten is, genoeg bewijst dat de con
sorten Grazia en eiser in hoger beroep 
onderscheiden belangen haclclen "; 

c) '' dat, gelet op de verscheidenheid 
van belangen, zelfs in eenzelfde groep, de 
contractanten van Profoncleville zijn 
kunnen overeenkomen om bij wege van 
bedingen ten behoeve van een ander 
het lot te regelen van de partijen die 
niet tot de ondertekenaars behoorden, 
de '' Banque inclustrielle beige " zowel 
ais de '' Banque beige pour 1 'industrie " ; 
dat eiser in hoger beroep, die over een 
discretionaire macht beschikte met 
betrekking tot de plaatsing van de 
gelden der ve1mootschappen van de 
Empain-groep, zich verbonden heeft 
om aan de << Banque industrielle belge " 
de voornoemde gelclen te verschaffen, 
en dat Louis Empain zich verbonden 
heeft deze clausule te eerbiecligen ; dat 
deze bedingen de voorwaarden waren 
van de bedingen die zij voor zichzelf 
1naakten "; 

cl) << dat, indien artikel X niet ten 
voordele van de << Banque industrielle 
beige " een recht op de gelclen van de 
groep instelcle, de bank jegens de 
<< Banque beige pour l'industrie " ver-
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plichtingen zou hebben op zich genomen 
zonder enige tegenprestatie in haar 
voordeel ; dat de zogezegde vaststelling 
van een !outer' feitelijke toestand voor 
haar zelf geen enkel gevolg zou hebben; 
dat men het aldus niet kan opvatten, 
gelet op het beginsel dat in artikel ll57 
van het Burgerlijk "\Vetboek wordt 
gehuldigd " ; 

e) " dat aldus daaruit een onzekerheid 
zou ontstaan van de rechten die onbe
twistbaar geschapen zijn in het voordeel 
van de "Banque beige pour l'industrie " 
geconditioneerd door de eerbied voor 
de rechten van de " Banque industrielle 
beige '' ; dat immers de staking naar 
goeddunken van het d€poneren van de 
gelden van de groep in de " Banque 
industrielle beige ,,, wat mogelijk zou 
zijn met de opvatting van eiser in hoger 
beroep, de "Ban que beige pour l'indus
strie '' eraan blootstelde de geldmiddelen 
eli€ de verplichting tot wederafstand 
van een vierde haar verzekerde, plots 
een einde te zien nemen ; dat de nit
legging van eiser in hoger beroep de over
eenkomst uit het evenwicht bracht '' ; 

te1'wijl : a) enerzijds, baron Edouard 
Empain onderstreept had dat het heeling, 
bij artikel XVI ten voordele van de 
<< Banque industrielle beige '' gemaakt, 
ten laste was van de groep Empain
Pro Juventute, wat een bevestiging 
was van zijn eigen stelling die de moge
lijkheid uitsloot dat hij een verbintenis 
zou hebben aangegaan ten gunste van 
een onderneming afhankelijk van zijn 
eigen groep ; dat door zijn conclusie op 
dit punt verkeerd uit te leggen, het 
arrest de bewijskracht ervan heeft mis
kend (schending van' de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk W etboek) 
en er niet op geantwoord heeft (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); ander
zijds, de stelling van het arrest betref
fende de onmogelijkheicl om artikel XIV 
anders uit te leggen dan het gedaan heeft, 
tegengesproken wordt door de tekst zelf 
van deze bepaling, die op zichzelf geen 
heeling ten voordele van de << Banque 
industrielle beige '' insluit (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek), daar artikel XIV 
slechts het gevolg of de aanvulling is van 
het in artikel X, lid 2, bepaalde heeling 
ten gtmste van de << Banque beige pour 
l'industrie ,, zoals baron Edouard Em pain 
heeft doen gelden in zijn aanvullende 
conclusie, waarop het arrest dus nage
laten heeft te antwoorden (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

b) de omstandigheid dat de consorten 
Grazia-Empain << persoonlijke bela'lgen 
hadden te behartigen '' geen passend 
antwoord is op de stelling van 
baron Edouard Empain volgens welke 
in de bedoelde overeenkomst, gelet op 
haar voorwerp, aileen Louis Empain en 
de instelling van openbaar nut << Pro 
Juventute '' verbintenissen aangingen 
jegens eiser in hoger beroep zowel als 
jegens de consorten Grazia-Empain; 
het uit de overeenkomst van Venetie 
afgeleide argument waardeloos is, aan
gezien het berust op een niet te recht
vaardigen juridische ontleding van deze 
overeenkomst door het arrest, welke 
ontleding door het vijfde middel wordt 
bestreden ; dit argument dus niet kan 
gelden als een verantwoording voor het 
verwerpen van de stelling die v661 het 
Hof van beroep was verdedigd (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

c) de << contractanten van Profonde
ville ,,, volgens de duidelijke en nauwkeu
rige tekst van de overeenkomst, << ener
zifds Louis Empain en Pro Juventute 
zijn en anderzijds baron Edouard Em
pain, Mevrouw Jacques Grazia en de 
heer Jacques Grazia, die zijn echtgenote 
bijstaat en machtigt, juffrouw Huguette 
Empain, vertegenwoordigd door Jacques 
Grazia '' en de overeenkomst geen ander 
doel heeft dan een einde te maken aan 
de geschillen tussen deze contractanten 
(artikel 1), zodat het arrest niet, zonder 
miskenning van de bewijskracht van deze 
overeenkomst en van de regels betref
fende het beding ten behoeve van een 
ander, heeft klmnen beslissen dat deze 
contractanten de rechten van de " Banque 
industrielle beige '' zowel als van de 
<< Banque beige pour l'industrie '' hebben 
kunnen regelen bij middel van bedingen 
ten behoeve van een ander waarin de 
consorten Grazia-Empain zouden opge
treden zijn als bedingers, ten aanzien 
tegelijk van ·baron Edouard Empain 
(die samen met hen een overeenkomst 
aanging) en van Louis Empain (die een 
van hun gemeensehappelijke mede-con 
tractanten was), die aldus samen de 
hoedanigheid van belovers zouden heb · 
ben aangenomen (schending van aile in 
het middel aangehaalde artikelen, met 
uitzondering van artikel 97 van de 
Grondwet); 

d) het arrest niet antwoordt op de 
kritiek, tegen de redenen die het over
neemt, bij voorbaat gericht bij de aanvul
lende conclusie van baron Edouard 
Empain (§ II, lid 2 en 3), welke redenen, 
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zoals in het arrest vermeld, duister, 
dubbelzinnig en niet passend zijn, aange
zien de stelling waarop zij rusten (te 
weten : dat de « Banque industrielle 
belge >> haar verbintenis jegens de 
« Banque belge pmu· l'industrie '' niet 
heeft kmmen aanvaarden dan tegen 
bepaalde voordelen voor zichzelf) louter 
willekem1g is en als zodanig ter verant
woording van het beschildmnde gedeelte 
van het arrest niet kan dienen (schendin.g 
van artikel 97 van de Grondwet) ; 

e) de redeneri:ng van het arrest neer
komt op een eenvoudige petitio p1·incipii : 
om de werkelijld1eid te bewijzen van het 
beding ten behoeve van een ander dat 
zogezegd aan de << Banque industrielle 
belge >> het recht zou hebben verschaft 
om de gelden van de groep in deposito 
te luijgen, stelt het arrest dat, zonder 
dat, het ten voordele van de << Banque 
belge potU' l'industrie n bedongen recht 
precair zou geweest zijn, terwijl juist 
het precaire karakter van dit recht - dat 
geconditioneerd was door het feitelijk 
behoud van de deposito's in de '' Banque 
industrielle belge >> - bevestigd was in 
de aanvullende conclusie waarop het 
arrest niet antwoordt ; zodat het arrest 
Jliet wettelijk met redenen is omldeed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

'Vat het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat, enerzijds, als het 
arrest beweert dat de verweerder 
baron Ernpain « erkent >> dat artikel XVI 
van de overeenkomst van Profondeville 
een beding bevat ten voordele van de 
« Banque industrielle belge '' zowel als 
van de « Banque belge potu' l'industrie >>, 
het de bewijskracht niet schendt van 
de conclusie waarbij de verweerder 
baron Empain weliswaar stelde dat hij 
geen enkele verplichting tegenover de 
verwerende vennootschap had aange
gaan, 1naar tevens aannam dat het 
genoemde artikel « een wederkerig beding 
ten behoeve van een ander bevat in het 
voordeel van elk van beide banken 
(« Banque industrielle belge >>en" Banque 
belge potU' l'industrie n) ''; 

Overwegende dat anderzijds het arrest 
overweegt « dat het onmogelijk is de 
bepaling van artikel XIV waarbij haar 
de uitsluitende controle van de coupons 
van de vennootschappen van de groep, 
met de totaliteit van de erbij betrohlzen 
commissie wordt voorbehouden, anders 
op te vatten dan als een beding ten 
behoeve van een ander in het voordeel 

van de «Banque industrielle belge n ,, 
en « dat men niet inziet waarom artikel X 
zijnerzijds het door gedaagde in hoger 
beroep (hier de verwerende vennoot
schap) aangevoerde beding ten behoeve 
van een ander niet zon hebben kunnen 
bevatten n; 

Dat het middel niet vermeldt waarin 
deze uitlegging onverenigbaar zou zijn 
n1.et de bewoordingen van deze bedingen ; 

Dat het arrest. niet anders 1noest 
antwoorden op het verschillend besluit 
dat de verweerder baron Empain in dit 
opzicht afleidde uit de vergelijking van 
de artikelen X en XIV ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan worden aangenomen ; 

W at het tweede en het derde ondercleel 
betreft: 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
« dat de consorten Grazia-E1npain te 
Profondeville samen 1net eiser in hoger 
beroep een overeenkomst hebben aange
gaan met Louis Empain maar dat het 
niettemin vaststaat dat zij persoonlijke 
belangen hadden te behartigen ; dat, als 
meesters die zij waren van de « Banque 
industrielle belge n, zij voor haar de 
voordelen trachtten te behouden die 
haar bij de overeenkomst van Venetie 
waren verleend en zij derhalve in haar 
voordeel trachtten te bedingen ; clat de 
overeenkomst, welke een aanhangsel 
uitmaakt van die van Profondeville en 
buiten Louis Empain om gesloten is, 
genoeg bewijst dat de consorten Grazia 
en eiser in hoger beroep onderscheiden 
belangen hadclen ; dat, gelet op de ver
scheiclenheid van de belangen in een 
zelfde groep, de contractanten van 
Profondeville zijn kmmen overeenkomen 
om bij wege van bedingen ten behoeve 
van een ander, het lotte regelen van de 
partijen die niet tot de ondertekenaars 
behoorden, de « Banque industrielle 
beige n zowel als de « Banque belge pour 
l'industrie n ; dat eiser in hoger beroep, 
die over een discretionaire 1nacht 
beschikte met betrekking tot de plaat
sing van de gelden der vennootschappen 
van de Empain -groep, zich verbonden 
heeft om aan de « Banque industrielle 
belge n de voornoemde gelden te ver
schaffen, en dat Louis Empain zich 
verbonden heeft deze clausule te eer
biedigen; dat deze bedingen de voor
waarde waren van de bedingen di8 zij 
voor zichzelf maakten n ; 

Dat het arrest aldus, enerzijds, zonder 
schending van de bewijskracht van de 
overeenkomst van Profondeville, passend 
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antwoordt op de conclusie waarbij de 
verweerder bal'on Empain stelde dat hij 
geen verbintenissen ten aanzien van de 
verwerende vennootschap had aange
gaan, en anderzijds, zonder miskenning 
van de regels betre:ffende het heeling ten 
behoeve van een ander, door een feite
lijke en derhalve soevereine beoordeling 
overweegt dat de verweerders Grazia
Empain ten voordele van de verwerende 
vennootschap hebben bedongen en dat 
de verweerder baron Empain zich in 
dat opzicht persoonlijk verbonden heeft ; 

Dat deze onderdelen van het middel 
niet kunnen worden aangenomen ; 

wrat het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiseres niet aanduidt 
waari11 de willekeur bestaat van de over
weging dat de « Banque industrielle 
beige " zich niet jegens de '' Banque beige 
pour l'industrie "heeft kunnen verbinden 
dan tegen voordelen voor haar ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
ontvankelijk is ; 

W at het vijfde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, na, om de redenen 
die het aangeeft, afwijzend te hebben 
beschikt op de stelling van de verweerder 
baron Empain, volgens welke artikel X 
van de overeenkomst van Profondeville, 
verre van een heeling ten gtmste van de 
«Ban que industrielle beige " te bevatten, 
enkel het feit van het deponeren van de 
gelden van de groep in deze bank vast
stelde, het arrest eraan toevoegt ener
zijds dat het trouwens niet begrijpelijk 
zou zijn dat de « Banque industrielle 
beige >> verbintenissen zou hebben aan
gegaan jegens de « Banque beige pour 
l'industrie >> zonder enig voordeel voor 
haar zelf als tegenprestatie >> en ander
zijds dat « de rechten die onbetwistbaar 
tot stand gekmnen zijn ten gunste van 
de « Banque beige pour l'industrie >> en 
die geconditioneerd zijn door de eerbied 
voor de rechten van de « Banque indus
trielle beige ,,, precair zouden zijn indien 
zij niet verbonden waren geweest met 
die van de "Banque industrielle beige >> ''; 

Dat het arrest aldus aileen dat als 
waar beschouwt wat het reeds bewezen 
acht en passend antwoordt op de conclu
sie waarbij de verweerder baron Empain 
deed gelden dat de enige uit genoemd 
artikel X voortvloeiende verbintenis -
die van de « Banque industrielle beige >> 

om aan de « Banque beige pour l'indus
trie >> een vierde over te maken van de 

gelden die zij ontvangt - gecondi
tioneerd was door het feitelijk behoud 
van de deposito's in de « Banque indus
trielle beige >>, wat de verbintenis nood
zakelijk precair maakte ; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

Over het elfde, twaalfde, dertiende, 
veertiende, vijftiende en zestiende middel 
samen, en afgeleid, 

het elfde, uit de schendlng van de arti
kelen ll31, ll34, ll35, ll83, ll84, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

clo01·dat, na te hebben gezegd « dat, als 
hij zich subsidiair plaatst in het hier 
zich voordoende geval van de bevesti
ging door het Hof van beroep van de 
beslissingen van de rechtbank waarbij 
aan gedaagde in hoger beroep de zoiiven 
ter sprake gekomen rechten worden toe
gekend, eiser in hoger beroep beweert 
dat hij van zijn verplichtingen bevrijd 
is doordat gedaagde in hoger beroep de 
goede verstandhouding tussen partijen, 
die oorzaak en voorwaarde was voor de 
toegevingen die de ondertekenaars van 
het verdrag van Profondeville zich weder
kerig toekenden, verbroken heeft >>, het 
bestreden arrest deze stelling in de 
volgende bewoordingen wil omschrijven : 
« dat hij aldus aan de oorspronkelijke 
eiseres de exceptie non aclirnpleti contmc
tus tegenwerpt >> en die daarna op deze 
basis weerlegt, 

terwijl, ee?'ste onde?'Cleel, uit de conclusie 
van baron Edouard Empain blijkt dat 
hij het verweerster niet als een grief 
aanrekende de goede verstandhouding 
tussen partijen te hebben verbroken, 
maar integendeel deed gelden dat deze 
verbreking door de consorten Grazia
Empain in elk geval het verval mee
bracht van de verplichtingen die hij 
zogezegd tegenover verweerster zou heb
ben aangegaan bij de overeenkomst van 
Profondeville; door aldus aan 
baron Edouard Empain een andere 
stelling toe te schrijven dan in zijn 
conclusie was uiteengezet, het arrest de 
bewijskracht ervan miskend heeft (schen
ding van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onclenleel, uit het arrest zelf en 
uit de conclusie van de eiser in beroep 
baron Empain blijkt dat deze beweerde 
dat de overeenkomst van Profondeville 
uitdrukkelijk zegde dat de goede ver
standhouding tussen partijen « oorzaak 
en voorwaarde was van de toegevingen 
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die de ondertekenaars zich wederkerig 
toekennen " ; hij daaruit afleidde dat, 
wanneer later de verstandhouding zou 
komen te vervallen door toedoen van 
een der partijen, de contractanten van 
hun verplichtingen zouden bevrijd zijn 
en hij beweerde dat deze ontbindende 
voorwaarde zich had voorgedaan ; door 
deze stelling uit te leggen als een beroep 
op de exceptio non adimpleti cont1·actus, 
het arrest de bewijskracht van deze 
conclusie heeft miskend (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Bmgerlijk Wetboek) en zowel het begrip 
van voorwaarde als dat van de exceptio 
non adimpleti cont1·acttts heeft miskend 
of verkeerd heeft voorgesteld (schending 
van de andere in het middel aangehaalde 
bepalingen) : 

het twaalfde, uit de schending van de 
artikelen 1121, 1131, 1134, 1135 en 1184 
van het Bmgerlijk Wetboek, 

doonlat, zonder in feite te betwisten 
dat, zoals baron Edouard Empain bij 
conclusie stelde, de verkoop van 98.000 
Electrorail-aandelen in augustus 1959 
door de '' Federation d'entreprises indus
trielles " aan een concurrerende groep 
van de Empain-groep de goede verstand
houdi:ng van de partijen bij de overeen
komst van Profondeville had verbroken, 
het bestreden arrest beslist dat '' eiser 
in hager beroep in elk geval niet uitlegt 
hoe het i:nitiatief van de voornoemde 
Federatie de exceptio non adimpleti 
contmctus tegen de '' Banque industrielle 
belge" kon rechtvaardigen » en uit ver
scheidene overwegingen besluit '' dat aan 
gedaagde in hager beroep naar aanleiding 
van de verkoop van de Electrorailaan
delen niet kan worden verweten dat zij 
is tekort gekomen in een verplichting om 
te doen of niet te doen die haar zou zijn 
opgelegd ; dat de exceptio non aclimpleti 
contracttts haar ten onrechte is tegenge
worpen "• 

te1·wijl : 1° volgens het arrest het recht 
van de " Banque industrielle belge " 
voortvloeide uit een beding ten behoeve 
van een ander dat zogezegd in haar voor
deel door de consorten Grazia-Empain 
was gemaakt in de overeenkomst van 
Profondeville ; 2° baron Edouard Empain 
tegen verweerster de verbreking inriep 
van de '' goede verstandhouding '' door 
toedoen van de consorten Grazia-Empain, 
handelende door bemiddeling van de 
''Federation d'entreprises industrielles '' 
waarin zij de meerderheid van de effecten 
bezaten ; in de onderstelling dat in dit 
middel een exceptie non adimpleti con-

tracttts moest worden gezien, wat niet 
het geval is zoals aangetoond in het 
elfde middel, het toch vaststaat dat, 
wanneer een overeenkomst een beding 
ten behoeve van een derde bevat, de 
exceptie non adimpleti cont1·acttts, afge
leid nit de contractuele tekortkomingen 
van de bedinger, rechtsgeldig door de 
belover kan worden tegengeworpen aan 
de derde voor wie het beding ten behoeve 
van een ander is gemaakt ; baron Edouard 
E1npain aldus " geen uitleg geven " moest 
over een gevolg dat rechtens verbonden 
is aan de feitelijke omstandigheden die 
hij aanvoerde ; zodat, door zijn beslisc 
sing dat de exceptie niet aan verweerster 
kon worden tegengeworpen, omclat deze 
exceptie niet berustte op een tekort
koming aan een verplichting die aan 
verweerster zelf was opgelegd, het arrest 
de in het middel vermelde bepalingen 
heeft geschonden ; 

het clertiencle, nit de schending van de 
artikelen 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grond
·wet, 

doonlat bij het Hof van beroep de 
conclusie was ingediend waarbij 
baron Edouard Empain, tot staving 
van zijn subsidiaire stelling, het feit 
aanvoerde '' dat de verstandhouding om 
samen het meesterschap over de groep 
te behouden en n1et name de Ineerder
heid in Electrorail, door de dames Grazia 
en Huguette Empain verbroken is in 
de maand augustus 1959; dat op deze 
dat1.un, toen verhandelingen aan gang 
waren 0111 de Electrorail-aandelen van 
de dames Grazia en Huguette Empain 
door de conclusienemer te doen over
nemen, deze dmnes door de ''Federation 
d'entreprises industrielles " (financiele 
vennootschap waarin zij de meerderheid 
van de effecten bezaten) de 98.000 
Electrorail-aandelen, die deze vennoot
schap onder zich had, aan een vreemde 
groep hebben doen verkopen en aldus 
het bestaan zelf van de Empain-groep 
in gevaar hebben gebracht ,, 

te1·wijl het arrest zich ertoe beperkt 
te beslissen dat de " beslissing tot ver
koop van de Electrorail-aandelen uit
sluitend behoorde aan de voornoemde 
Federatie die er eigenares van was en 
alleen gerechtigd was om te oordelen of 
het raadzaam was ze te verkopen » en 
'' dat indien eiser in hager beroep n1.eende 
zich te moeten beklagen over de verkoop 
van de 98.000 Electrorail-aandelen, hij 
zich tegen de Federatie moest keren ,,, 
zonder acht te slaan op het uitdrukkelijk 
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vermelde feit dat de dames Grazia en 
Huguette Empain de meerderheid hadden 
van de effecten van de voornoemde 
Federatie, dat zij de 98.000 Electrorail
aandelen hadden doen verkopen en dat 
de conclusienemer dus aan hen de ver
breking van de goede verstandhouding 
toeschreef; door aldus te beslissen heeft 
het arrest de bewijskracht van de voor
noemde conclusie geschonden (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek) of althans zijn 
beslissing niet wettelijk met redenen 
omldeed door op deze conclusie niet 
passend te antwoorden (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

het veettiende, uit de schending van de 
artil,elen ll31, ll34, ll35, ll83, ll84, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat, ter verwerping van het ver
weermiddel door baron Edouard Empain 
afgeleid nit de verbrekittg van de familie
solidariteit door toedoen van de con
sorten Grazia-Empain, het bestreden 
solidariteit door toedoen van de consorten 
Grazia-Empain, het bestreden arrest 
beslist << dat in aile geval eiser in hager 
beroep aan gedaagde de verbreking van 
de familiesolidariteit als grief kon aan
rekenen, behalve indie~1 hijzelf vermeden 
had er afbreuk aan te doen », en daarna 
verschillende omstandigheden vermeldt 
die, volgens het arrest, bewijzen dat de 
goede verstandhouding door << het beleid 
van eiser in hager beroep » was verstoord, 

te?"wijl, aangezien <<de goede verstand
houding tussen partijen » volgens de 
overeenkomst van Profondeville, zoals 
het arrest die overeenkomst uiteenzet, 
<< oorzaak en voorwaarde was van de 
toegevingen die zij zich onderling toe
kenden », de definitieve brenk van deze 
verstandhouding door toedoen van de 
consorten Grazia-Empain noodzakelijk, 
wegens ontstentenis van oorzaak of 
als gevolg van de uitdrukkelijk bepaalde 
ontbindende voorwaarde, aile verplich
tingen van partijen over en weer deed 
vervallen ; derhalve de verbreking van 
de familiesolidariteit die baron Edouard 
Empain aan de consorten Grazia-Empain 
verweet, noodzakelijk elk gevolg ontnam 
aan de verplichtingen die laatstgenoem
den zogezegd in dezelfde overeenkomst 
hadden bedongen ten voordele van ver
weerster, zonder dat de afbreuk aan de 
familiezin die het arrest ten laste van de 
eiser in hager beroep baron Edouard 
Empain meent te moeten laten gelden, 
de verplichtingen waarop verweerster 
zich beriep, in werking heeft kunnen 

houden, niettegenstaande de ontstentenis 
van oorzaak of de invloed van de conven
tionele ontbindende voorwaarde (schen
ding van aile in het middel aangehaalde 
bepalingen, met uitzondering van arti-
kel 97 van de Grondwet); ~ 

terwijl het arrest op zijn minst onvol
doende met redenen is omkleed in dit 
opzicht, daar niet kan uitgemaakt worden 
op welke rechtsgl'ond de << afbreuk » -
<< entorses » -, welk woord trouwens 
het arrest juridisch niet omschrijft, 
aan de familiezin die het arrest ten 
laste van baron Edouard Empain heeft 
laten gelden, hem het recht zou moeten 
ontnemen om het verval van zijn eigen 
verplichtingen in te roepen als gevolg 
van de verbreking van de familie
solidariteit door toedoen van de con
sorten Grazia-Empain, welke verbreking 
door baron Edouard Empain is aange
voerd en waarvan het arrest de werkelijk
heid niet betwist (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); 

het vijjtiende, uit de schending van 
artilml 97 van de Grondwet, 

doorclat, ten bewijze dat baron Edouard 
Empain << afbreuk gedaan heeft » aan 
de familiesolidariteit, het bestreden arrest 
met name erop wijst, als zijnde zoge
zegde << drukkingsmiddelen die als een 
reeks vijandelijke daden voorkomen », 
<< dat hij de vernieuwing verhinderd 
heeft van verscheidene mandaten van 
beheerder die de heer Grazia had in de 
vennootschappen van de Electrorail
groep » en << dat hij ontslag nam als 
beheerder van de << Federation d'entre
prises industrieiles » », 

zonclm' te antwoorden op de conchtsie 
waarbij baron Errtpain de uitlegging die 
verweerster van deze feiten gaf en die 
het arrest zonder meer aanvaardt, als 
volgt weerlegde : << dat de niet-ver
nieuwing van de drie n>andaten van 
beheerder van de heer Grazia in april1959 
niets anders was dan de uitvoering van 
het dienaangaande in 1951 gesloten 
aldword, luidens hetwelk bij het meer
derjarig worden van baron Edouard-Jean 
Empain het dee! van de consorten Grazia 
in de mandaten van de groep, evenals 
dit van eiser in hager beroep, van 40 op 
33,3 t.h. zou moeten worden terugge
gebracht ; dat het niet ernstig is het 
ontslag van eiser in hager beroep uit zijn 
ambten van beheerder van de << Federa
tion d'entreprises industrielles )) in 
april1959 )) voor te stellen als een ondub
belzinnige uiting van vijandschap )) ; 
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zodat het arrest niet regelmatig met 
redenen is omkleed; 

het zestiende, nit de schending van de 
artikelen 1131, 1134, 1135, 1184, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doonlat het bestreden arrest beslist 
dat de nit « de schending van de goede 
verstandhouding afgeleide grief door 
gedaagde in hoger beroep ex post facto 
is uitgevonden, aangezien heel wat v66r 
de verkoop van de Electrorail-aandelen 
eiser in hoger beroep gedreigd had zijn 
deposito's op te vragen >> en « het niet 
zonder belang is er in dit verband op te 
wijzen dat eiser de voornoemde reden 
niet heeft doen gelden als antwoord op 
het protest van de « Banque industrielle 
belge >> tegen de opvragi:ng van gelde~1. 
en hij dit argmnent voor de eerste maal 
in zijn conclusie voor het hof van beroep 
heeft aangevoerd ))' 

te1·wijl : 1° het feit de exceptio non 
adimpleti contmcftus niet te hebben tegen
geworpen v66r het proces (in de onder
stelling dat zulks juist is - q~tod non) de 
belanghebbende partij niet het recht 
ontneemt er zich op te beroepen · (schen
ding van de artikelen 1131, 1134, 1135 
en 1184 van het Hmgerlijk Wetboek), 

2° baron Edouard Em pain bij conclusie 
niet de schending van de goede verstand
houding « door gedaagde in hoger beroep >> 
(hier verweerster) aanvoerde, maar wel 
de verbreking van die verstandhouding 
door de consorten Grazia-Empain (schen
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Hmgerlijk Wetboek), 

3° hij bij aanvullende conclusie dui
delijk de redenen uiteenzette waarom de 
verbreking van de familiesolidariteit 
niet in 1960 uitdrukkelijk was ingeroepen 
als antwoord op het protest van de 
« Banque iudustrielle belge >> ; door op 
deze uitleg niet te antwoorden en de 
redenen niet aan te geven waarom het 
er geen rekening mee houdt, heeft het 
Hof van beroep zijn beslissing niet regel
matig met redenen omkleed (schending 
van artikel 97 van de Grondwet), 

4° de verweerder Empain bij die 
zelfde aanvullende conclusie Ttitdrukke
lijk deed gelden « dat deze zienswijze 
(te weten : dat hij in elk geval zijn vrij
heid van handele~1. zou hebben hernomen 
ten gevolge van de verbreking van de 
familiesolidariteit door het optreden van 
de consorten Grazia-Empain) trouwens 
"ter kennis was gebracht van laatst
genoemden, voornaamste aandeelhouders 

van gedaagde in hoger beroep, vanaf het 
einde van de maand augustus 1959, 
onmiddellijk nadat in hun uaam aan 
eiser in hoger beroep kennis was gegeven 
van de afstand van de Electrorail-aan
delen die de Federation d'entreprises 
industrielles onder zich had ; gedaagde 
niet kan ontkennen dat zulks wel het 
geval is geweest >> ; door integendeel te 
beweren dat de verweerder Empain dit 
feit « voor de eerste maal als argument 
heeft aangevoerd in zijn conclusie voor 
het Hof van beroep ))' zonder enige nit
leg te geven omtrent de stellige en 
omstandige bewering in tegenoverge
stelde zin, waaraan hierboven is her
innerd, het arrest niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van arti
kel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat uit de conclusie van 
de verweerder baron Empain voor het 
hof van beroep blijkt dat, volgens zijn 
stelling, de verkoop van 98.000 Electro
rail-aandelen in augustus 1959 door de 
"Federation d'entreprises industrielles >> 
aan een concurrerende groep van de 
Empain-groep << de goede verstandhou
ding van de partijen >> had verbroken 
die " oorzaak en voorwaarde >> w'as van 
de overeenkomst van 21 april 1950, 
genoemd de overeenkomst van Profonde
ville; dat deze verbreking geschied was 
door toedoen van de consorten Grazia
Empain handelende door bemiddeling 
van de genoemde Federatie waarin zij 
de meerderheid van de effecten hadden ; 
dat zij het verval meebracht van de ver
plichtingen die hij zogezegd tegenover 
de << Banque industrielle belge >> zou 
hebben aangegaan en dat hij in elk 
geval zich tegenover de andere gerech
tigden kon beroepen op de exceptie 
non adimpleti contmct~~s ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt : 
1o dat de genoemde Electrorail-aandelen 
« niet aan de " Banque industrielle belge >> 
toebehoorden >>,maar wel aan de" Fede
ration d'entreprises industrielles >>, « dat 
de beslissing die aandele~1. te verkopen 
1.utsluitend uitging van de Federatie die 
er eigenaar van was en alleen gerechtigd 
was om te oordelen of het raadzamn was 
ze te verkopen >> ; dat " de "Banque indus
trielle belge >> niets te maken heeft gehad 
met de verrichtingen waarvan de Fede
ratie het initiatief heeft genomen >> ; dat 
« indien eiser in hoger beroep meende 
zich te moeten beklagen over de verkoop 
van de 98.000 Electrorail-aandelen hij 
zich tegen de Federatie moest keren )), 
wat hij trouwens gedaan heeft ; dat « de 
overeenkomst van Profondeville zwijgt 
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over de «Federation d'entreprises >> ... 
dat zij het deponeren van de gelden van 
de g1·oep bij de « Banque industrielle 
beige >> niet afhankelijk heeft gemaakt 
van het blokkeren van de Electrorail
aandelen die de Federatie onder zich 
had >> ; 2° dat v66r de verkoop van de 
Electrorail-aandelen de ver'weerder 
baron Empain herhaaldelijk in strijd 
met de « geest van goede verstandhou
ding >> had gehandeld en dat hij onder 
meer in oktober 1958 getracht had "de 
hand te leggen op de bankinstelling van 
wijlen baron Jean Em pain die in het 
bezit was gek01nen van de consorten 
Grazia-Empain », dat (hij) aldus "heel 
wat v66r de verkoop van de Electrorail
aandelen reeds gedreigd had de gede
poneerde gel den op te vragen » ; 3° dat hij 
tenslotte « deze reden (te weten : de 
verbreking van de goede verstandhou
ding) niet heeft doen gelden als antwoord 
op het protest van de " Banque indus
trielle beige >> tegen de opvraging van 
gelden >>; 

Dat het arrest aldus door een soevereine 
beoordeling van de feiten der zaak aan
neemt dat de te Profondeville gesloten 
overeenkomst verbroken is, niet door de 
verkoop van de Electrorail-aandelen 
die zonder tussenkomst van de " Banqu~ 
industrielle beige >> geschied is door de 
« Federation d'entreprises industrielles », 
maar door toedoen van de verweerder 
baron Empain ; 

Overwegende dat, zonder te moeten 
antwoorden op de argmnenten en bewe
ringen tot staving van een verschillende 
interpretatie, het hof van beroep uit 
deze omstandige overwegingen heeft 
kunnen afleiden dat de verweerder 
baron Empain deze verkoop niet kon 
inroepen ter verantwoording van de 
~iet-uitvoering van zijn verplichtingen 
Jegens de verwerende vennootschap, 
zelfs al hadden de dames Grazia en 
Huguette Empain de meerderheid gehad 
in de Federatie die de aandelen verkocht ; 
D~t he~. arrest aldus enerzijds op regel

matrge WIJze op het voorgedragen verweer 
heeft geantwoord, zelfs indien de kwali
ficatie die het eraan geeft, onjuist is en 
indien het verweer tegen de consorten 
Grazia veeleer dan tegen de verwerende 
vennootschap gericht was en dat het 
anderzijds de bestreden beslissing wette
Iijk heeft gerechtvaardigd, zodat de mid
delen, die slechts kritiek uitoefenen op 
re~enen zonder invloed op de wettelijk
herd van de beslissing, niet ontvankelijk 
zijn wegens het ontbreken van belang; 

Over het zeventiende rniddel, afgeleid 

uit de schending van de artikelen 97 
van de Grondwet, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk W etboek ; 

doordat het bestreden arrest tegen 
eiseres, als grand voor haar beweerde 
aansprakelijkheid tegenover verweerster, 
Iaat gelden dat, als zij vanaf mei 1960 
aanvaardde dat de vroeger bij de "Banque 
industrielle beige >> gedeponeerde gelden 
en de rechtstreeks gedeponeerde gelden 
van de vennootschappen van de Empain
groep naar· haar bank werden overge
bracht, zij « noodzakelijk ervan bevvust 
was dat afbreuk werd gedaan aan het 
recht dat bij artikel X van de overeen
komst aan gedaagde in hoger beroep 
werd toegekend >> en dat " zij er zich 
eveneens rekenschap heeft moeten van 
geven dat zij door de financiele verrich
tingen aan gedaagde de voordelen ging 
ontnemen waarvan sprake in de arti
kelen XIII en XVI van de overeen
komst >>, in welke gegevens het hof 
van beroep het bewijs meent te vinden 
dat eiseres « met voile kennis van zaken 
zou hebben meegewerkt aan de schending 
van de rechten van de « Banque indus
trielle beige >> door baron Edouard 
Empain >>, 

te1'wijl het arrest aldus geen antwoord 
geef~ op .het. mid del ~oor eiseres bij con
clusre hrermt afgelerd, enerzijds, cc dat 
haar niet kon worden verweten de geld
bedragen of waarden die haar aile door 
gedaagde in hager beroep werden over
handigd, te hebben aanvaard, daar de 
uitvoering door deze van de bevelen die 
zij had gekregen, impliceerde dat zij 
erkende geen recht te hebben orn de 
genoemde bedragen of waardAn te behou
den >> en, anderzijds, hieruit « dat arti
kel X van d~ overe.enkomst van 21 april 
1950 voor erseres m hager beroep niet 
ct.e mogelijkheid uitsloot om grotere depo
srto's. te ontvangen dan die bij deze 
bepalmg voorbehouden >>, en terwijl door 
onder meer niet te onderzoeken of het 
zoals eiseres beweerde, juist was dat d~ 
geldbedragen en waarden die men haar 
verwijt te hebben laten overmaken, haar 
waren « overhandigd door gedaagde in 
hager beroep >> zelf ter uitvoering van 
bevelen door Iaatstgenoemde gekregen 
van haar eigen ldanten, het hof van 
beroep in het onzekere Iaat of het over
wogen heeft dat bedoeld feit niet bewe
zen was dan wei dat deze om.standig
heid niet ter zake diende, zowel met 
betrekking tot een eventuele erkenning 
door verweerster van het feit dat zij 
geen « recht >>had om de genoemde geld
bedragen en waarden te behouden dan 
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ten aanzien van de aansprakelijkheid 
die op eiseres kon rusten wegeJlS de aan
vaarding van de overmaking te haren 
voordele van de genoemde bedragen en 
waarden, zodat het arrest niet regelmatig 
met redenen is om,kleed : 

Overwegende dat het arrest stelt « dat, 
door vanaf mei 1960 de bij de « Banque 
industrielle belge >> gedeponeerde gelden 
en de rechtstreekse deponering van de 
gelden van de groep bij zich te aanvaar
den, eiseres in hoger beroep (hier eiseres) 
noodzakelijk ervan bewust n1.oest zijn dat 
aan het recht van de belanghebbende 
afbreuk werd gedaan ... ; dat zij er zich 
eveneens rekenschap heeft moeten van 
geven dat zij door de financiele handelin
gen te verrichten aan gedaagde in hoger 
beroep de voordelen vermeld in de artike
len XIII en XIV van de overeenkomst 
ging ontnemen ; ... dat trouwens dit haar 
duidelijk werd gemaakt door het kracht
dadig protest van de << Banque industrielle 
belge >> van 16 juni 1960 die haar aan
dacht vestigde op haar verantwoorde
lijkheid ; dat zij niet betwistte << met 
volle ke:tmis van zaken te handelen >> ; 

dat zij evenmin betwistte dat gedaagde 
in hoger beroep op 30 december 1960 
haar protest herhaalde >> en << dat het niet 
ter zake dient dat eiseres in hoger beroep 
de gedeponeerde gelden heeft aanvaard 
zonder z"Lliks bij de vennootschappen van 
de groep te hebben aangevraagd >> ; 

Dat het aldus passend en zonder dub
belzilmigheid antwoordt op de in het 
middel aangehaalde conclusie van eiseres ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Overwegende dat het verwerpen van 
de voorzieningen elk belang ontneemt 
aan het oproepen door eiser tot tussen
komst ten einde het arrest bil1.dend te 
horen verklaren voor alle partijen; 

On'l die redenen, voegt de zaken die 
onder de nummers 4380 en 4381 van de 
algemene rol ingeschreven zijn samen ; 
verwerpt de voorzieningen en de eisen 
tot bindendverklaring voor alle par
tijen ; veroordeelt de eisers in de kosten 
van hm'l voorziening en de eiser in de 
kosten van zijn oproepingen tot tussen
komst. 

10 mei 1969. - 1e kamer. - Voo?'
zitte1', H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V erslaggeve1·, 
H. Legros. - Gelijkluidencle conclttsie, 

H. Mahaux, eerste advocaat-generaal. -
Pleite1·s, HH. VanRyn, Fam·es, Ansiaux 
en Simont. 

2e KAMER.- 12 mei 1969, 

1° DIENSTPLICHT. - UITSTEL EN 
VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE 
GROND. - KOSTWINNER VAN RET 
GEZIN.- WETTELIJKE VOORWAARDEN 
DIE JYIOETEN VERVULD WORDEN V66R 
RET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN 
WAARIN DE AANVRAAG OM UITSTEL OF 
VRIJLATING MOET WORDEN INGEDIEND. 

2o DIENSTPLICHT. - UITSTEL EN 
VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE 
GROND. - KoSTWINNER VAN RET 
GEZIN.- INKOMSTEN DIE IN AANMER
KING l\10GEN GENOMEN WORDEN. -
VERMOEDELIJKE INKOMSTEN VAN RET 
LOPEND JAAR. - LOPEND JAAR. -
BE GRIP. 

1 o H et ve1·lenen van uitstel of v1·ijlating van 
clienst onclm· mee1· als kostwinne1' van zijn 
vacle1· en moeclm· of van anclm·e, bij 
artikel 10, § 1, 1°, van cle gecoorclinee?'cle 
clienstplichtwetten bedoelcle pe1•sonen is, 
oncle1' het voo1·behottcl van het bij Mti
lcel 11 van clezelfcle wetten bepaalcle 
geval, afhankelijk gestelcl van cle vooT
waaTcle clat cle clienstplichtige cle bij clit 
m·tikel 1. 0, § 1, 1°, bepaalcle voorwaanle 
?'eecls vervulcle v661· het veTstTijlcen van 
cle teTmijn wam·in cle amw?'aag om 
uitstel of V?'ijlating van clienst moet 
wm·clen ingecliencl ( 1). 

2o vVannee1· cle militiemacl of de hoge 
mil!itie1·aacl lcennis nemen van een 
aanv1·aag om uitstel op nw1·ele g1'oncl, 
op basis van a1·tilcel 10, § 1, 1. 0 , van cle 
gecooTclinee?'cle clienstplichtwetten, lcttn
nen zij cle ve?'moeclelijlce inlcomsten van 
het lopencl jaM in aanmm·lcing 1wmen, 
clit zijn cle inlcomsten van het lcalencle?'
jam· in cle loop tvaa1·van cle aanvmag 
wercl ingecliencl (2). 

(1) Cass., 27 februari 1967 (An·. cass., 1967, 
blz. 818); raadpl. cass., 4 maart 1968 (ibicl., 
1968, blz. 879 ; zie oak anest van heden, 
infm, blz. 890. 

(2) Cass., 1 april 1968 (.A1'1', cass., 1968, 
blz. 994) ; raadpl. cass., 24 februari 1969, 
Sttp1'Ct, blz, 604. 
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(PEETERS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing op 8 januari I969 door de 
Hoge Militieraad gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel IO, § I, I 0 , van de op 
30 april I962 gecoordineerde dienstplicht
wetten, 

dooTdat de bestreden beslissing, om 
bij bevestiging van de beroepen beslis
sing, te oordelen dat het door eiser 
ingebrachte inkomen voor de moeder
weduwe, wier inkomen beneden het 
wettelijk maximmn blijft, niet onmisbaar 
is, en om het uitstel als kostwi1mer te 
weigeren, rekening houdt met het feit 
dat, op het ogenblik van het indienen 
van de aanvraag, weze op 6 januari I968, 
een ongehuwde zuster van eiser bij de 
moeder inwoonde, 

tm·wijl de hoge militieraad uit het oog 
heeft verloren dat de moeder-weduwe in 
het lopende jaar I969 over de inlmmsten 
van deze dochter, die op 20 juli I968 
gehuwd is, niet meer zal beschikken, 
zodat het inkomen van eiser voor het 
onderhoud van de moeder-weduwe onmis
baar is en eiser wei als kostwinner van 
zijn moeder dient aangezien te worden ; 
en terwijl de militiewet toelaat rekening 
te houden met de vermoedelijke inkom
sten van het lopende jaar, vermits die 
lager zullen zijn dan die van het vorige 
jaar: 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, om het uitstel als kostwinner op 
grond van artikel IO, § I, I 0 , van de 
op 30 april I962 gecoordineerde dienst
plichtwetten te weigeren, hierop steunt, 
dat, op het ogenblik van het indienen 
van de aanvraag van eiser, de inkomsten 
van de ongehuwde zuster van eiser in 
de behoeften van de m.oeder-weduwe 
konden voorzien ; 

Overwegende dat, behalve door de wet 
bepaalde en ten deze niet gegeven 
gevallen, de vereisten gesteld bij voor
meld artikel IO, § I, I 0 , m.oeten vervuld 
zijn op het ogenblik dat de aanvraag 
wordt ingediend ; 

Overwegende dat de verm.oedelijke 
inkom.sten van het lopende jaar waar
mede de militieraad en de hoge militie
raad, luidens voormeld artikel IO, § I, I 0 , 

mogen rekening houden, die van het 
burgerlijk jaar zijn tijdens hetwelk de 
aanvraag tot uitstel werd ingediend ; 

Overwegende dat de hoge militieraad, 
door rekening te houden met het feit 
dat in januari I968, dit is op het ogenblik 
van het indienen van de aanvraag, een 
ongehuwde zuster van eiser bij de 
moeder-weduwe inwoonde, n1et de ver
m.oedelijke inkomsten van het lopende 
jaar rekening gehouden heeft; 

Overwegende dat de beslissing, door 
eiser het uitstel van dienst te >veigeren 
hoewel de moeder-weduwe het inkomen 
van de dochter niet m.eer geniet in I969, 
hetzij gedurende het jaar dat volgt op 
het burgerlijk jaar tijdens hetwelk de 
aanvraag werd ingediend, van voormelde 
wetsbepaling een juiste toepassing heeft 
gemaakt; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

I2 mei I969.- 2e kamer.- Voorzitter, 
H. Rutsaert, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggeve1·, H. de Vreese. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Colard, 
advocaat-generaal. 

Op dezelfde dag werd een arrest in 
dezelfde zin gewezen in zake Van de Pol, 
op voorziening tegen een beslissing van 
7 februari I969 van de Hoge Militieraad. 

29 KAMER. - 12 mei 1969. 

I 0 VOORZIENING IN CASSATIE. 
DIENSTPLIORT. VERZOEKSORRIFT 
VAN DE DIENSTPLIORTIGE Ollf DE 
OORZAAK VAN ZIJN AANVRAAG OM 
UITSTEL TE WIJZIGEN. - VERZOEK
SORRIFT DAT GEEN VOORZIENING IS. 

2° DIENSTPLICHT. - UITSTEL EN 
VRIJLATING VAN DIENST OP l\WRELE 
GROND. - WIJZIGING DOOR DE DIENST
PLIORTIGE VAN RET VOORWERP OF VAN 
DE OORZAAK VAN ZIJN AANVRAAG VOOR 
DE MILITIEGEREORTEN. - WIJZIGING 
DIE IN ELKE STAND VAN RET GEDING 
MAG GESORIEDEN. 

I 0 Gee11 voorziening in cassatie is het 
veTzoekscMift waarbij de dienstplichtige 
enkel de ooTzaak van zijn aanvraag om 
uitstel wijzigt. 
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2° De wet laat aan de dienstplichtige toe, 
in elke stand van het geding vom· cle 
militiegerechten, het V001'We1'P van zijn 
aanvmag te wijzigen of m· een Teden 
doo1· een andere te vm·vangen (1). 
(Dienstplichtwetten, gecoi.irdineerd op 
30 april 1962, artikel 20, § 4). 

(DIOOS,) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 8 januari 1969 door de 
Hoge Militieraad gewezen; 

Overwegende dat het verzoekschrift 
van eiser geen cassatieberoep uitmaakt; 

Overwegende inderdaad dat eiser zich 
ertoe beperkt zijn aanvraag om uitstel, 
oorspronkelijk op artikel 10, § 1, 1°, 
van de gecoi.irdineerde dienstplichtwetten 
gegrond, te wijzigen in~ een aanvraag om 
uitstel gegrond op artikel 10, § 1, 7°, 
van bedoelde wetten, en dat krachtens 
artikel 20, § 4, van dezelfde wetten, de 
dienstplichtige slechts voor de militie
rechtscolleges het voorwerp van zijn 
aanvraag kan wijzigen of een reden door 
een andere vervangen ; 

Om die redenen, verwerpt het verzoek
schrift. 

12 mei 1969. - 2e kamer. - Voo1'
zitter, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. T1e1'slaggiwe1', 
Ridder de Schaetzen. - Gelijkltdclencle 
conclttsie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 12 mei 1969. 

DIENSTPLICHT.- UITSTEL EN VRIJ
LATINc+ VAN DIENST OP MORELE GROND. 
- UITSTEL VOOR DE INGESCHREVENEN 
DIE DE VOLLEDIGE DAGCURSUSSEN 
VOLGEN AAN EEN UNIVERSITEIT OF 
EEN DAARMEDE GELIJKGESTELDE 
ONDERWIJSINRICHTING. - GECOORDI
NEERDE DIENSTPLICHTWETTEl", ARTI
KEL 10, § 2, 1°,- WETTELIJKE VOOR
WAARDEN DIE ll10ETEN VERVULD ZIJN 
VOOR HET VERSTRIJKEN VAN DE TER
J\1IJN WAARIN DE AANVRAAG OM UIT
STEL MOET WORDEN INGEDIEND. 

(1) Over de ontvankelijkheid van een 
wijziging van het voorwerp of de oorzaak 
van de aanvraag, raadpl. cass., 29 januari 1968 
(A1'1', cass., 1968, blz. 710) en de noot. 

De voo1·waanlen gesteld bij a1·tikel 10, § 2, 
1°, voor het vm·lenen van een uitstel 
aan een ingesch1·evene die de volleclige 
clagcursussen volgt aan een unive1•siteit 
of een daarmecle gelijkgestelcle onde1·wijs
inrichting moeten ve1·vuld zijn v661' het 
verst?·ijken van cle termijn binnen 
dewelke cle aanvmag moet ingediend 
wo1·clen (2). 

(FREIERMUTH.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 7 februari 1969 door de 
Hoge Militieraad gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grondwet 
en 10, § 2, 1°, van de gecoi.irdineerde 
dienstplichtwetten, 

doo1·clat de bestreden beslissing de aan
vraag van eiser om uitstel verwerpt om 
de reden dat hij bij het indienen van zijn 
aanvraag de door de wet gestelde 
vereisten niet vervulde, 

terwijl, door te beslissen dat eiser om 
van het gevraagde uitstel te kunnen 
genieten de gestelde vereisten diende te 
vervullen " bij het indienen van zijn 
aanvraag n, de bestreden beslissing een 
voorwaarde toevoegt die door de wet niet 
is bepaald: 

Overwegende dat de vereisten gesteld 
bij artikel 10, § 2, 1°, van de gecoordi
neerde dienstplichtwetten vervuld moe
ten zijn op het ogenblik dat de aanvraag 
ingediend wordt ; dat, inderdaad, ener
zijds, wanneer die vereisten vervuld 
mogen worden na het verstrijken van de 
termijn gesteld voor het indienen van de 
gewone aanvragen, de wet zulks uitdruk
kelijk bepaalt, zoals in de artikelen 11 
en 12, § 2, van de gecoi.irdineerde wetten, 
en, anderzijds, wanneer de wet in haar 
artikel 20, § 3, onder bepaalde voor
waarden een aanvraag na de wettelijke 
termijn mogelijk maakt, zij bepaalt dat 
de aanvrager reeds de gestelde vereisten 
moet vervullen v66r het verstrijken van 
de termijnen ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

(2) Raadpl. het arrest van heden en de 
noot 1, sup1·a, blz. 888. 
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12 mei 1969.- 2e kamer.- Voo1'zitter, 
H. Rutsaert, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1', Ridder de 
Schaetzen. - Gelijkluidende conalttsie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 12 mei 1969. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - DIENSTPLIOHTZAKEN. 
BESLISSING VAN DE HERKEURINGS
RAAD.- VooRZIENING VAN DE DIENST
PLIOHTIGE. - MEER DAN VIJFTIEN 
DAGEN NA DE ONTVANGST VAN DE 
KENNISGEVING. - NIET ONTVANKE
LIJKE VOORZIENING. 

Te laat ingediend en deThalve niet ontvan
kelijk is de voo1·ziening va1~ de dienst
plichtige die tege1~ een beslissing van 
hm·ketwingsraad wo1'dt ingesteld mem· 
dan vijjtien dagen na de ontvangst van 
de kennisgeving van deze beslissing (1). 
(Dienstplichtwetten, gecoi:irdineerd op 
30 april l962, art. 51, §§ 2 en 4.) 

(VAN BRAECKEL.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 7 januari 1969 door de 
Herkeuringsraad van de provincie Oost
Vlaanderen gewezen ; 

Overwegende dat, ingevolge artikel 51, 
§§ 2 en 4, van de op 30 april 1962 gecoi:ir
dineerde dienstplichtwetten, de voor
ziening van de dienstplichtige, op straffe 
van nietigheid, per aangetekende brief 
aan de griffie van het Hof van cassatie 
moet gezonden worden binnen vijftien 
dagen nadat de dienstplichtige van de 
beslissing ke1mis heeft gekregen ; 

Overwegende dat eiser op 13 januari 
1969 kennis heeft gekregen van de 
beslissing; dat de voorziening per aange
tekende brief aan de griffie van het Hof 

(1) Cass., 10 december 1968, supra, biz. 336. 
(2) Raadpl. cass., 27 februari 1956 (Bull. en 

PAsiC., 1956, I, 665); 19 juni 1959 (ibid., 
1959, I, 1073); 12 januari en 22 juni 1961 
(ibid., 1961, I, 509 en 1170); 7 juni 1962 
(ibid., 1962, I, 1153); 9 januari en 7 februari 
1964 (ibid., 1964, I, 480 en 597); 20 oktober 

van cassatie gezonden werd op 18 maart 
1969; dat zij derhalve niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

12 mei 1969.- 2e kamer.- Voo1'zittm·, 
H. Rutsaert, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Naulaerts. 

Gelijkluidende conclusie, H. Colard, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 12 mei 1969, 

10 ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL 
OVERKOMEN IN DE LOOP EN TER ZAKE 
VAN DE UITVOERING DER ARBEIDS
OVEREENKOMST.- BEGRIP. 

2o ARBEIDSONGEVAL. - 0NGEVAL 
IN DE LOOP EN TER ZAKE VAN DE 
UITVOERING DER ARBEIDSOVEREEN
KOMST.- 0MSTANDIGHEID WAARDOOR 
RET UITGESLOTEN IS DAT RET ONGEVAL 
IS OVERKOMEN OP DE WEG NAAR OF 
VAN RET WERK. 

3o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - STRAFZAKEN. 
-BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN AAN
GESTELDE IN DE LOOP VAN DE UIT
VOERING DER ARBEIDSOVEREENKOMST. 
- BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKE
LIJKHEID VAN DE WERKGEVER. 

1 o Uit de omstandigheid dat een ongeval 
ove1·komen is toen de we1'kman die m· 
het slachtotfB1' van was terug1·eed nam· 
de zetel van het bed1·ijj met het vom·tuig 
van zijn we1·kgeve1·, na de ttitvoe1·ing 
van zijn we1·k, leidt de 1·echte1· wettelijk 
aj dat dit ongeval in oo1•zakelijk verband 
staat met de ttitvoering van de m·beids
oveTeenlcomst en zich heejt voo1·gedaan 
in de loop van de uitvoeTing e!'van (2). 

2° Uit het jeit dat een ongeval ove1'7comen 
is in de loop en te1• zake van de ttitvoering 

1966 (Arr. cass., 1967, biz. 238); 7 november 
1968 en 11 april 1969, supra, biz. 270 en 743. 
Zie ook Rep. prat. dr. belge, Complement, 
yo Accident du b·avail, nrs 178 en 233; 
Rev. crit. ju1·. belge, 1964, « Examen de juris
prudence : Droit social ,, door P. HoRION, 
biz. 191 nr 124. 
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van cle a1·beicl worclt noodzakelijlc ajgeleid 
clat clit ongeval niet is overkomen op de 
weg naar of van het werk (1). 

3° De we1·kgeVe?' is burgfm·echtelijk aan
SJJmkelijk voo1· de schade die cloo?' 
zijn we1·knemer in de loop van de uit
voering cle1· arbeiclsovereenkomst wordt 
veroo1·zaakt (2). (Burg. Wetb., art. 1384, 
lid 3.) 

(VAN DEN BULCKE EN CONSORTEN, 
T. SNOECK.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 juni 1968 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen : 

I. W at de voorziening van Van den 
Bulcke, burgerlijke partij, betreft : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1 en 19, inzonder
heid 19, lid 3, van de wetten op de 
vergoeding van de uit de arbeidsongeval
len spru:itende schade, geco6rdineerd bij 
het koninklijk beslu:it van 28 september 
1931, zoals zij zijn gewijzigd, artikel 1 
bij de besluitwet van 9 jcmi 1945, en 
artikel 19 bij de wetten van 10 juli 1951, 
16 maart 1954 en ll juni 1964, 1 van de 
besluitwet van 13 december 1945 betref
fende de vergoeding van de schade, 
spruitende uit de ongevallen die zich 
op de weg naar of van het werk voordoen, 
1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk 
W etboek, 3 en 4 van de wet van 17 april 
1878, de voorafgaande titel van het 
Wetboek van strafvordering inhoudende, 
en 97 van de Grondwet, 

cloo?·clat het bestreden arrest de burger
lijke vordering van eiseres niet ontvanke
lijk verklaart en de kosten ervan haar 
ten laste laat, om de redenen dat verweer
der, werknemer van Van Assche, 1net 
het voertuig van de werkgever waarin 
twee andere werknemers hadden plaats
genomen, van de plaats waar zij in 
opdracht van hun werkgever plafoneer
werken hadden uitgevoerd, naar de zetel 
van de onderneming terugreed ; dat, 
bijgevolg, het ongeval zich heeft voorge
daan in de loop van de uitvoering van de 

(1) Raadpl. cass., 14 mei 1955 (B,ull. en 
PAsiC., 1956, I, 1153) en 14 maart 1958 
(A1·1·. cass., 1968, blz. 932). 

(2) Verg. cass., 24 december 1951 (Bttll. en 
PAsiO,, 1952, I, 213) en 7 februari 1969, 
supra, biz. 545 ; Fr. cass., 4 november 1965 
(D. H. 1966, 394). 

arbeidsovereenkomst; dat Van Assche 
op dat ogenblik burgerlijk aansprakelijk 
was voor de beldaagde, zijn aangestelde, 
en dat, nu het geen ongeval betreft dat 
zich heeft voorgedaan op de weg naar 
of van het werk, de getroffene of de 
rechtverkrijgende niet gerechtigd zijn om 
overeenkomstig de regels van het gemeen 
recht vergoeding van de schade van de 
werkgever of zijn aangestelde te eisen, 

terwijl, in de voor het hof van beroep 
regelmatig genomen conclusie, die uit
drukkelijk verwees naar de in eerste 
aanleg genomen conclusie, eiseres, die 
betoogde dat het litigieuzo ongeval zich 
in werkelijkheid op de weg van het 
werk had voorgedaan, tot staving van 
deze stelling deed gelden dat Snoeck niet 
de door de patroon aangestelde persoon 
was om hot voertuig te besturen en dat 
niets in het dossier bewees dat de patroon 
op regelmatige wijze een transportdienst 
voor zijn personeel verzekerde ; de 
burgerlijke partij « De V aderlandse >> 

van haar kant betoogde, tot staving van 
de stelling dat het ongeval zich op de 
weg van het werk had voorgedaalJ, dat 
op het ogenblik van het ongeval Snoeck 
en zijn twee gezellen na beiiindigde 
arbeid naar huis terugkeerden :in het hun 
kosteloos ter besch:ikking gestelde voer
tuig van hun werkgever; dat het hun 
vrij stond op eigen middelen naar huis 
terug te keren en te allen tijde uit dat 
voertu:ig te stappen ; dat zij niet bezoldigd 
waren gedurende de rit ; dat, zo Snoeck 
het op zich genornen had het voertuig 
naar zijn patroon terug te brengen, hij 
hierbij geen enkele loondienst vervulde 
maar eenvoudig gebruik maakte van 
ander1nans voertuig en dat de gemeen
rechtelijke vordering alleen zou kmmen 
geweigerd worden indien vaststaat dat 
en de dader en de slachtoffers nog enige 
taak in uitvoering van hem arbeidsover
eenkomst aan het volbrengen waren, 
hetgeen zeker niet het geval is; en ter
wijl, nu het arrest geen uitspraak geeft 
over de werkelijkheid van de aldus 
aangevoerde omstandigheden en evenmin 
onderzoekt of die omstandigheden, aan
nemende dat zij bewezen waren, al 
dan niet van zulke aard zijn dat zij 
het Iitigieuze ongeval doen beschouwen 
als een zich op de weg van het werk 
voorgedaan hebbend ongeval, de gekri
tiseerde beslissing niet regelmatig met 
redenen omhleed is (schending van alle 
hierboven aangeduide wetsbepalingen); 
terwijl, althans, het arrest aldus in het 
onzekere laat of de rechters in hoger 
beroep overwogen hebben dat de om-
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standigheden, door eiseres en de burger
lijke partij " De Vaderlandse » aange
voerd tot staving van de stelling dat 
het litigieuze ongeval zich, tenminste 
wat de getro:ffenen betreft, op de weg 
van het werk had voorgedaan, onjuist 
waren of, integendeel, juist maar niet 
pertinent, en terwijl deze onzekerheid 
het toetsen van de wettigheid van de 
gekritiseerde beslissing belet (schending 
inzonderheid van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat het arrest tegenover 
de bewering van de conclusie dat het 
ongeval overkomen is toen de werklieden 
na beeindigde arbeid naar huis terug
keerden stelt dat zij op dat ogenblik 
van de plaats waar zij in opdracht van 
hun werkgever plafoneerwerken hadden 
uitgevoerd naar de zetel van de onder
neming terugkeerden ; 

Dat het hieraan toevoegt dat dit ver
voer met behulp van het voertuig van de 
werkgever geschiedde ; 

Over-wegende dat het arrest uit die 
omstandigheden wettelijk heeft kmmen 
afieiden dat het ongeval in verband stand 
met de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst, en aldus zich heeft voorgedaan 
in de uitvoering ervan, dit is, toen 
bedoelde werklieden zich steeds onder 
het gezag, de leiding en het toezicht van 
de werkgever bevonden ; 

Overwegende dat die vaststelling uit
sluit dat het ongeval overkomen is op de 
weg naar of van het werk, in de zin 
van artikel 19, lid 3, van de gecoordi
neerde wetten op de vergoeding van de 
schade, spruitende riit de arbeidsonge
vallen, gewijzigd bij de wet van ll juni 
1964; 

Dat het arrest aldus zijn beslissing 
wettelijk rechtvaardigt en meteen de in 
het middel bedoelde conclusie zonder 
dubbelzinnigheid en passend beant
woordt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

II. vVat de voorziening van de naam
loze vennootschap "De Vaderlandse », 
burgerlijke partij, betreft : 

... (zeljde micldel) 

III. Wat de voorzieningen van Van 
Driessche, De Tier en Vlerick, burgerlijke 
partijen, betreft : 

.. . ( zelfcle middel) 

IV. ViTat de voorziening betreft van 
Van Assche: 

A. Als burgerlijk aansprakelijke partij : 

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

doo1•clat het bestreden arrest eiser bur
gerlijk aa1isprakelijk verklaard heeft voor 
verweerder, zijn aangestelde, zonder de 
conclusie te beantwoorden waarin hij 
deed gelden dat zijn personeel volkomen 
vrij was zich door gelijk well{ middel 
naar het werk te begeven en het loon 
slechts uitbetaald werd van zodra het 
personeel ter plaatse was waar de werken 
uitgevoerd worden; dat, nu de arbeiders 
niet in dienstverband stonden, het is te 
zeggen niet dienden te werken of te 
handelen onder het gezag, de leiding en 
het toezicht van de werkgever, het onge
val niet kan overkomen zijn tijdens de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst : 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het middel aangevoerd door eiseres 
Van den Bulcke blijkt dat het arrest, 
op grand van de aangehaalde redenen, 
wettelijk heeft kunnen beslissen dat het 
ongeval overkomen is tijdens de uitvoe
ring van de arbeidsovereenkomst ; 

Dat het arrest hieruit wettelijk heeft 
kmmen afleiden dat eiser burgerlijk 
aansprakelijk was voor verweerder, zijn 
aangestelde, en de in het middel bedoelde 
conclusie passend heeft beantwoord; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

B. Als burgerlijke partij : 

On1 die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt de eisers in de kosten 
van hm1 voorzieningen. 

12 mei 1969.-28 kamer.- Voo1·zitte1', 
H. Rutsaert, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - VeTslaggevm·, Ridder de 
Schaetzen. - Gelijkluidencle conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. - Pleitm·, 
H. DeBruyn. 

28 KAMER. - 12 mei 1969, 

I o AANSPRAKELIJKHEID (BLJITEN 
O"VEREENKOMST). - STRAFZAKEN. 
- BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. 
- RAMING VAN DE SCHADE NAAR 
BILLIJKHEID. - WETTELIJKHEID. -
VoORW AARDEN. 
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2° AANSPRAKELIJKHEID (RUITEN 
OVEREENKOMST). - STRAFZAKEN. 
- BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. 
-SCHADE GELEDEN DOOR RET SLAGHT-
OFFER VAN EEN ONGEV AL, DIE VOORT
VLOEIT UIT EEN VERMINDERING VAN 
ZIJN INTELLEOTUEEL VERMOGEN. -
BED RAG VAN DE VERGOEDING DOOR DE 
REOHTER V ASTGESTELD OP GROND VAN 
RET BRUTO-INKOJYIEN DAT RET WERKE
LIJK GELEDEN VERLIES VERTEGEN
WOORDIGT. - WETTELIJKHEID. 

1° De schade ten gevolge van een onwette
lijlee handeling wonlt dooT de Techte1· 
1·egelmatig naa1· billijlcheicl gemarnd 
wanneM· hij de Tedenen opgeeft waa?·om 
eensdeels de doo1· een pcvrtij voo1·gestelde 
mrningsg1·ondslag niet lean wonlen aan
genornen en ande1·deels de 1·arning enleel 
naa1· billijleheicl lean gesohieden ( 1 ). 
(Grondwet, art. 97; Burg. Wetb., 
art. 1382.) 

2° De 1·echte1', die aan het slaohtofje1' van 
een ongeval een ve1·goeding moet toe
kennen voo1· de gecleeltelijke ve1·rnincle1·ing 
van zijn intelleotueel ve1·mogen, mag, 
dooT een soeveTeine beoonleli1vg van cle 
gegevens de1' zaale, het beclmg van deze 
veTgoeding vaststellen op g1•oncl van het 
b1'ttto-inleomen dat volgens hem het 
we1·leelijle geleclen ve1·lies veTtegenwooT
digt (2). (Burg. Wetb., art. 1382.) 

(VAN VAERENBERGH, T. PIATT!.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 oktober 1968 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent, rechtdoende 
als rechtscollege waarnaar de zaak is 
verwezen; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
3 april 1967 (3); 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1315, 1382 
van het Burgerlijk W etboek, en 97 van 
de Grondwet, 

doonlat het bestreden arrest eiser, die 
op straf- en burgerlijk gebied aansprake
lijk verklaard werd voor de schadelijke 

(1) Cass., 25 april 1966 (Bull. en FABIO., 

1966, I, 1069); raadpl. cass., 20 januari 1969, 
supra, blz. 479. 

(2) Verg. cass., 23 mei 1966 (Bull. en FABIO., 

1966, I, 1196). 
(3) A1'1', cass., 1967, biz. 936. 

gevolgen van een verkeersongevnl waar
van verweerder het slachtoffer was, ver
oordeelt 01n aan verweerder een schade
vergoeding te betalen van 1.205.000 frank 
voor stoffelijke schade wegens verlies aan 
inkomsten, en deze veroordeling hierop 
steunt dat, « al laten de door verweerder 
voorgehouden elementen in verband met 
zijn bedrijvigheid 11iet toe enige precieze 
berekening te maken die zou toelaten 
zijn inkomsten ten tijde van de tijdelijke 
werkonbekwamnheid te berekenen », het 
hof van beroep « de overtuiging is toege
daan dat het verlies aan bruto-inkomen, 
zijnde het werkelijk geleden verlies waar
voor verweerder vergoeding eisen kan, 
bewezen is voor een bedrag dat in billijk
heid geraamd wordt op een som in ver
houding met de ondergane graad van 
incapaciteit ten opzichte van een bruto
inkomen van 600.000 frank per jaar >>, 

te1•tvijl, eM·ste ondM·deel, verweerder, 
oorspronkelijke eiser tot schadevergoe
ding, volgens artikel 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek de gegrondheid van 
zijn eis moest bewijzen, en bijgevolg het 
bewijs moest bijbrengen van het bedrag 
van zijn inkomsten v66r het ongeval, 
en van het bedrag van de vermindering 
van deze in.komsten ten gevolge van het 
ongeval, dit wil zeggen, in welke mate 
deze inkomsten door zijn tijdelijke werk
onbekwaamheid werden bei'nvloed, zodat 
het arrest, na vastgesteld te hebben 
dat de elementen door verweerder voor
gehouden niet toelieten enige precieze 
berekening te maken van zijn inkomsten 
ten tijde van de tijdelijke werkonbe
kwaamheid, niet zonder tegenstrijdig
heid en alleszins niet zonder schending 
van artikel 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek kon beslissen dat het werkelijk 
geleden verlies, waarvoor verweerder ver
goeding eisen kan, bewezen is voor een 
bedrag, in billijkheid berekend op een 
bruto-inkomen van 600.000 frank per jaar 
zijnde 1.205.000 frank; 

tweecle ondenleel, de berekening van een 
schade « in billijkheid » of ex aequo et bono 
slechts wettelijk is waar het onmogelijk is, 
zoals het geval is voor een morele 
schade, het bedrag van de schade 
mathematisch te preciseren, ten deze de 
1nathematische berekening van de be
roepsinkOinsten van verweerder niet 
onmogelijk was, en deze omnogelijkheid 
door het arrest niet werd vastgesteld, 
zodat het arrest de artikelen 1315 en 
1382 van het Burgerlijk Wetboek ge
schonden heeft door verweerder, oor
spronkelijke eiser, te ontlasten van zijn 
verplichting het bewijs bij te brengen van 
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bet bedrag van zijn beroepsinkomsten 
v66r bet ongeval en door, bij een bereke
ning ex aeqt<o et bono, te beslissen dat de 
schade door verweerder geleden bewezen 
was, op grond van een inkomen van 
600.000 frank; 

dercle onde1'deel, de rechter slechts tot 
een raming van een schadevergoeding 
ex aeqtw et bono kan overgaan, wanneer 
de partijen hem geen andere wijze van 
raming voorgesteld hebben of wanneer 
bij de verwerping van de voorgestelde 
raming gerechtvaardigd heeft, dat ten 
deze eiser in zijn subsidiaire conclusie 
staande gehouden had dat de deskundige 
Pierard tot de conclusie gekomen was 
dat het gemiddeld inkomen van verweer
der slechts 348.674 frank bedroeg, en dat 
de toe te kennen schadevergoeding op 
grond van dit bedrag moest berekend 
worden ; dat het arrest deze conclusie 
niet beantwoord heeft en aldus artikel 97 
van de Grondwet geschonden heeft; 
dat het eveneens artikel 1382 van het 
Burgerlijk W etboek geschonden heeft 
door de schadevergoeding ex aequo et 
bono te ramen, zonder vast te stellen dat 
de door eiser voorgestelde wijze van 
raming niet kon aangenomen worden ; 

vienle onderdeel, het arrest de toege
kende schadevergoeding berekend heeft 
op grond van de ondergane graad van 
incapaciteit ten opzichte van een bruto
inkomen van 600.000 frank per jaar, 
boewel het verlies aan inkomen slechts 
bestaat ten opzichte van het netto
inkmnen, zodat het tegenstrijdig is te 
beslissen dat "het verlies aan bruto
inkomen '' " bet werkelijk geleden verlies " 
is " waarvoor verweerder vergoeding 
eisen kan ,, en bijgevolg, door de schade
vergoeding te berekenen op grand van 
een bruto-inkon1en, het arrest een ver
goeding toegekend heeft die hager is dan 
de werkelijk geleden scbade en aldus 
artikel 1382 van bet Burgerlijk Wetboek 
geschonden heeft ; 

minstens het bestreden arrest de con
clusie van eiser niet beantwoordt in zover 
zij staande hield dat om het bedrag van 
de normale inkomsten van verweerder te 
bepalen " er rekening dient gehouden te 
worden met de zware uitgaven die ver
weerder heeft moeten doen om zich deze 
inkoll1Bten te kunnen verwerven : voort
durende zakenreizen, tussen Engeland 
en Italie, kosten van verblijf in hotel, 
installatie en onderhoud van een bm'eel 
in England, enz. ,, zodat het arrest 
artikel 97 van de Grondwet geschonden 
heeft; 

vijfde onderdeel, nu eiser in conclusie 
staande gebouden had dat verweerder 
het bedrag van zijn inkomsten v66r het 
ongeval had kunnen en moeten bewijzen, 
doch " dat hij geen bewijs voorlegde van 
de door hem betaalde belastingen, dat 
hij evenmin kopie van zijn belastings
aangiften vool'legde, dat hij geen bank
bescheiden mededeelde, dat hij ook naliet 
de contracten voor te leggen die hij met 
Italiaanse, Engelse en Belgische :firma's 
beweerde te hebben afgesloteu ,, het 
arrest zich er toe beperkt vast te stellen 
dat verweerder " geen fiscale bescheiden 
heeft kmmen voorleggen aangaande zijn 
gezamenlijke inkomsten " ; 

moest zelfs aangenomen worden (quod 
non) dat deze vaststelling van die aard 
is dat zij het niet-voorleggen van fiscale 
aa11giften kan recbtvaardigen, zij alles
zins geen antwoord geeft 'op het middel 
door eiser afgeleid nit het niet-voorleggen 
van het bewijs van de door hem betaalde 
belastingen, van zijn bankbescheiden en 
van de afgesloten contracten, zodat het 
arrest niet regelmatig gemotiveerd is, 
naar luid van artikel 97 van de Grand
wet: 

Wat het eerste en het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de door verweerder aangevoerde 
elementen in verband met zijn bedrijvig
heid niet toelaten enige preciezfl bereke
ning te maken die zou toelaten zijn 
inkomsten ten tijde van zijn tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid te bepalen en dat 
hij geen fiscale bescheiden heeft kunnen 
overleggen aangaande zijn gezamenlijke 
inkomsten; 

Overwegende dat de rechter aldus, na 
de onmogelijkheid vastgesteld te hebben 
het juiste bedrag van de geleden schade 
mathematisch te bepalen bij gebrek aan 
juiste beoordelingselementen, wettelijk 
en zonder schending van artikel 1315 
van het Burgerlijk W etboek de door 
verweerder geleden schade ex aequo et 
bono vermocht te begroten ; 

W at het derde en het vierde onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat het arrest, geen reke
ning houdende met zekere inkoll1Sten 
welke doo1' het ongeval niet bei'nvloed 
werden, als ontegensprekelijk bewezen 
acht dat een belangrijk gedeelte van de 
bedrijvigheid van verweerder recht
streeks door de gevolgen van het ongeval 
aangetast werd, zoals het opmaken van 
plans en het werken aan nieuwe uitvin-
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dingen, en dit gedeelte ex aequo et bono 
op een bruto-bedrag van 600.000 frank 
per jaar begroot; 

Overwegende dat het, door een soeve
reine booordeling van de elementen van 
de zaak en zonder aan verweerder een 
andere vergoeding toe te kennen dan die 
welke de werkelijk geleden sohade oom
penseert, wettelijk beslist dat de sohade, 
veroorzaakt door de vermindering van 
het intelleotueel vermogen van ver
weerder, bepaald diende te worden 
door het in aamnerking nemen van het 
bruto-inkmnen hetwelk, volgens het ar
rest, ten deze het werkelijk geleden 
verlies uitmaakt waarop verweerder aan
spraak heeft ; 

Overwegende dat het arrest aldus de 
door eiser voorgestelde ran1.ing op grond 
van het verslag van een door hem geraad
pleegde deskundige implioiet verwerpt, 
nu dit verslag enkel rekening houdt met 
contraoten welke door verweerder v66r 
het ongeval afgesloten werden en geens
zins met de inkomsten welke verweerder 
zou genoten hebben door nieuwe uitvin
dingen; 

Overwegende dat het arrest de conclu
sie van eiser wat betreft de bijzondere 
uitgaven wegens reizen in het buitenland, 
en dergelijke, niet nader diende te 
beantwoorden, vermits het met dit ge
deelte van de bedrijvigheid van verweer
der geen rekening hield ; 

Wat het vijfde onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser, bij conclusie, 
het gebrek aan overlegging van de in het 
onderdeel vermelde bescheiden inriep om 
eruit af te leiden dat het hof van beroep 
volstrekt geen rekening kon houden met 
de door verweerder. aangevoerde cijfers ; 

Dat het arrest geen rekening houdt 
met die cijfers en de door verweerder 
geleden schade ex aequo et bono begroot, 
zodat het geen nader antwoord op de 
conclusie van eiser diende te verstrekken ; 

Overwegende dat geen onderdeel van 
het mid~el kan aangenomen worden ; 

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

12 mei 1969.- 2e kamer.- Voorzitter·, 
H. Rutsaert, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Vm·slaggever·, H. Naulaerts. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Colard, 
advocaat-generaal. - Pleiter·, H. Struye. 

ze KAMER. - 12 mei 1969, 

ARBEIDSONGEV AL. - VERHAAL VAN 
DE VERZEKERAAR ARBEIDSONGE
V ALLEN TEGEN DE D:ElRDE DIE VOOR 
RET ONGEVAL AANSPRAKELIJK IS. -
VERHAAL AFHANKELIJK VAN DE VOOR
WAARDE DAT DE VERGOEDINGEN VER
SOHULDIGD AAN HET SLAOHTOFFER OF 
ZIJN REOHTHEBBENDEN BETAALD ZIJN 
OF DAT RET KAPITAAL, DAT DE RENTE 
VERTEGENWOORDIGT, GEVESTIGD WERD. 

De ver·zekeraa?"-ar·beidsongevallen die in 
de r·echten van het becl?-ijjshoofd wordt 
gesteld, mag tegen de denle, die voor· een 
ar·beidsongeval aanspmkelijk is, enkel 
optreden in zovm· hij in de plaats is 
gesteld van het slachto [fer e?~ op voor·
waanle dat hij aan dit slachtoffm· of zijn 
rechthebbender~ de ver·goedingen wm·kelijk 
heeft betaald, zoals dit wordt voorge
sch?'even dam· de gecoordineenle wetten 
betr·effende de ver·goeding van cle schade 
voor·tspruitende ttit aTbeidsongevallen, of 
dat hij oveTeenkomstig ar·tikel 19, laatste 
lid, van deze wetten het kapitaal, dat de 
rente vm·tegenwoonligt, heeft geves
tigd (1). 

(NAAJ\'ILOZE VENNOOTSOHAP «LA ROYALE 
BELGE ,, T. SOHOT EN NAAl\iLOZE 
VENNOOTSOHAP «DE VADERLANDSE ». 

SOHOT EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
«DE VADERLANDSE ll, T. GELPEN, VER
HOEVEN EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
«LA ROYALE BELGE ll,) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 oktober 1968 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

A. W at de voorziening van de naamloze 
vennootschap « La Royale Belge " 
betreft: 

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

Overwegende dat eiseres, burgerlijke 
partij, niet in kosten van de strafvorde
ring veroordeeld werd ; 

(1) Verg. cass., 9 februari 1961 en noot 
(Bull. en PABlO., 1961, I, 616); 21 februari 1967 
(Ar·1·, cass., 1967, blz. 784); 11 maart 1968 
(ibid., 1968, blz. 916). 
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Dat de voorziening, derhalve, niet 
ontvankelijk is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
rechtsvordering door eiseres ingesteld : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, I, 4, 19 van de gecoiirdineerde 
wetten betre:ffende de vergoeding van de 
schade voortspruitende uit arbeidsonge
vallen, 1382, 1383 en 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van straf
vordering, 

doo1·dat het bestreden arrest, na vast
gesteld te hebben dat aanlegster, ver
zekeraar-arbeidsongevallen van de werk
gever van het slachtoffer, geenszins 
bewijst dat zij, op huidig ogenblik, enig 
kapitaal ter uitbetaling van een rente 
aan de weduwe zou gevestigd hebben, 
het tegenberoep van eiseres weigert in te 
willigen dat zij had ingesteld ten einde 
door het hof van beroep voor recht te 
laten :rerldaren dat de vergoeding wegens 
mater1ele schade overeenkomstig het 
gemeen recht aan de weduwe van het 
slachto:ffer toekomend 504.803 frank 
beliep, om reden dat « in die omstan
digheid, de naamloze vennootschap 
<< La Royale Beige " geen belang bezit 
om de materiels schade van de weduwe 
hie et nunc te doen vaststellen, vermits 
zij slechts tot subrogatie gerechtigd 
zal zijn wanneer zij het bewijs zal leve
ren dat zij ten bate van de weduwe enig 
kapitaal gevestigd heeft "• 

terwijl de verzekeraar-arbeidsongeval
len van de werkgever van het slachto:ffer 
van een arbeidsongeval of van een 
ongeval op de weg naar of van het werk 
onbetwistbaar er belang bij heeft, in het 
geding tussen hem en de aansprakelijke 
voor het ongeval, de omvang in gemeen 
recht te laten vaststellen van de mate
riels schade door het slachto:ffer onder
gaan vermits deze schade de maat is 
van het gebeurlijk verhaal van het 
slachto:ffer tegen de verzekeraar-arbeids
ongevallen ingeval de forfaitaire ver
goedingen hoger liggen dan die in gemeen 
recht, evenals de maat van de vordering 
van de verzekeraar-arbeidsongevallen 
tegen de aansprakelijke, aangezien deze 
nooit boven de schadevergoeding bere
kend in gemeen recht kan worden gehou
den: 

Overwegende dat de verzekeraar-ar
beidsongevallen slechts in plaats van de 

0ASSATIE, 1969. - 29 

getro:ffene tegen de derde aansprakelij ke 
n1ag optreden en zulks op voorwaarde 
d.~t hij werkelijk aan de getroffene of 
ZI.Jn rechthebbende de forfaitaire vergoe
dmgen betaald heeft of dat hij het 
r~ntevertegenwoordigend kapitaal geves
tigd he~ft overeenkomstig artikel 19, 
laatste hd, van de gecoiirdineerde wetten 
betre:ffende de arbeidsongevallen ; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat eiseres noch. de 
vergoedingen betaald noch bedoeld kapi
taal gevestigd heeft ; 

Dat het hof van beroep dus wettelijk 
heeft kunnen beslissen dat eiseres in die 
om~tandigheden, geen actueel 'belang 
bez1t om de omvang van de materiels 
sch.ade berekend volgens het gemeen 
rech.t hie et nunc te doen vaststellen en 
dat het volstaat h.aar akte te verlenen 
van haar voorbehoud voor de toekomst ; 

Dat h.et middel niet kan worden aan
genome>J.; 

B. W at de voorziening van Schot 
betreft: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
bij verstek ten opzich.te van eiser, 
beklaagde, gewezen werd, dat uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan niet blijkt dat die beslissing hem 
betekend werd, dat de verzetstermijn niet 
verstreken was op de datum van de 
voorziening ; 

Dat, derh.alve, de voorziening niet ont
vankelijk is ; 

0. Wat de voorziening van de naamloze 
vennootschap « De Vaderlandse » be
treft: 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat eiseres, vrijwillig tussenko
rrtende partij, haar voorziening betekend 
h.eeft aan de partijen tegen wie zij is 
gericht; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

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

12 mei 1969.- 2e kamer.- Voo1·zittm·, 
H. Rutsaert, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1•slaggeve1·, Ridder de 
Schaetzen. · - Gelijkluidende conclusie, 
H. Oolard, advocaat-generaal. - Pleiter 
H. Simont. ' 
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26 KAMER. - 12 rnei 1969. 

1° SAMENHANG. - STRAFZAKEN. 
SAJ\illNVOEGING OF SPLITSING VAN DE 
PROOESSEN. NOODZAKELIJKHEID 
VAN EE:N GOEDE RECHTSBEDELING. -
BEOORDELINGSMAOHT VAN DE FEITEN
REOHTER.- GRENZEN. 

2° SAMENHANG. - STRAFZAKEN. 
GELIJKTIJDIGE VERVOLGINGEN TEN 
LASTE VAN VERSOHILLENDE BEKLAAG· 
DEN DIE IN EENZELFDE ZAAK ZIJN 
BETROKKEN. - SPLITSING DOOR DE 
FEITENR.EOHTER. SPLITSING DIE 
GEEN NIEUWE SAMENVOEGING BELET 
NOOH IN EERSTE AANLEG NOOH IN 
HOGER BEROEP. - VOORWAARDEN 
VAN DE NIEUWE SAMENVOEGING. 

30 SAMENHANG. - STRAFZAKEN. 
GELIJKTIJDIGE VERVOLG!NGEN TEN 
LASTE VAN VERSOHILLENDE BEKLAAG· 
DEN DIE IN EENZELFDE ZAAK ZIJN 
BETROKKEN. - SPLITSING DOOR DE 
FEITENREOHTER. - BESLISSING VER
BINDT NOCH DE REOHTER DIE DE 
SPLITSING HEEFT BEVOLEN NOOH DE 
REOHTER IN HOGER BEROEP. 

4° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - CASSATIE
BEROEP VAN DE BEKLAAGDE. 
MID DEL W AARBIJ WORDT AANGEVOERD 
DAT DE REOHTER IN HOGER BEROEP 
NIET HEEFT GEANTWOORD OP EEN VER
WEERJ\IIDDEL AFGELEID UIT DE 
TEGENSTRIJDIGHEID VAN DE VERKLA
RINGEN VAN ZEKERE GETUIGEN. -
REOHTER IN HOGER BEROEP DIE DE 
REDENEN PREOISEERT WAAROM HIJ 
BEPAALDE VERKLARINGEN VAN DEZE 
GETUIGEN BOVEN ANDERE VERKIEST. 
- GEEN SCHENDING VAN DE REOHTEN 
VAN DE VERDEDIGING. 

1° De feiten;rechte1' beoonleelt soeve1·ein, 
onde1' voorbehoud van de eerbiecliging 
van cle 1·echten van cle ve1•decliging, of de 
nooclzakelijlcheicl van een goede 1·echts-

(1) Cass., 22 april 1968 (A1·r. cass., 1968, 
biz. 1066). 

(2) en (3) Raadpl. cass., 25 maart 1957, 
redenen (B1tll. en PAsrc., 1957, I, 902); 
10 november 1958 (ibid., 1959, I, 260); 
18 januari 1960 (ibid., 1960, I, 560); 27 maart 

bedeling al clan niet de samenvoeging 
of de splitsing van de processen ve?'· 
eist (1). 

2° In geval van gelijktijclige vervolgingen 
ten laste van ve1'schillende beklaagclen 
die in eenzelfcle zaak zijn bet1'okken, 
ve1•zet niets zich e1·tegen clat de feiten-
1'echte1·, onde1· voo1·behoucl dat de 1·echten 
van cle ve1·dediging in acht wo1·den 
genomen, na het geval van zekm·e 
beklaagden te hebben gesplitst, deze 
p1'ocessen opnieuw samenvoegt, indien 
hij o01•deelt dat cle omstandigheden 
van de zaak en het belang van een goede 
1·echtsbecleling zulke maat1·egel vm·ei
sen (2). 

3° Wannee1' ve1·volgingen gelijktijdig wor
den ingesteld tegen. ve1·schillende be
klaagden die in eenzelfde zaak zijn 
bet1·okken en de feitem·echter de splitsing 
beveelt van het geval van zeke1·e beklaag
den, is deze beslissing niet bindend noch 
in ee1·ste aanleg noch in hoger beroep, 
zelfs zo in dit laatste geval geen hogeT 
beroep we1·d ingestelcl tegen de beslissing 
van de eerste 1·echteT die de splitsing 
bevolen had (3). 

4o De 1'echten van de ve1·dediging wo1·clen 
niet geschonden door de 1·echteT in hoge1· 
be1•oep die, bij de soeve?"eine beo01·deling 
in feite van de bewijswaanle van de 
ingewonnen getuigenissen, een ve?·weeT
middel van de beklaagde VM'We1'pt, dat 
is afgeleid uit de tegenstTijdigheid van 
de verklm·ingen van zekm·e beklaagden, 
cloo1' de Tedenen te preciseren waa1·om 
hij bepaalcle ve1·lcla1·ingen van deze 
getttigen boven andeTe ve1·lciest (4). 

(FIRMIN G ... EN WILLY L .... ) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de beschikking 
van de Raadkamer van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Gent van 19 april 
1968, het tussenarrest van 30 september 
1968 en het eindarrest van 15 oktober 
1968 van het Hof van beroep te Gent; 

en 5 juni 1961 (ibid., 1961, I, 823 en 1072); 
6 juni 1966 (ibid., 1966, I, 1279) en het in 
de vorige noot geciteerd arrest. 

(4) Raadpl. cass., 6 en 13 januari 1969, 
s1wra, biz. 431 en 463. 
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I. Ten aanzien van de voorziening van 
Firmin G ... : 

A. In zover de voorziening gericht is 
tegen de arresten van 30 september en 
15 oktober 1968 : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6 van de wet 
van 1 mei 1849, 190, 199 en 227 van het 
W etboek van strafvordering, 97 van de 
Grondwet, 

doonlat het bestreden arrest van 30 sep
tember 1968 de tegen eiser en vijf andere 
medebeklaagden ingestelde strafproce
dure en die welke tegen een zevende en 
achtste medebeklaagde was ingesteld 
opnieuw heeft samengevoegd, 

tm·wijl de procedure wat deze laatste 
twee beklaagden betreft gesplitst was 
geweest bij tussenvonnis van de Correc
tionele Rechtbank te Gent van 27 mei 
1968 en tegen dit vonnis geen hoger 
beroep werd ingesteld noch door de 
beklaagden noch door het openbaar 
ministerie, zodat het hof van beroep, bij 
ontstentenis van vernietiging van dit 
vonnis, niet bevoegd was om beide 
procedures samen te voegen, waaruit 
volgt dat de rechten van de verdediging 
geschonden werden en dat zowel het 
tussenarrest van 30 september 1968 als 
het eindarrest van 15 oktober 1968 niet 
zoals in rechte vereist gemotiveerd zijn : 

Overwegende dat eiser samen met 
negen andere medebeklaagden voor de 
Correctionele Rechtbank te Gent ver
volgd werd ; dat de eerste rechter, bij von
nis van 27 mei 1968, de zaak splitste wat 
de behandeling van de feiten ten laste 
van vier beklaagden betreft ; dat twee 
van deze vier beklaagden bij vonnis van 
28 mei 1968 werden vrijgesproken en 
geen hoger beroep tegen dit vonnis werd 
ingesteld ; dat de twee andere beklaagden 
bij vonnis van 26 juni 1968 veroordeeld 
werden en door deze beklaagden en het 
openbaar ministerie hoger beroep tegen 
dit vonnis werd ingesteld ; dat, bij vonnis 
van 31 mei 1968, eiser samen met vier 
medebeldaagden veroordeeld werd, een 
vijfde medebeklaagde vrijgesproken zijn
de, en dat door eiser, door de veroordeelde 
medebeklaagden en door het openbaar 
ministerie tegen eiser en al deze mede
beklaagden, waaronder die welke vrijge
sproken werd, hoger beroep ingesteld 
werd ; dat de promu'eur-generaal eiser 
door een zelfde dagvaarding samen met 
de zeven medebeklaagden voor het Hof 
van beroep te Gent daagde ; 

Overwegende dat het aan de feiten
rechter uitsluitend en soeverein behoort 
in feite te beoordelen of verschillende 
zaken al dan niet wegens verknochtheid 
samengevoegd dienen te worden ; dat, in 
geval van gelijktijdige vervolgingen ten 
laste van verschillende verdachten, niets 
zich er tegen verzet dat hij, na het 
geval van zekere verdachten van dit van 
andere gesplitst te hebben, deze gevallen 
opnieuw samenvoegt, indien de omstan
digheden van de zaak en het belang van 
een goede rechtsbedeling zulke maatregel 
vereisen ; dat, aldus, een beslissing welke 
een zaak splitst voor de feitenrechter 
noch in eerste aanleg, noch in hoger 
beroep, als bindend voorkomt voor de 
rechter en dit, in het laatste geval, zelfs 
wanneer geen hoger beroep werd inge
steld tegen de beslissing van de eerste 
rechter die de splitsing bevolen had; 

Overwegende dat bijgevolg het hof van 
beroep, waarbij het geheel van de feiten, 
welke ten laste van eiser en zijn mede
beldaagden waren gelegd, aanhangig was 
gemaakt, en dat over de grond van de 
zaak uitspraak moest doen, verplicht 
was, onder voorbehoud van de inacht
neming van de rechten van de verdedi
ging, na te gaan of de noodwendigheden 
van een goede rechtsbedeling de voeging 
of de splitsing van de vervolgingen 
vereisten; 

Overwegende dat. het bestreden arrest 
er op wijst « dat al de beklaagden 
gelijktijdig voor de eerste rechter gedag
vaard werden en dat de misdrijven, die 
hun ten laste worden gelegd, het voor
werp uitmaakten van een enkel onder
zoek ; dat daarenboven in meerdere 
gevallen tegenover dezelfde kinderen 
feiten gepleegd werden door verschil
Iende beklaagden; dat anderzijds, de 
beklaagden kennis hebben gehad van het 
dossier en aldus van de feiten ten laste 
van ieder van hen gelegd en dat ze 
aanwezig waren bij de debatten in eerste 
aanleg ; dat de gegevens van het voor
onderzoek en de behandeling der zaak 
voor de eerste rechter duidelijk hebben 
Iaten uitschijneu dat er een zodanige 
verknochtheid tussen al de gevallen 
bestaat dat, met het oog op een goede 
rechtsbedeling, het vereist is dat het 
onderzoek en de berechting van de zaak 
ten opzichte van al de beklaagden te 
zamen zou geschieden " ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
aldus, zonder schending van de rechten 
van de verdediging en zonder zijn macht 
te overschrijden, soeverein geoordeeld 
heeft dat de zaak niet moest gflsplitst. 
worden en wettelijk beslist heeft '' dat 
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het hofniet gebonden was dooreen vonnis 
van splitsing door de eerste rechter 
uitgesproken "; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen het arrest van 15 oktober 1968 : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet en van de rechten van de 
verd ediging, 

do01·dat het bestreden arrest de con
clusie van eiser niet beantwoordt die liet 
gelden dat de verklaringen afgelegd ter 
zitting van 27 mei 1968 van de Correc
tionele Rechtbank te Gent door de 
getuigen B ... en S ... en luidende : « Ik 
bevestig mijn vroeger terzake afgelegde 
verklaringen " niet toelaten uit te maken 
of deze bevestiging betrekking heeft op 
de verklaringen van B ... van 7 decem
ber 1967 en waaruit de onschuld vail eiser 
blijkt en op de verklaringen van S ... van 
9 januari 1968, tegenstrijdig met die van 
14 december 1967, tegenstrijdigheid 
waaruit insgelijks de onschuld van eiser 
blijkt : 

Overwegende dat eiser in conclusie liet 
gelden dat de verklaringen van de 
getuigen B ... en S ... tegenstrijdigheden 
vertoonden waaruit zijn onschuld bleek ; 

Overwegende dat het arrest dit verweer 
beantwoordt door er op te wijzen dat 
indien, weliswaar, B ... uit beschaamdheid 
bij zijn eerste ondervraging niet over 
onzedige feiten heeft durven spreken, hij 
nadien, bij volgende ondervragingen en 
bij confrontatie, verklaarde dat de be
klaagde menigvuldige onzedige aanrakin
gen had gepleegd en op de terechtzitting 
van de eerste rechter dit ook heeft 
bevestigd en overigens dit eveneens aan 
zijn kameraad De B ... had verteld, dat 
uit de verklaring van S ... eveneens blijkt 
dat de beklaagde zich aan deze jongen 
had vergrepen ; 

Overwegende dat het arrest aldus, 
zonder schending van de rechten van de 
verdediging, soeverein de bewijswaarde 
van de verklaringen van de getuigen 
beoordeelt ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

0. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beschikking van de raadkamer 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Gent van 19 april 1968 en tegen de 
arresten van 30 september en 15 oktober 
1968; 

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

II. Ten aanzien van de voorziening 
van Willy L ... , alleenlijk gericht tegen 
het arrest van 15 oktober 1968 : 

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

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

12 mei 1969.- 28 kamer.- Voorzitter, 
H. Rutsaert, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Vm·slaggeve1·, H. Wauters. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Colard, 
advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 12 mei 1969. 

10 VERJARING. - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. - 0oRZAKEN VAN 
SCHORSING VAN DE VERJARING. -
0ASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ TEGEN EEN ARREST VAN DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
W AARBIJ WE GENS TARDIVITEIT NIET 
ONTVANKELIJK WORDT VERKLAARD HET 
VERZET VAN DEZE BURGERLIJKE PARTIJ 
TEGEN EEN BESCHIKKING VAN DE RAAD
KAMER DIE BESLIST DAT GEEN VERVOL
GING MOET WORDEN INGESTELD OP DE 
STRAFVORDERING TEGEN EEN ONBE
PAALDE PERSOON.- 0ASSATIEBEROEP 
DAT DE VERJARING STUIT. 

20 MISDRIJF.- VERSCHONINGSGROND. 
- DwALING. - GoEDE TRouw. -
GEEN VERSCHONINGSGROND OP ZICH
ZELF. 

1 o W egens de am·d van de bestreden beslis
sing is niet onontvankelijk en sch01·st 
bijgevolg de verjm·ing van de stmjvo?·de
ring vanaj die beslissing, het cassatie
beroep van de bu1·gerlijke pa1·tij tegen 
een ar1•est van de learner van inbeschuldi
gingstelling waa1·bij wegens tm·diviteit 
niet ontvanlcelijk wordt verlclaard het 


