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veTzet van deze buTgeTlijke pa1·tij' tegen 
een beschikking van de raadkameT die 
beslist dat er geen g1·ond bestaat om 
een onbepaalde persoon te vm·volgen (1). 

2° De dwaling is enkel dan een ve1'
schoningsg1·ond wanneer zij onoverko
melijk is, wat dooT de goede t1·ouw van 
de dader van het misdrijj alleen niet kan 
worden bewezen (2). 

(GALICIA, T. FONTEYNE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 november 1968 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

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

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
dat het bestreden arrest beslist dat de 
verjaring geschorst werd door het cassa
tieberoep dat door verweerder ingesteld 
werd tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het Hof van 
beroep te Brussel van 13 februari 1964 
en pas opnieuw is beginnen lopen vanaf 
15 februari 1965, datum waarop dit 
beroep door het Hof van cassatie niet 
ontvankelijk werd verklaard, omdat 
verweerder het aan het openbaar .minis
terie niet had betekend (3), 

te1·wijl een cassatieberoep de verjaring 
slechts schorst voor zover het ontvanke
lijk is ; uit de aard van de bestreden 
beslissing dient afgeleid te worden of de 
voorziening een wettelijk beletsel uit
maakt voor de beslechting van de straf
vordering ; het cassatieberoep van ver
weerder kennelijk onontvankelijk was en 
er geen twijfel kon bestaan omtrent de 
te vallen beslissing, weshalve dit beroep 
de verjaring niet kon schorsen : 

(1) Ra.adpl. cass., 25 september 1961 (B~tll. 
en PAsrc., 1962, I, 107) en 3 januari 1966 
(ibid., 1966, I, 573) en ook nog cass., 15 febru
ari 1965 (Bull. en PASIC,, 1965, I, 598). 

Overwegende dat, behoudens wanneer 
het cassatieberoep niet ontvankelijk is 
wegens de aard van de bestreden beslis
sing, de verjaring van de strafvordering 
geschorst is gedurende het cassatiegeding; 
_ Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat het cassatieberoep onont
vankelijk verklaard werd, niet wegens de 
aard van de bestreden beslissing, maar 
wegens niet-betekening van dit beroep 
aan het openbaar ministerie, dat het 
cassatieberoep tegen een beslissing van 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
waarbij een verzet wegens tardiviteit niet 
ontvankelijk wordt verklaard, uiteraard 
ontvankelijk is en het Hof van cassatie 
bevoegd is om na te gaan of het verzet 
terecht of ten onrechte niet ontvankelijk 
werd verklaard ; 

Overwegende dat het arrest derhalve 
wettelijk heeft beslist dat de strafvorde
ring niet verjaard was op de dag waarop 
het bestreden arrest gewezen werd ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat het bestreden arrest beslist dat 
de toelating van het gemeentebestuur 
niet volstond en dat eiser zijn goede 
trouw niet kan inroepen, 

te1wijl het gemeentebestuur, op grond 
van de toenmaals van kracht zijnde 
wetgeving, van oordeel was dat er geen 
toelating van het ministerie van open bare 
werken nodig was en men eiser niet ten 
kwade kan duiden in de mening te hebben 
verkeerd dat alles in orde was, te meer 
nu uit het bijzonder plan van aanleg nr 2, 
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 
29 september 1960, bleek dat de ganse 
oppervlakte mocht bebouwd worden en 
een melkdepot niet valt onder de hinder
lijke bedrijven en derhalve niet in strijd 
is met bedoeld bijzonder plan, te meer 
nog nu eiser op 8 juni 1966 de toelating 
verkreeg, met de toestemming van het 
Bestuur van de Stedebouw, om in het 
opgerichte magazijn een koelkamer in te 
richten, waaruit volgt dat dit bestuur 
met het bestaan en de exploitatie van 
het magazijn 't akkoord was : 

Overwegende dat eiser vervolgd werd 
om op het grondgebied omschreven door 
het besluit van de Regent van 1 februari 

(2) Cass., 27 januari 1969, supm, biz. 509. 
(3) Bull. en PAsrc., 1965, I, 598. 
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1945, waarbij tot het opmaken van een 
algemeen of bijzonder plan van aanleg 
wordt besloten, op een onroerend goed 
gelegen te Deurne te hebben gebouwd, 
afgebroken of wederopgebouwd zonder 
voorafgaande geschreven en uitdrukke
lijke toelating van de Minister van 
openbare werken of van zijn afgevaar
digde; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
met verwijzing naar het verslag van het 
Bestuur van de Stedebouw (stuk 42), dat 
eiser gebouwd heeft met een totale 
bouwdiepte, op de benedenverdieping, 
van circa 30 meter wanneer een nmximum 
bouwdiepte van 15m. bepaald werd in het 
goedgelmurd plan, in overeenstemming 
met de voorschriften van het bijzonder 
plan van aanleg nr 2te1" (koni:nhlijk 
beslu.it van 29 september 1960); 

Overwegende dat het middel niet pre
ciseert hoe het arrest, door aldus te 
beslissen, de bewijskracht van bedoeld 
bijzonder plan zou hebben miskend; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat een goedkeuring van de Dienst van 
de Stedebouw uitdrukkelijk door de 
wet vereist is en dat eiser daarvan niet 
onwetend kon zijn ; dat het daaruit 
wettelijk afleidt dat een toelating van 
het gemeentebestuur niet volstond en 
dat eiser zich niet op zijn goede trouw 
kan beroepen ; 

Overwegende dat, wat betreft de 
beweerde instemming a posteriori van 
het Bestuur van de Stedebouw van 
8 juni 1966, het middel feit en recht 
vermengt en derhalve niet ontvankelijk 
is; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen Werden nageleefd en 
dat de beslissi:ng overeenkomstig de wet 
is; 

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

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

12 mei 1969.- 2e kamer.- Voorzitte1·, 
H. Rutsaert, raadsheer waarnemend 

voorzitter.- Verslaggevm·, H. Naulaerts. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Colard, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Walter 
Pruym (van de balie te Antwerpen). 

2e KAMER.- 12 mei 1969. 

1° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
- BLOEDPROEF. - BLOEDANALYSE EN 
TWEEDE ANALYSE. - GELDIGHEIDS
VOORWAARDEN. 

2° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
- BLOEDPROEF. - AF TE NEMEN 
HOEVEELHEID. 

3° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING.- DRONKENSCHAP.- BLOED-
PROEF. TWEEDE ANALYSE. 
BESLISSING WAARBIJ WORDT VASTGE· 
STELD DAT DE HOEVEELHEID BLOED 
DIE WERD AFGELEVERD AAN HET 
ERKEND LABORATORIU.M OF AAN DE 
DESKUNDIGE VOOR DE TWEEDE ANA
LYSE, DIE DOOR DE BETROKKENE 
WERD AANGEVRAAGD, VOLDOENDE WAS 
VOOR EEN NOR.MALE DOSERING. -
GEEN SCHENDING VAN DE RECHTEN 
VAN DE VERDEDIGING VAN DE BEKLAAG
DE. 

1° De bloedanalyse en de tweecle analyse 
na de bloedp1•oej Ve1'1'icht met toepassing 
van a1·tikel 44bis van het T1Vetboek van 
strajvorde1·ing of van de wet op de 
politie van het wegvm·keer moeten, om 
geldig te zijn, uitgevoenl worden volgens 
de methode omschreven in bijlage II van 
het koninklijk besluit bet1·effende de 
bloedproef met het oog op het bepalen 
van het alcoholgehalte in het bloed. 
(Koninklijk besluit van 10 juni 1959, 
artikelen 8 en 10, lid 3, en koninklijk 
beslnit van 4 april 1961 betreffende 
de methode om het alcohol in bloed 
te bepalen.) 

2° en 3° A1·tikel 3 van het koninklijk 
besluit van 10 juni 1959 betreffende de 
bloedproef met het oog op het bepalen 
van het alcoholgehalte bepaalt dat min
stens 5 ml (5 cm3 ) bloed moet afge
nomen worden, maa1· niet op welke 
hoeveelheid bloed de analyse en de even
tuele tweede analyse moeten worden 
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uitgevoe1·d; de 1'echten van de ve1·dediging 
van de beklaagde wo1·den niet geschon
den doo1· de beslissing waa~·bij w01·dt 
vastgesteld dat de hoeveelheid bloed 
die wenl ajgelevm·d aan het e1·kend 
labomto1·ium of aan de deskundige voo1· 
de tweede analyse die op aanvraag van 
de betroklcene we1·d uitgevoe1·d, voldoende 
was voo1· een normale dose1·ing. 

(DECLERCK.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 december 1968 in hager 
beroep door de Correctione1e Rechtbank 
te Lenven gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de 
Grondwet, en van het koninklijk beslnit 
van 4 april 1961, 

doo1•dat het bestreden vonnis, met 
betrekking tot de telastlegging III beslist 
dat aan de ten verzoeke van eiser door 
professor Castille gedane bloedanalyse 
geen bewijswaarde mag worden gehecht, 
omdat zij volgens een andere methode 
nitgevoerd werd dan die welke door de 
door de ambtenaar van het openbaar 
ministerie aangestelde professor Van de 
V oorde toegepast werd, 

terwijl eiser bij conclnsie staande hield 
dat het enige verschil tnssen de twee 
methodes erin bestond dat professor 
Castille het bloed had opgenomen zonder 
een pipet te gebrniken, en dit verschil 
niet van die aard was dat het de onregel
matigheid van de gedane analyse ten 
gevolge kon hebben, vermits het konink
lijk beslnit van 4 april1961 de deskundige 
de verplichting niet oplegt een pipet te 
gebrniken: 

Overwegende, eensdeels, dat artikel 8 
van het koninklijk beslnit van 10 jtmi 
1959 bepaalt dat de bloedanalyse dient 
nitgevoerd te worden volgens de wette
lijke methode beschreven: in bijlage II ; 
dat artikel 1 van het koninklijk beslnit 
van 4 april 1961, hetwelk de bijlage II 
van het koninklijk beslnit van 10 jnni 
1959 vervangt, nitdrnkkelijk voorschrijft 
dat de toevoeging van een halve tot een 
millimeter geflnoreerd bloed in het toestel 
geschiedt door middel van een precisie
pipet; 

Overwegende, anderdeels, dat het be
streden vonnis de conclnsie van eiser 
passend beantwoordt door erop te wijzen 

dat nit een schrijven van professor 
Castille zelf bleek dat hij de wettelijke 
methode niet toegepast had bij het 
nitvoeren van de bloedanalyse ; 

Overwegende dat het vonnis eraan 
toevoegt dat, wanneer een bepaalde 
methode opgelegd wordt, de rechtbanken 
geen enkele bewijswaarde mogen hechten 
aan analyses die volgens een andere 
methode nitgevoerd werden en dat zij 
bezwaren van wetenschappelijke aard 
niet in aan:merking mogen nemen, bier
door kennelijk bedoelende de door pro
fessor Castille genite opwerping wat 
betreft het gebrnik van een pipet ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet en van de rechten van de 
verdediging, 

doordat het bestreden vonnis de con
clusie van eiser niet beantwoordt waarin 
hij deed gelden dat er in het arrondisse
ment Leuven slechts twee laboratoria 
bestaan welke tot de analyse van een 
bloedstaal overgaan, zodat hij wei 
genoodzaakt was, nu de ambtenaar van 
het openbaar ministerie het eerste labo
ratorium aangednid had, de tweede ana
lyse door het tweede laboratorium, dit 
van professor Castille, te doen uitvoeren, 
en hij niet kon vermoeden dat deze geen 
pipet zou gebruiken en zijn analyse 
bemoeilijkt zou worden door de kleine 
hoeveelheid bloed welke hem afgeleverd 
werd: 

Overwegende dat, zo eiser in conclnsie 
vermeldde dat de bloedanalyses in het 
arrondissement Leuven afwisselend door 
professor Van de V oorde en profbssor 
Castille gedaan worden, hij daaruit 
nochtans geen middel, verweer of exceptie 
afleidde, zodat het vonnis daa:rop geen 
antwoord diende te verstrekken ; 

Overw'egende dat het vonnis, met 
betrekking tot de hoeveelheid bloed 
welke aan professor Castille overgemaakt 
werd, erop wijst, eensdeels, dat artikel 3 
van het koninklijk beslnit van 10 juni 
1959 aileen bepaalt dat minstens 5 ml 
(5 cm3) bloed moet afgenomen worden, 
maar niet op welke hoeveelheid bloed de 
analyse moet uitgevoerd worden en 
evenmin welke hoeveelheid moet over
gemaakt worden voor een tweede analyse, 
anderdeels, dat zo de aan professor 
Castille overgemaakte hoeveelheid klein 
was, zij nochtans voldoende was voor 
een normale dosering : 
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Overwegende dat de rechter door aldus 
tfl beslissen de rechten van de verdediging 
niet heeft geschonden en de conclusie 
van eiser passend heeft beantwoord ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

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

12 mei 1969.- 2e kamer.- Voorzitter, 
H. Rutsaert, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Naulaerts. 
- GelijklHidende conclHsie, H. Colard, 
advocaat-generaal. - Pleiter·, H. Calloud 
de Faudeur (van de balie te Leuven.) 

2e KA.MER. - 12 mei 1969. 

WEGVERKEER. - WEGVERKEERSRE
GLEMENT, GEWIJZIGD OP 30 APRIL 1963, 
ARTIKEL 16. - VOERTUIGEN DIE OP 
EEN KRUISPUNT IN AANRIJDING KOMEN 
EN WAARVAN HET EEN VAN REOHTS 
KOMT EN LINKS AFSLAAT OM DE WEG 
OP TE RIJDEN WAARUIT HET ANDER 
VOERTUIG KWAM GEREDEN OM REOHTS 
AF TE SLAAN. - TOEPASSING VAN DE 
REGELS BETREFFENDE DE VOORRANG 
EN NIET VAN DE REGELS BETREFFENDE 
RET KRUISEN. 

TV anneer twee voertuigen, die uit verschil
lende wegen komen ge1·eden, op een 
kTuispunt in aamijding komen, zijn 
van toepassing de regels bet1·efjende de 
vooT1'ang zoals dit is voorgeschreven bij 
aTtikel 16 van het W egverkeers1·eglement, 
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 
30 april 1963, met uitsluiting van de 
1'egels bet1·efjende het k1·uisen, zeljs zo 
een van de voe1·tuigen dat van 1·echts 
komt, links ajslaat om de weg op te 
rijden wam·uit het andeT voe1·tuig kwam 
ge1·eden om 1·echts aj te slaan (1). 

(1) Raadpl. cass., 13 april 1964 (Bull. en 
PAsrc., 1964, I, 854) en 6 september 1965 
(ibid., 1966, I, 17). 

(PEETERS, T. VAN DYK EN NAAl\{LOZE 
VENNOOTSOHAP «DE STER >>.) , 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 december 1968 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Antwerpen ; 

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

a) tegen verweerder : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd 
is om zich te voorzien tegen een heslissing 
van vrijspraak van een Ii:J.edebeklaagde ; 

b) tegen eiser : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 16-1 en 18 van het 
wegverkeersreglement, 

doordat het bestreden vonnis heslist 
« dat ter zake de rijrichtingen van de 
beide betrokken voerders elkaar niet 
dienden te snijden, maar wei gelijklo
pende banen vormden, zodat, wanneer 
ieder zijn reglementaire plaats op de 
rijbaan innam, zij elkaar op geen enkel 
punt dienden te ontmoeten en dus, 
in casu, de voorrang van rechts niet ter 
sprake komt "• 

ter·wijl het ontmoeten van twee voer
tuigen op een kruispunt geregeld is door 
de voorrangsregelen en niet door de 
regelen betreffende het kruisen van voer
tuigen of de richtingsverandering, en de 
voorrang van de van rechts komende 
bestuurder zich over de ganse breedte 
van de rijbaan uitstrekt : 

Overwegende dat het middel het 
bestreden vonnis niet kritiseert in zover 
het eiser veroordeelt wegens inbreuk op 
artikel 25-2-d van het Wegverkeers
reglement; 

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 
vorderingen : 

Over hetzelfde middel : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
nate hebben vastgesteld dat verweerder 
op regelmatige wijze zijn draai naar 
rechts nam en op het kruispunt in aan
rijding kwam met het voertuig van eiser 
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die op onregelmatige wijze zijn draai naar 
links nam, beslist dat eiser geen aan
spraak kan maken op de voorrang van 
de van rechts komende bestuurder en 
uitsluitend aansprakelijk is om de bocht 
naar links niet zo ruim mogelijk genomen 
te hebben overeenkomstig artikel 25-2-cl 
van het W egverkeersreglement ; 

Overwegende dat het vonnis alzo 
beslist dat de bestuurder die ingevolge 
artikel 16-1 van het Wegverkeersregle
ment de voorrang van de van rechts 
komende bestuurder geniet, die voorrang 
verliest wanneer hij naar links afslaat op 
een kruispnnt en zijn bocht niet zo ruim 
mogelijk neemt ; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 18 van het W egverkeersreglement, 
de bestuurder die een andere moet laten 
voorgaan krachtens een bepaling van de 
artikelen 15-2, 16 en 17, slechts verder 
mag rijden indien hij zulks, gelet op de 
plaats, de verwijdering en de snelheid 
van de andere bestuurders, kan doen 
zonder gevaar voor ongevall'en; 

Overwegende dat de voorrang van de 
van rechts komende bestuurder onafhan
kelijk is van de wijze waarop hij op de 
rijbaan rijdt en zich uitstrekt over de 
ganse breedte van die baan, weshalve 
die voorrang niet vervalt wanneer de 
van rechts komende bestuurder naar 
links wil afslaan op een kruispunt en de 
bocht niet zo ruim mogelijk neemt ; 

Overwegende dat, door er anders over 
te beslissen, het vonnis de artikelen 16-1 
en 18 van het Wegverkeersreglement 
geschonden heeft ; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het uitspraak doet 
over de burgerlijke vorderingen ; 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 de verweerders in twee derden 
van de kosten ; laat het overige derde 
ten laste van eiser; verV'iijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Mechelen, zetelende in 
hoger beroep. 

12 mei 1969. - 2 8 kamer. - Voo?'· 
zitteT, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve?·slaggeve?', 
H. N aulaerts. - Gelijkluidencle conclt<· 
sie, H. Colard, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 12 mei 1969. 

1° WEGVERKEER. - WEIGERING DE 
ADElUTEST TE LATEN VERRICHTEN IN 
EEN DER GEV.ALLEN OMSCHREVEN BIJ 
ARTIKEL 59, § 1, VAN DE WET OP DE 
POLITIE VAN HET WEGVERKEER. -
GELDBOETE. - MINIMUM. 

2° STRAF.- WEGVERKEER.- vYmwE
RING DE ADEMTEST TE LATEN VERRIOH· 
TEN IN EEN DER GEVALLEN OMSCHRE· 
VEN BIJ ARTIKEL 59, § 1, VAN DE WET 
OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER. 
- GELDBOETE. - MINIMUM, 

1° en 2° De gelclboete opgelegcl aan clegene, 
die weige1·t cle bloeclpToef te laten vm· · 
1·ichten in een cleT gevallen omscht-even 
bij artilcel 59, § 1, van cle wet op cle 
politic van het wegverkee1·, mag niet 
mincle1· beclmgen clan 100 jmnk ( 1). 
(Strafwetb., art. 100, lid 1, en wet 
betreffende de politie over het wegver
keer, (art. 34, 3o.) 

(PROCUREUR DES KONINGS 
TE OUDENAARDE, T. BOMBEKE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 januari 1969 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Oudenaarde ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 85 en 100 van het 
Strafwetboek en 34, 3°, van de wet 
betreffende de politie over het wegver
lmer, gecoordineerd bij koninklijk besluit 
van 16 maart 1968, 

cloo?·clat het bestreden vonnis, bij aan
neming van verzachtende omstandighe
den, verweerder tot een geldboete van 
30 frank veroordeelt, wegens de telast
legging E, om geweigerd te hebben de 
ademtest, bepaald bij artikel 59, § 1, 
van evenbedoelde wet, te laten verrich
ten, 

te1·wijl artikel 34, 3°, voormeld een 
gevangenisstraf van vijftien dagen tot 
drie maanden en een geldboete van 
100 tot 1.000 frank of een van die 
straffen aileen bepaalt, en, ingevolge 
artikel 100 van het Strafwetboek, arti
kel 85 van hetzelfde wetboek niet toe-

(1) Raadpi. cass., 19 juni 1967 (A1'1'. cass., 
1967, biz. 1277) en 3 maart 1969, supm, 
biz. 621. 



-906 

passelijk is op de misdrijven welke door 
bijzondere wetten en verordeningen straf
baar zijn gesteld, behoudens anderslui
dende bepalingen in die wetten en 
verordeningen, wat ten deze het geval 
niet is, weshalve de uitgesproken straf 
onwettelijk is : 

Overwegende dat het vonnis verweer
der veroordeelt tot een geldboete van 
30 frank wegens inbreuk op artikel 34, 
3°, van de wet van 16 maart 1968; 

Overwegende dat dit artikel bepaalt 
dat hij die weigert de ademtest te laten 
verrichten gestraft wordt met gevangenis
straf van vijftien dagen tot drie maanden 
en met geldboete van 100 tot 1.000 frank 
of met een van die straffen aileen ; 

Overwegende dat de wet niet toelaat, 
zelfs :i:ngeval er verzachtende omstandig
heden aanwezig zijn, de geldboete welke 
dit misdrijf bestraft tot onder de 100 fr. 
te verminderen ; 

Dat de uitgesproken geldboete derhalve 
onwettelijk is ; 

En overwegende, wat de andere telast
leggingen betreft, 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 vonnis in zover het verweerder 
wegens de telastlegging E veroordeelt ; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder in_ de helft van de 
kosten ; laat de wederhelft ten laste van 
de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Gent, zitting houdende in hoger beroep. 

12 mei 1969.- 2e kamer.- Voorzitter, 
H. Rutsaert, raadsheer, waarnemend 
voorzitter.- Verslaggeve1·, H. Naulaerts. 
- Gelijklnidende conclus1;e, H. Colard, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 12 mei 1969. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN.- CoNCLUSIE. -BE GRIP 

Een conclusie in strafzaken is het gescMif+ 
dat door een partij of haar 1·aadsman 
die haa1· vertegenwoordigt of bijstaat, 
is onde1•tekend, dat aan de 1·echtm· tijdens 
de debatten wordt overgelegd op de 

terechtzitting, waa1·van 1·egelmatig wordt 
vastgesteld dat de 1·echte1· kennis ervan 
heeft gehad, en wam·in middelen wm·den 
aangevoerd tot staving van een eis, 
een ve1•weermiddel of een exceptie ( 1). 

(VAN T .... ) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 februari 1969 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

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

doordat het bestreden arrest beslist dat 
de feiten A en B, die ten laste van eiser 
gelegd werden, door het onderzoek en 
bij de behandeling van de zaak voor het 
hof van beroep bewezen zijn gebleven, 

zonder enig antwoord te ve1·st1·ekken 
op het verweer van eiser waarbij aange
voerd werd dat de telastleggingen enkel 
stetmden op de verklaringen van twee 
minderjarige meisjes, dat die verklaringen 
uiteraard onbetrouwbaar waren omdat 
die meisjes zwakzinnig en op seksueel 
gebied volkomen verdorven waren en 
bezield met haat en wrok jegens eiser, 
hun oom, die niet toeliet dat zij al te 
vrij met jongclui omgingen, en dat die 
verklar:i:ngen bovendien tegenstrijdig wa
ren en de feiten, zoals ze werden aange
geven, onmogelijk konden plaatsgehad 
hebben en aileen in de fantasie van de 
meisjes bestonden, wat op zichzelf reeds 
de onschuld van eiser bewees : 

Overwegende dat eiser voor het hof 
van beroep, in een door zijn raadsman 
getekende en door de voorzitter en de 
griffier geviseerde nota, het in het middel 
aangehaalde verweer aangevoerd heeft ; 
dat het bestreden arrest daarop generlei 
antwoord verstrekt ; 

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 ; laat de 
kosten ten laste van de Staat ; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

12 mei 1969.- 2e kamer.- VooTzitte1', 
H. Rutsaert, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1wlaggeve1·, H. Naulaerts. 

(1) Cass., 23 augustus 1965 (Bull. en PAsrc., 
1965, I, 1205) en 6 september 1965 (ibid., 
1966, I, 16). 
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- Gelijkluidende conclusie, H. Colard, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 12 mei 1969. 

10 VERJARING. - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. - STUITING VAN 
DE VERJARING. - VoORSTEL TOT 
<< MINNELIJKE SCHIKKING ll AAN DE 
BEKLAAGDE DOOR DE AMBTENAAR VAN 
HET OPENBAAR MINlSTERIE GEDAAN 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 166 VAN 
HET VVETBOEK VAN STRAFVORDERING. 
- VooRSTEL DAT GEEN DAAD VAN 
ONDERZOEK OF VAN VERVOLGING IS DIE 
DE VERJARING STUIT. 

20 VERJARING. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING. - SCHORSING VAN 
DE VERJARING. - VOORSTEL TOT 
« MINNELIJKE SCHIKKING ll AAN DE 
BEKLAAGDE DOOR DE AMBTENAAR VAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE GEDAAN 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 166 VAN 
HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING. 
- VOORSTEL DAT GEEN OORZAAK VAN 
SCHORSING VAN DE VERJARING IS. 

1o Het voorstel tot « minnelijke schikking" 
aan de beklaagde door de ambtenaa1· 
van het openbaa1· ministefie gedaan 
overeenlcomstig artikel 166 van het 
W etboek van st1·ajvo1·dm·ing, is geen 
daad van onde1·zoek of van ve1·volging 
en stuit de1'7~alve de ve1ja1·ing van de 
stmfvo1'dm·ing niet ( 1). (Wet van 17 april 
1878, gewijzigd bij die van 30 mei 1961, 
art. 22.) 

2o Het voo1·stel tot « minnelijke schiklcing " 
aan de belclaagde doo1· de ambtenaar 
van het openbam· ministe1·ie gedaan 
overeenlcomstig a1·tilcel 166 van het 
Wetboek van st1·ajv01·de1·ing, is geen 
oo1·zaak van schorsing van de ve1ja1'ing 
van de stmjvo1'de1'ing (2). (Wet van 
17 april 1878, gewijzigd bij die van 
30 mei 1961, art. 24.) 

(1) en (2) «De Parlementaire immuniteit », 
rede door Procureur-generaal HAYOIT DE 
TERMICOURT uitgesproken op de plechtige 
terechtzitting van 15 september 1955, nr 16, 
lid 2 ; Tn. VERSEE, De minnelijlce schilclcing 
(Algemene p1·alctische ?·echtsverzameling), n''" llS 
tot 121, zie ook nrs 170 en 172; verg. BRAAS, 

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

ARREST. 

RET 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 26 februari 1969, Bestuur der Wet
geving, nr 130.836/99/AP/Pres., u~tdru~
kelijk gelast heeft, overeenkomstrg artr
kel 441 van het W etboek van strafvorde
ring, aan het Hof het in kracht van 
gewijsde gegaan vonnis aan te geven, 
dat door de Politierechtbank te Ant
werpen op 2 december 1966 werd gewezen 
en waarbij Hugo Felix Maria Michielsen, 
marktkramer, geboren te Antwerpen op 
31 juli 1939, veroordeeld werd tot een 
geldboete van 35 frank, weg~ns inbreuk 
op het verkeersreglement, fmt gepleegd 
op 2 september 1965. 

"De verjaring van de strafvordering 
werd noch gestuit noch geschorst, zodat 
de veroordeling, uitgesproken meer dan 
een jaar na voormeld~. inbreuk, strijdig 
is met de wet, namehJk met de artrke
len 21 tot 25 van de wet van 17 april1878, 
gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 
30 mei 1961, en met artikel 7 van de 
wet van 1 augustus 1899, krachtens welke 
de publieke vordering, op de dag van 
het vonnis, door verjaring vervallen was. 

"Overwegende weliswaar dat een min
nelijke schikking aan de verdac~t~ do<?r 
de officier van het openbaar mmrsterre 
voorgesteld werd op grond van artikel166 
van het Wetboek van strafvordering, 
doch dat dergelijk voorstel geen daad 
van onderzoek of van vervolging uit
maakt en derhalve niet als een verjaring
stuitende handeling geldt ; dat het even
min tot gevolg heeft de verjaring te 
schorsen. 

" Om die redenen, vordert de onder
getekende Procureur-generaal dat het 

Precis de procedtwe penale, d. I, nrs 170 en ll4; 
GERONDAL, LA HAYE en NYSSENS, Tribunal 
de police (Novelles, Procedure penale, d. I-2), 
nr 234; R. VAN RoYE en R. GoLSTEIN, 
Code de la 1'0tde (Novelles), nr 3221; raadpl. 
cass., 7 februari 1955, redenen (Bull. en P ASIC., 
1955, I, 593). 
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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. 

'' N amens de Procureur-generaal, 
'' De Eerste advocaat-generaal, 

'' (w. g.) Paul Mahaux ''; 

Gelet op artikel 441 van het W etboek 
van strafvordering, de gronden van 
bovenstaande vordering overnemende, 
vernietigt voormeld vonnis op 2 decem
ber 1966 gewezen door de Politierecht
bank te Antwerpen ; beveelt dat melding 
van het thans gewezen arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigde 
beslissing ; zegt dat er geen reden is tot 
verwijzing. 

12 mei 1969.- 2e kamer.- Voo1·zitte1· 
en Ve1·slaggever, H. van Beirs, voorzitter. 

Gelijkluidende conchtsie, H. Paul 
Mahaux, eerste advocaat-generaal. 

Op dezelfde dag werden twee gelijk
aardige arresten gewezen in zake Veke
mans en Matthijssen, op het verzoek van 
de Procm·eur-generaal bij het Hof van 
cassatie waarbij gevraagd werd om de 
vernietiging van twee vonnissen die 
respectievelijk op 12 oktober en 14 decem
ber 1966 door de Politierechtbank te 
Antwerpen werden gewezen. 

2e KAMER.- 13 mei 1969. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BUITENGEWONE TERllf!JN,- TERMIJN 
VAN VIJF JAAR GESTELD BIJ ARTIKEL 74 
VAN DE GEOOORDINEERDE WETTEN.
TOEPASSINGSVEREISTE. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - DIREOTE 
BELASTINGEN. - AANVOERING VAN 
OMSTANDIGHEDEN WAARUIT GEEN 
VORMGEBREK OF GRIEF VAN ONWET· 
TELIJKHEID WORDT AFGELEID. 
LEVERT GEEN OASSATIEMIDDEL OP. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
FISOALE OOMMISSIE.- BEVOEGDHEID. 

I 0 De buitengewone belastingtermijn van 
vijf jaa1· gesteld bij artikel 74, lid 3, van 
de gecoordineerde wetten betrefjende de 
i1~komstenbelastingen is van toepassing 
wanneer de niet-aangifte of het over
leggen va1~ een onvolledige of onjuiste 
aangifte voortvloeit hieruit dat de belas
tingplichtige opzettelijk heeft gehandeld 
met de bedoeling de belasting te ontclui
ken (1). 

2° Levert geen cassatiemidclel op cle aan
voering van omstandigheclen 1vaaruit 
geen vormgeb1·ek of grief van omvette
lijkheicl w01·clt afgeleicl (2). 

3° Al mag cle jiscale commissie die zich moet 
ititspreken over cle tussen de belasting
plichtige en de cont1·oleu1· cle1· belastin
gen bestaande betwisting 01nt1·ent het 
beclmg van de belastba1·e inkomsten, om 
dit beclmg in feite te beoonlelen, de grens 
van de do01· de wet belastbaar ve1·klaarde 
inkomsten niet ove1·sch1-ijden (3), tach 
is zij niet bevoegd om onder meer te 
oordelen of cle inkomsten welke cle con
t1·oleu1' voornemens is te belasten al 
dan niet winsten of baten zijn van een 
winstgevende bet1·ekking in de zin van 
artikelen 25, § 1, 3°, van cle gecoordi
neenle wetten en of de ve1·valte1·mijn 
al dan niet verst?·eken is. (Gecoiirdi
neerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 55, § 3). 

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

ARREST (vertaling). 

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

Over het eerste middel, afgeleicl nit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317 tot 1320 van het Burger
lijk Wetboek, 

doo1·dat, eerste onclerdeel, het bestre
den arrest verldaart clat «de in het 
advies van de inspecteur overgenomen 
vaststellingen '' waaruit volgens hem vol
doende blijkt de bedoeling van eiser om 
de belasting te ontduiken door geen 

( 1) Cass., 4 maart 1969, sttpm, blz. 622. 
(2) Cass., 4 december 1967 (Arr. cass., 1968, 

blz. 477). 
(3) Raadpl. cass., 23 juni 1959, redenen, 

(Bull. en PASIC., 1959, I, 1098). 
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aangifte in te dienen voor het dienst
jaar 1957 ten belope van 182.328 frank, 
en voor het dienstjaar 1958 ten belope 
van 68.372 frank, met betrekking tot 
een voordeel in natura van 250.700 frank 
verkregen bij de aankoop in 1956 van 
een grond te Angleur en van zijn hierop 
in 1956 en 1957 gebouwde woning, 
<< vaststellingen zijn die niet betwist 
worden door verzoeker, die enkel aan
voert dat er te zijnen opzichte twijfel 
bestond omtrent het belastbaar karakter 
van de door hem ontvangen voordelen >>, 

te1·wijl deze bewoordingen van het 
arrest niet laten blijken van de door de 
inspecteur vastgestelde feiten welke het 
hof van beroep beslissend acht voor zijn 
overtuiging; zij laten inderdaad in. het 
onzekere of het arrest verwijst naar alle 
vaststellingen van het advies van de 
inspecteur en derhalve verklaart dat 
geen enkele ervan door eiser werd betwist, 
dan wel of het enkel verwijst naar die 
vaststellingen van het advies welke 
eiser niet betwist ; deze onduidelijkheid 
doet een dubbelzinnigheid ontstaan, die 
onder meer belet de juistheid te beoor
delen van het feit, waarop het arrest 
steunt, dat de in het advies van de 
inspecteur overgenomen vaststell:in.gen, 
waaruit volgens het arrest de bedoe
ling van eiser om de belasting te ont
duiken voldoende blijkt, « door ver
zoeker niet betwiste vaststell:in.gen zijn >>, 
en die derhalve het nazicht van het 
Hof onmogelijk maakt, wat met het 
ontbreken van redenen gelijkstaat (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, in de vaststellingen 
die in het advies van de inspecteur 
werden overgenomen, gewezen wordt op 
een enkele waaruit - volgens hem -
onbetwistbaar eisers bedoeling blijkt 
om de belasting te ontduiken, met name 
de omvang van het bekomen voordeel, 
geraamd op 250.700 frank door verge
lijking van de prijs van de grond en 
de door eiser werkelijk betaalde prijs 
voor de gebouwen (469.300 frank) met 
de verkoopwaarde van het onroerend 
goed (720.000 frank), welke verkoop
waarde wordt vastgesteld door het 
kadastraal inkomen ervan met 130 te 
vermenigvuldigen ; 

en te1·wijl die omvang van het belaste 
voordeel en zelfs het bestaan van enig 
verlrregen voordeel door eiser niet enkel 
werd betwist in zijn antwoord van 
28 november 1961 op het bericht van 
wijziging van 9 november 1961, naar de 
redenen waarvan zijn beroep verwijst, 

maar ook in. zijn conclusie waarbij hij 
deed gelden dat « het bedrag van het 
belaste voordeel willekeurig was vast
gesteld )) ... , dat de coefficient 130, toe
gepast op het kadastraal inkomen van het 
goed, door de administratie van het 
kadaster zelf enkel in aamnerking werd 
gen01nen om de verkoopwaarde van het 
onroerend goed in 1960 vast te stellen, 
en dat het verband tussen het kadastraal 
inkon1en en de verkoopwaarde ervan 
in 1960 geensz:in.s toelaat te verklaren 
dat de prijs van de gekochte grond en 
van de bouw die in 1956 en 1957 werkelijk 
betaald werd, minder bedroeg dan de 
verkoopwaarde van het goed op dat ogen
blik; dat het proces-verbaal van de 
fiscale commissie zelf erop wees dat 
« verzoeker de verkoopwaarde van het 
goed, welke door de controleur in aan
merking genomen werd, betwist >> ; 

en te1·wijl uit deze stukken en beschei
den blijkt dat eiser niet enkel de omvang 
van het door de administratie in acht 
genomen voordeel betwistte, 1naar ook 
dat er enig voordeel zou bestaan, en 
door te verklaren « dat de vaststellingen 
van het advies van de inspecteur door 
verzoeker niet betwist werden >> en 
althans door te beweren dat « verzoeker 
enkel aanvoert dat er twijfel bestaat 
omtrent het belastbaar karakter van de 
door hem ontvangen voordelen >>, het 
arrest de bewijskracht van deze akten 
heeft miskend (antwoord op het bericht 
van wijziging van 28 november 1961, 
beroep tegen de beslissing van de direc
teur der belastingen, regelmatig door 
eiser voor het hof van beroep gen01nen 
conclusie en proces-verbaal van het 
advies van de fiscale commissie van 
12 december 1961) (schending van de 
artikelen 1317 tot 1320 van het Burger
lijk Wetboek) : 

Overwegende dat het arrest, om eisers 
verweer te verwerpen dat gegrond was 
hierop, dat de in artikel 74, lid 3, van 
de gecoi.ird:in.eerde wetten gestelde ter
mijn van vijf jaar op hem niet toepas
selijk was, zich niet beperkt tot de 
in het middel overgenomen vermeldingen, 
doch er bovendien op wijst, zonder 
dienaangaande te worden bekritiseerd, 
« dat de directeur, om oordeelkundige 
redenen welke het hof van beroep zich 
toeeigent, in de bestreden beslissing 
heeft geoordeeld dat de bedoeling om de 
belasting te ontduiken duidelijk bewezen 
was>>; 

Overwegende dat alzo de beslissing 
regelmatig gemotiveerd en wettelijk ge
rechtvaardigd is ; 
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Dat het middel, dat ten overvloede 
gegeven redenen bestrijdt, niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 55, § 3, van de 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, gecoordineerd bij het besluit 
van de Regent van 15 jannari 1948, 

doo1·dat het bestreden arrest verklaart 
dat de fiscale commissie haar wettelijke 
bevoegdheid niet overschreden heeft 
door haar advies nit te brengen omtrent 
het bedrag van de voordelen in natura 
welke door de controleur-taxateur belast
baar werden geacht, zox1der zich nochtans 
over het beginsel van de belastbaarheid 
nit te spreken, 

te1·wi.}l de fiscale connnissie van de 
zaak enkel kennis neemt om het bedrag 
van de inkomsten te beoordelen dat 
volgens haar door de belastingplichtige 
werd behaald en op basis waarvan hij 
volgens haar moet worden belast : 

Overwegende dat geen middel nit
maakt de aanvoering van omstandig
heden ·waaruit geen vormgebrek of 
grief van onwettelijkheid wordt afgeleid; 

Over het derde en het vierde middel, 
afgeleid, 

het clenle, nit de schending van .arti
kel 55, § 3, van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, gecoordineerd 
bij het beslnit van de Regent van 
15 januari 1948, 

cloorclat het arrest verklaart dat de 
waarde van een wettelijk vermoeden 
heeft het door de fiscale commissie 
gegeven advies omtrent de verkoop
waarde van de door eiser in 1956-1957 
en 1958-1959 gebonwde onroerende goe
deren, waaruit de controlem· het bestaan 
en het bedrag heeft afgeleid van de 
bedrijfsinkomsten die ten name van eiser 
belastbaar zijn als voordelen in natura, 
maar over het belastbaar karakter waar
van de fiscale commissie zich niet heeft 
uitgesproken, 

terwi.Jl dergelijk vermoeden slechts 
geldt voor het bedrag van de inkomsten 
welke de commissie zelf belastbaar acht : 

het vienle, uit de schending van de 
artikelen 55, § 3, van de gecoordineercle 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen en 33 van het koninklijk besluit 
van 22 september 1937, 

doonlat het arrest verklaart dat, wan
neer uit het proces-verbaal van de 

fiscale commissie blijkt dat zij uitspraak 
heeft gedaan om de reden dat de bereke
ningselementen die door de controleur 
in aanmerking werden genomen om de 
belastbare grondslag te vestigen - ten 
deze de verkoopwaarde van de onroerende 
goederen die eiser in 1956-1957 en 1958-
1959 heeft gebouwd - door de contra
leur cc op billijke wijze Jl werden bepaald, 
haar advies voldoende gemotiveerd is 
naar de eis van de wet, 

terwi.Jl, om wettelijk te zijn gemoti
veerd, het proces-verbaal de goede of 
de slechte redenen moet opgeven waarop 
de leden van de commissie gesteund 
hebben om h1.m advies te verantwoor
den ; wanneer de redenen, waarop het 
advies van de fiscale commissie is ge
grond, vaag en algemeen zijn ( cc op 
billijke wijze ))), in alle zaken die haar 
worden voorgelegd kmmen worden inge
roepen en op geen enkele bijzondere 
omstandigheid wijzen die op de betrok
ken belastingplichtige van toepassing 
is, zij aan de wet niet voldoen : 

Overwegende, enerzijds, dat zo de 
fiscale commissie, die uitspraak dient te 
doen over de tnssen de belastingplichtige 
en de controleur bestaande betwisting 
omtrent het bedrag van de belastbare 
inkomsten, om dit bedrag in feite te 
beoordelen de grens van de door de wet 
belastbaar verklaarde inkomsten niet 
mag overschrijden, zij evenwel niet 
bevoegd is om te oordelen of, zoals ten 
deze, de inkmnsten welke de controleur 
voornemens was te belasten al dan niet 
winsten of baten van een winstgevende 
betrekking waren in de zin van artikel 25, 
§ l, 3°, van de gecoordineerde wetten, en 
of de vervaltermijn al dan niet verstreken 
was; 

Overwegende, anderzijds, dat nit de 
hierboven overgenomen redenen van het 
arrest blijkt dat dit arrest, in strijd met 
wat in het vierde middel wordt aange
voerd, niet beslist dat regelmatig gemo
tiveerd is een advies van de fiscale 
commissie, dat enkel steunt op cc vage 
en alge1nene redenen JJ ; 

Overwegende dat het arrest wettelijk 
beslist dat de fiscale commissie haar 
advies overeenkomstig de wet heeft 
gegeven en dat dit advies regelmatig 
gemotiveerd is; 

Dat de middelen niet kunnen aange
nomen worden ; 

Om. deze redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt eiser in de kosten. 
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I3 mei I969.- 2e kamer.- VooTzitter 
en Ve1·slaggeveT, H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gel-ijklui
dende concl1tsie, H. Dmnon, advocaat
generaal. - PleiteT, H. Gothot (van de 
balie bij het Hof van beroep te Luik). 

28 KAMER. - 13 mei 1969, 

I 0 INKOMSTENBELASTINGEN. 
.ANNUALITEIT VAN DE BELASTING. 
REGEL VERMELD IN ARTIKEL 32, § I, 
LID I, VAN DE GEOOORDINEERDE 
WETTEN BETREFFENDE DE INKOMSTEN
BELASTINGEN. - BEGINSEL VERMELD 
IN ARTIKEL Ill VAN DE GRONDWET.-
0NDERSOHEIDEN ZAKEN. 

20 CASSATIEMIDDELEN.- DIREOTE 
BELASTINGEN. - lVIIDDEL DAT ENKEL 
WETSBEPALINGEN AANHAALT DIE 
VREEMD ZIJN AAN DE AANGEVOERDE 
GRIEF. - N lET ONTV ANKELIJK MID DEL. 

I 0 De ?'egel van de anmtaliteit van de 
belasting, gehuldigd in m·tikel 32, § 1, 
lid 1, van de gecooTdineenle wetten 
betTefjencle de inkomstenbelastingen, is 
ondeTscheiden van het beginsel dat in 
m·tikel 111 van de G1·ondwet woTdt 
veTmeld (I). (Impliciete oplossing.) 

2° Niet ontvankelijk in diTecte belastingen 
is het middel dat als geschonden wets
bepaling enkel wetsbepalingen aanhaalt 
die v1·eemd zijn aan de aangevoeTde 
gTiej (2). 

(BEOO, T. BELGISOHE STAAT, MINISTER 

VAN FINANOIEN.) 

ARREST (ve1•taling). 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 3 mei I967 en 30 oktober 
I967 door het Hof van beroep te Luik 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen Ill en 115 
van de Grondwet, 66 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
gecoordineerd bij besluit van de Regent 
van I5 januari I948, en zo nodig 278 van 
het Wetboek van de inkomstenbelas
tingen, gevoegd bij het koninklijk besluit 
van 26 februari I964, 

dooTdat het arrest van 3 mei I967 de 
heropening van de debatten beveelt 
teneinde overleggi:ng mogelijlc te maken 
van de processen-verbaal van de alge
mene vergaderi:ngen van de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid « Immobiliere Contacts-Congo » 
en van de belastingdossiers van deze 
vennootschap, sinds het eerste dienstjaar 
waarvoor een aangifte werd ingediend 
tot op de dag van de debatt.en, en het 
eindarrest van 30 oktober I967, om het 
beroep te verwerpen, uitdrukkelijk stetmt 
op de genoemde processen-verbaal van 
de algemene vergaderingen, die gehouden 
werden tot op de datum van de debatten 
voor het hof van beroep en op de belas
ti:ngdossiers van de dienstjaren I96I 
tot I966, 

te1·w1:jl, eeTste onde1•deel, de belasting 
jaarlijks geheven wordt en dus enkel 
kan worden gevestigd en daarna door 
de directeur der belastingen en door het 
hof van beroep nagegaan op grand van 
bescheiden en inlichtingen die bestaan 
in de loop van het aanslagjaar, zonder 
rekenin.g te houden met die welke enkel 
werden opgemaakt of verkregen bij de 
vestiging van de belastingen voor de 
latere dienstjaren (schending van de 
artikelen Ill en 115 van de Grondwet); 

tweede onde1·deel, het hof van beroep 
van de beslissing van de di:recteur der 
belastingen kennis neemt, zodat, indien 
het niet gebonden is door de beoordelin
gen van deze beslissing noch door de 
conclusies van de partijen, het noch de 
overlegging mag bevelen van de belas
tingdossiers voor dienstjaren waarover 
geen geschil liep en die voor somnligen 

(1) Oass., 26 september 1962 (B1tll. en 
PASIC., 1963, I, 123). Over de draagwijdte 
van de regel gesteld bij artikel 32, lid 1, van 
de gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, raadpl. cass., 26 sep
tember 1967 (A1'1'. cass., 1968, blz. 131). 

(2) Oass., 1 oktober 1968, sttpm, blz. 130. 

j-_ 
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niet verstreken en zelfs niet begonnen 
waren toen de reclamatie werd ingediend 
en de beslissing van de directenr werd 
ondertekend en medegedeeld, noch a 
jortiol'i zijn beslissing op deze elementen 
steunen (schending van artikel 66 van 
de gecoordineerde wetten van 15 januari 
1948 en zo nodig van artikel 278 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen) : 

Overwegende dat de in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen vreemd zijn 
aan de door eiser aangevoerde grieven, 
weshalve het middel niet ontvankelijk is ; 

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

13 mei 1969. -· 2e kamer.- Voorzitte1·, 
H. Valentin, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Busin. -
Gelijkluidende conclusie, H. Dumon, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Cor
bieaux (van de balie bij het Hof van 
beroep te Luik) en Van Le:ynseele. 

28 KAMER. - 13 mei 1969. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK VAN DE BEDRIJFSUITGAVEN
EN ;LASTEN.- AFTREKBARE BEDRIJFS
SCHULD. - BEGRIP. 

2D REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- DIREOTE BELAS
TINGEN. - HoF .VAN BEROEP DAT 
EEN EIS NIET ONTV ANKELIJK VER
KLAART. - GEEN VERPLIOHTING OM 
UITSPRAAK TE DOEN OVER DE GEGROND
HEID VAN DEZE EIS. 

3D INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP.
BEVOEGDHEID VAN DIT HOF.- TEGEN-

(1) Raadpl. cass., 8 november 1966 en 
30 mei 1967 (A1'1'. cass., 1967, biz. 338 en 
1191). 

(2) Oass., 3 oktober 1961 (Btdl. en PAsrc., 
1962, I, 143); raadpi. cass., 14 april 1964 

EIS TOT SOHADEVERGOEDING INGESTELD 
DOOR DE BELASTINGSOHULDIGE. 
liOF VAN BEROEP NIET BEVOEGD OM 
KENNIS ERVAN TE NEMEN. 

1 D Om als bed1'ijjslast te mogen worden 
ajget1·okken van de belastba1·e bruto
inkomsten over een dienstjaar, moet 
een schtdd inzonde1·heid het karakter 
hebben ve1·k1·egen van een zekere en 
vaststaande schuld (I) ( Gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, art. 26, § 1.) 

2D Het hoj van be1·oep dat beslist dat een 
eis niet ontvankelijk is, behoejt geen 
uitspmak mee1· te doen ove1· de grondslag 
ervan (2). 

3D Het hoj van beroep dat do01· het beroep 
van de belastingschuldige tegen de 
beslissing van de directeu1· der belas
tingen, belwudens ve1·val, enkel kennis 
neemt van de aan de directeur ove1·ge
legde betwistingen e1v kwesties waa1·over 
deze ambtshalve uitsp1·aalc heejt gedaan 
(3), en die ttitsluitend bet1·eklcing hebben 
op een aanslag, is niet bevoegd om ttit
spmak te doen op een tegeneis tot 
schadeve1·goeding, welke do01· de belas
tingschttldige is ingediend en gesteund 
op een hottding van cle aclminist1·atie, 
clie '' de 1·eclelijke g1·enzen van het ver
clecligingsrecht in rechte " zou te b~titen 
gaan. 

(GILLIEAUX, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCI:ii:N.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 februari 1967 gewezen door 
het IIof van beroep te Brussel ; 

Over het eerste mid del, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 26, inzonder
heid § 1, lid 2, van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, gecoi:irdineerd 
op 15 januari 1948, 1134, 1135, 1187, 
1244, lid 1, 1258, 1289, 1290, 1291, 1315, 
1319, 1320, 1322, 1351, 1354, 1382 van 
het Bnrgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

(ibid., 1964, I, 875); 25 oktober 1966 (Arr. 
cass., 1967, biz. 273) en 13 januari 1969, 
sup1·a, biz. 459). 

(3) Oass., 25 februari 1969, sttpm, biz. 609. 
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doo1·dat, eerste onde1·deel, zonder het 
karakter van een regelmatig gedateerd 
rekeningstuk te ontkennen aan het 
afschrift van de brief met als opschrift 
« kredietnota >>, welke eis10r op 23 novem
ber 1958 aan zijn broer Paul had gericht, 
waarin hij hem mededeelde dat zijn 
aandeel in de tantiemes die hij van de 
vennootschap « Fabrique de fer de 
Charleroi>> verkregen had, 39.938 frank 
bedroeg, dat op zijn credit werd geboekt, 
het arrest weigert deze zekere en vast
staande schuld, die tijdens de belastbare 
periode als dusdanig werd geboekt, als 
een aftrekbare last te beschouwen, op 
grond dat het geschrift van 23 november 
1958, evenals dat van 10 mei 1957, niet 
als eeri betaling gold, daar zij enkel het 
bedrag vermelden dat diende opgenomen 
te worden in een rekening die tussen 
partijen moest worden opgemaakt krach
tens de overeenkomst van 4 maart 1953, 
dat het zeker en vaststaand karakter 
van de schuld van 39.938 frank in 1958 
niet vaststond, daar de partijen nog in 
geschil waren omtrent de uitlegging van 
bedoelde overeenkomst en de afrekening 
onder hen, en dat de administratie in 
een bericht van wijziging aan eiser 
« had medegedeeld >> dat zijn broer Paul 
de wederafstand van het bedrag van 
39.938 frank betwistte, 

terwijl het bedrag van de schuld van 
de wederafstand van 39.938 frank onbe
twistbaar zeker was geworden door de 
enkele uitwerking van de overeenkomst 
van 4 maart 1953 en de vaststelling van 
het bedrag van de sclmld dus afhing 
noch van de aanzuivering van de reke
ningen, noch van de uitslagen van een 
hangende vereffening, noch van latere 
maatregelen van onderzoek of verificatie, 
daar bedoeld bedrag in elk geval door 
eiser aan zijn -broer Paul weder moest 
worden afgestaan ; in elk geval het 
arrest dat op eisers conclusie geen pas
send antvvoord heeft verstrekt dubbel
zinnig is, daar het vermeldt dat eiser, 
in zijn brief van 23 november 1958, 
slechts het bedrag opgeeft dat in een 
rekening tussen partjen moest opgeno
men worden, wat kan beduiden hetzij 
dat deze brief met als opschrift « krediet
nota '' s~echts een eenvodige aanduiding 
IYas van de geg·evens die tot grondslag 
lwnden dienen voor de berekening van 
:le weclerafstandschuld, die nog niet was 
·mstgesteld, hetzij dat eisers schulcl niet 
,•aststaand en opeisbaar kon worden 
mnder de instemming van Paul Gillieaux 
net het bedrag van zijn eigen schulden, 

wat aan de overeenkomst van 4 maart 
1953 een voorwaarde zou toevoegen die 
zij niet bevat, hetzij dat een door zijn 
schuldenaar erkende schuld slechts vast
staand en opeisbaar kan worden wanneer 
de schuldeiser zijn instemming heeft 
betuigd met het bedrag van zijn schuld
vordering of wanneer een rechterlijke 
beslissing deze vervangt, wat een scherr
ding zou zijn van de artikelen 1187 en 
1258 van het Burgerlijk Wetboek, hetzij 
dat de schulcl enkel vaststaand en opeis
baar zou worden de dagwaarop de schuld
eiser de betaling ervan zou eisen, wat zou 
neerkmnen op een verwarring van een 
vaststaande en een opeisbare schuld 
met een eventuele schuld ; 

doordat, tweede onde1•deel, om de con
clusie te verwerpen waarbij de adminis
tratie werd verweten geen wettige reden 
op te geven voor haar weigering eiser toe 
te staan de door hem sinds I januari 1958 
gedane wederafstanden als last afte trek
ken, hoewel zij dit voor de vroegere 
jaren wei had toegestaan, het arrest 
enkel antwoordt dat de brieven van 
11 mei 1957 en 23 november 1958 met 
als opschrift « kredietnota >> niet als 
gelijkstaande met een betaling kunnen 
worden beschouwd, en dat het beginsel 
van de annualiteit van de belasting belet 
dat men zich zou beroepen op de wijze 
waarop de belastbare grondslagen voor 
de vroegere dienstjaren berekend werden: 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser, op grond van 
een overeenkomst van 4 maart 1953 
tussen hem en zijn broer Paul, naar luid 
waarvan zij hun tantiemes van commis
saris van de onder hlm toezicht staande 
vennootschappen onder elkaar verdeel
den, betoogde dat hij aan zijn broer een 
bedrag van 39.938 frarik verschuldigd 
was voor het jaar 1958, wat hij hem had 
medegedeeld bij brief van 23 november 
1958 met als opschrift « kredietnota >>, 
en dat, daar zijn schuld aldus vast
staande en opeisbaar was, hij het recht 
had het bedrag ervan van zijn inkomsten 
over het jaar 1958 af te trekken; 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat dit laatste geschrift met het opschrift 
« kredietnota >> geen andere strekking 
heeft dan het bedrag aan te duiden dat 
op een tussen partijen op te maken 
rekening diende te worden geboekt, dat 
deze partijen nog steeds in geschil zijn 
omtrent het opmaken van deze rekening, 
evenals omtrent de uitlegging van de 
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overeenkomst van 4 maart 1953, en dat 
bovendien eisers broer de wederafstand 
van het bedrag van 39.938 frank be
twistte; 

Overwegende dat het arrest· uit deze 
vaststellingen wettelijk en ondubbelzin
nig heeft afgeleid dat het bedrag van 
39.938 frank dat eiser erkende verschul
digd te zijn en dat hij van de door hem 
in 1958 ontvangen inkomsten wilde 
aftrekken, niet werkelijk werd betaald 
gedcrrende de belastbare periode en 
evenmin het karakter van zekere en 
vaststaande schuld had verkregen, daar 
deze slechts kon worden vastgesteld bij 
het afsluiten van een rekening die nog 
moest worden opgemaakt tussen de 
partijen; 

Overwegende dat in zover eiser beweert 
dat het arrest geen passend antwoord 
verstrekt op zijn conclusie, het middel 
niet ontvankelijk is, omdat het niet 
preciseert welke eis, exceptie of verweer 
niet werd beantwoord ; 

Overwegende dat het eerste onderdeel 
van het n1iddel niet kan aangenomen 
worden; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, om de 
redenen welke in het tweede onderdeel 
van het middel vermeld worden, de con
clusie van eiser passend beantwoord 
heeft; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 26 van de 
wetten betre:ffende de inkomstenbelas
tingen, gecoordineerd bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, 37 
van de wet van 25 1naart 1876 betref
fende de bevoegdheid (wet van 15 maart 
1932, artikel 8), 464 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, 1134, 
1382 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat, ee1·ste onde1•deel, het arrest de 
eis tot schadevergoeding wegens morele 
en materiele schade nieuw en niet ont
vankelijk verklaart, 

te1·wijl de rechter tot plicht heeft na te 
gaan of de houding van de administratie, 
die de redelijke grenzen van het verde
digingsrecht in rechte te buiten gaat, 
al dan niet een machtsoverschrijding of 

machtsafwending uitmaakt ; in elk geval 
het voor een belastingschuldige onmo
gelijk is voor de directecrr der belastingen 
een vordering tot schadevergoeding tegen 
deze ambtenaar in te stellen en de tegen
eis een verweer was tegen de litigieuze 
aanslag en strekte tot de schuldvergelij
king met de door eiser versclmldigde 
belastingen ; 

tweede onderdeel, het arrest de tegeneis 
niet gegrond verklaart, zonder de redenen 
van deze verwerping op te geven, 

te1·wijl eise1·s conclusie de administratie 
verweet in dezelfde feitelijke en rechts
omstandigheden de wettelijke sclmld
vergelijking te hebben ingeroepen en 
nadien verworpen, naar gelang ze haar 
voordelig of nadelig voor de Schatkist 
bleek en, voor de berekening van de 
inkomsten over het jaar 1958, zonder 
voorafgaande verwittiging, het door haar 
voor het jaar 1956 gegeven akkoord te 
hebben ingetrokken; in elk geval, zo de 
verwerping van de tegeneis impliceert dat 
de aanslag van het bedrag van 
39.938 frank gerechtvaardigd is, deze 
beslissing alle in de vorige middelen 
aangehaalde wetsbepalingen schendt : 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, na beslist 
te hebben dat de eis niet ontvankelijk 
was en aldus voldaan te hebben aan het 
vormvoorschrift van artikel 97 van de 
Grondwet, geen ander antwoord diende 
te verstrekken over de gegrondheid van 
de eis; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan aangenomen worden ; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het hof van beroep, 
dat door het beroep tegen de beslissing 
van de directeur der belastingen enkel 
kennis neemt van de in de reclamatie 
opgeworpen betwistingen en van de 
kwesties waarover de directeur ambts
halve uitspraak heeft gedaan, betwistin
gen en kwesties welke uitsluitend betrek
lcing hebben op een aanslag, geen uit
spraak zou kunnen doen op een tegeneis 
tot schadevergoeding ; 

Dat dientengevolge het door het middel 
bestreden beschikkend gedeelte wette
lijk gerechtvaardigd is en het eerste 
onderdeel van dit middel bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor· 
ziening ; veroordeelt eiser in de kosten 
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13 mei 1969. - 2e kamer. - Voo1'
zitter, H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve~·, 
H. Busin. - Gelijkhtidende conclusie, 
H. Duman, advocaat-generaal. - Pleitm·, 
H. Fally. 

1e RAli1:ER.- 16 mei 1969. 

1° ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL 
OP DE WEG NAAR OF VAN HEJT WERK.
VONNIS DAT WIJST OP TWEE OMSTAN
DIGHEDEN WAARUIT BLIJKT DAT RET 
ONGEV AL TE WIJTEN IS AAN EEN MET 
DE WEG VAN RET WERK ONAFSCHEIDE
LIJK VERBONDEN RISICO.- 0ASSATIE
MIDDEL DAT SLECHTS BETREKKING 
HEEFT OP EEJN VAN DEZE OMSTANDIG
HEDEN. - BESLISSING WETTELIJK 
VERANTWOORD DOOR DE VASTSTELLING 
VAN DE ANDERE OMSTANDIGHEID• 
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° OASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
BuRGERLIJKE ZAKEN. - VERSCHRIJ
vrNG IN DE BESTREDEN BESLISSING.
BEVOEGDHEID VAN RET HOF OM ZE 
TE VERBETEREN. 

1° W anneer het bestreden vonnis, om te 
beslissen dat een ongeval een op de weg 
van het wedc ovm·komen ongeval is in 
de zin van de besluitwet van 13 december 
1945, wijst op twee omstandigheden ~tit 
elk waa1·van blijkt dat het ongeval te 
wijten is aan een met deze weg onaf
scheidelijk ve1•bonden 1·isico, is niet 
ontvankelijk, wegens het ontb1·eken van 
belang, het cassatiemiddel dat slechts 
de vaststelling van een van deze omstan
digheden k1·itiseert, tenvijl de beslissing 
wettelij lc is vemntwoonl doo1· de vast
stelling van de andm·e omstandigheid. 

2° Het Hoj is, te1• beoo1·deling van een 
cassatiemiddel, bevoegd om een versclwij
ving te ve1•bete1'en die de 1'echter heeft 
begaan in een reden van zijn beslissing, 
wannee1· deze verschrijving duidelijk 
blijkt uit de context van de beslissing 
en ~tit de p1'0cesstukken wam·naar deze 
beslissing ve1·wijst (1). 

(1) Cass., 3 juni 1966 (Bull. en PAsro., 
()66, I, 1261); verg. cass., 23 september en 
oktober 1968, sup1•a, blz. 88 en 145. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« DE BELGISCHE PHENIX » 

T. VANDER STRAETEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1 jnni 1967 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk W etboek, 

doordat, eerste onderdeel, het bestreden 
vonnis, steunend hierop " dat de eerste 
rechter terecht de oorspronkelijke eis 
van appellante (hier eiseres) ongegrond 
verklaarde op gTond van de door hem 
uiteengezette redenen, die de rechtbank 
zetelende in hager beroep overneemt, 
na vastgesteld te hebben dat het ongeval 
werkelijk een arbeidsongeval is in de zin 
van de besluitwet van 13 december 1945 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit ongevallen die zich 
op de weg van of naar het werk voordoen 
en dat de overeenkomst rechtmatig tus
sen partijen werd gesloten; dat inder
daad blijkt uit het strafdossier, voorge
legd in regelmatige vorm, en uit het 
besluit van het deskundig verslag dat 
het ongeval, hetwelk gebeurde te Lem
beek op 31 december 1965, toen het 
slachtoffer, Maurice Vindevogel, van zijn 
werk uit Tubize huiswaarts keerde, te 
wijten is : 1o aan de aanwezigheid van 
de voetganger De Busscher op de rijweg ; 
2° aan de gebrekkige reflexen van de 
motorrijder Vindevogel, veroorzaakt 
door het alcoholgehalte van 2,05 gr. per 
duizend milliliter bloed ; 3° aan de 
vergissing van de bestuurder, Maurice 
Berteau, die het gevallen slachtoffer nor
malerwijze met zijn voertuig had kunnen 
vermijden ; dat derhalve niet aileen de 
onoplettendheid en de staat van clronken
schap van het slachtoffer 1naar evenzeer 
de overige oorzaken het ongeval hebben 
mogelijk gemaakt en lnmnen verklaren », 
beslist dat het hager beroep van eiseres 
ongegrond is, het vonnis bevestigt en 
eiseres in de kosten van haar beroep 
veroordeelt, 

te1·wijl daarentegen de eerste rechter 
zijn beslissing rechtvaardigde op grand 
hiervan dat " bovendien, zelfs in het 
arrest van het hof van beroep, uitdrukke
lijk vastgesteld wordt clat het ongeval 
niet uitsluitend te wijten is aan de 
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dronkenschap van het slachtoffer · dat 
inderdaad deze dronkenschap slechts 
in tweede orde in de overwegingen ver
meld wordt, nadat het gebrek aan aan
dacht van het slachtoffer aangeduid 
wordt (collision explicable par l'inatten
tion du motocycliste Vindevogel et par 
son etat d'alcoolhemie grave, 2,05 gr. 
pour mille) en nadat de oorzaak van 
de botsing tussen het slachtoffer en 
de voetganger wordt toegeschreven aan 
de onvoorzichtigheid van het slacht
offer ; dat tenslotte de dood van het 
slachtoffer het gevolg is, afgezien van de 
dronkenschap, van allerlei omstandig
heden in verband met de weg van het 
werk en die zijn de onachtzaamheid en 
de onvoorzichtigheid van het slacht
offer, zelfs de meest normale mens kan 
al eens een fout begaan, het toevallig 
aanwezig zijn op de rijbaan, wegens de 
slechte toestand van het voetpad, van 
twee nevens elkander gaande voetgangers 
en het opduiken, onmiddellijk na de val 
van het slachtoffer, van autovoertuigen, 
zodat het voor de voetgangers onmogelijk 
was het slachtoffer nog op de zijkant 
te trekken "• 

terwijl, het tegenstrijdig, minstens 
dubbelzinnig is de door de eerste rechter 
uiteengezette redenen over te nemen en 
daarvan ;nadien een nieuwe en gewij zigde 
voorstelling te geven, zodat het vonnis 
steunt op overwegingen die tegenstrijdig 
zijn, tegenstrijdigheid, minstens dubbel
zinnigheid, die met het ontbreken van 
motivering gelijkstaat (schending van 
alle in het middel aangeduide wetsbe
palingen, inzonderheid artikel 97 van 
de Grondwet) ; 

tweede onde1·deel, het vonnis steunt 
hierop dat het ongeval onder meer te 
wijten is aan de « vergissing van de 
bestuurder, Maurice Berteau, die het 
g~vallen sl~chtoffer normalerwijze met 
ZIJn voertmg had kmmen vermijden ll, 

terwijl door het arrest van 30 juni 1966 
van het hof van beroep, gewezen in 
strafzaken, het hager beroep ingesteld 
tegen een vonnis van de correctionele 
recht!:mnk werd afgewezen als ongegrond, 
vonms waarbij Berteau werd vrijge
sproken, onder Ineer mn de reden « que 
la presence sur la chaussee du corps de 
Maurice Vindevogel a constitue pour 
le prevenu un obstacle imprevisible "• 
zodat het vonnis indruist tegen de ter
men van een in kracht van gewijsde 
&~gane gerechtelijke beslissing, name
hJk het hogergemeld arrest van 30 jcmi 
9a619 warbij de vrijspraak van Berteau 

werd bevestigd (schending van alle in 
het middel aangeduide wetsbepalingen, 
inzonderheid de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de eerste rechter zijn 
besluit, luidens hetwelk het ten deze 
wel degelijk gaat om een ongeval gebeurd 
op de weg van het werk in de zin van de 
besluitwet van 13 december 1945, hierop 
stecmde dat het ongeval niet uitsluitend 
aan de dronkenschap van het slacht
offer Vindevogel te wijten is, maar 
tevens het gevolg is van verschillende 
omstandigheden in verband met de weg 
van het werk, waaronder de onacht
zaamheid en onvoorzichtigheid van het 
slachtoffer ; 

Overwegende dat de rechter in hager 
beroep zonder tegenstrijdigheid of dub
belzinnigheid die redenen van de eerste 
rechter heeft kun:nen overnmnen en 
tevens overwegen dat het ongeval ook te 
wijten is aan de in het middel aangehaalde 
omstandigheden en derhalve niet alleen 
aan de onoplettendheid en de staat van 
dronkenschap van het slachtoffer ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de bestuurder 
Berteau door het hof van beroep werd 
vrijgesproken van de telastlegging onop
zettelijk de dood te hebben veroorzaakt 
van Vindevogel ; 

Overwegende dat het vonnis zijn 
beslissing motiveert door vast te stellen 
dat het ongeval niet alleen te wijten is aan 
de staat van dronkenschap van het slacht
offer, maar tevens aan andere mnstan
digheden welke een met de weg van het 
werk onafscheidelijk verbonden risico 
uitmaken; 

Dat aldus de vaststelling van een 
enkele van die omstandigheden, namelijk 
de aan wezigheid van een voetganger 
op de rijweg, volstaat om de beslissing 
wettelijk te rechtvaarcligen ; 

Dat het onderdeel clienvolgens een 
overtollige beweegreden van het vonnic 
bekritiseert ; 

Overwegende dat geen van beiclE 
onderdelen van het middel kan warder 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleicl ui1 
de schending van de artikelen 97 vm 
de Grondwet, 1319, 1320, 1322 en 113' 
van het B-mgerlijk Wetboek, 

clom·dctt het bestreden vonnis hiero1 
steunt « dat appellante (hier eiseres) 
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die op 21 mei 1966 voor de vrederechter 
een overeenkomst sloot betreffende de 
wettelijke vergoeding inzake arbeids
ongevallen, ten onrechte beweert deze 
overeenkomst te hebben gesloten inge
volge een substantiele dwaling wegens 
de onwetendheid van de staat van 
dronkenschap van het slachtoffer ,, hoe
wei gezegde overeenkomst in werkelijk
heid op 21 mei 1965 werd afgesloten, 

terwijl, eerste onderdeel, door verkeer
delijk 21 mei 1966 als datum van het 
afsluiten van de overeenkomst voor de 
vrederechter te nemen en te zeggen << dat 
het inderdaad blijkt uit de stukken van 
de dossiers dat appellante toch met de 
rechthebbenden van het slachtoffer een 
overeenkomst afsloot niettegenstaande 
zij reeds vanaf 21 augustus 1965 kennis 
kon nemen van het strafonderzoek en het 
ten deze geldende bloedonderzoek ,, de 
rechter een verkeerde redenering heeft 
opgebouwd vermits de overeenkomst 
werd afgesloten op 21 mei 1965, zodat 
hij de bewijskracht van de stukken heeft 
miskend, namelijk het proces-verbaal 
van overeenkomst door de Vrederechter 
te Halle op 21 mei 1965 opgesteld over
eenkomstig artikel 26 van de gecoordi
neerde wetten van 28 september 1931 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, 
(schending van aile in het middel aan
geduide wetsbepalingen, inzonderheid de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk W etboek) ; 

tweede onderdeel, door aldus op de met 
betrekking tot de datum van het afsluiten 
van de overeenkomst begane vergissing 
een verkeerde redenering op te bouwen, 
de rechter een betwisting in het leven 
heeft geroepen die in tegenstrijd is met 
de overeenstemming van partijen nopens 
de juiste datum van de overeenkomst, 
hetgeen tevens, in een materie die trou
wens niet van openbare orde is, een 
hetwisting uitmaakt welke partijen in 
hun conclusie niet hadden voorgesteld 
(schending van aile in het middel aan
geduide wetsbepalingen, inzonderheid de 
artikelen ll34, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

derde ondenleel, niet kan worden uit
gemaakt om welke reden de rechter de 
aan eiseres destijds ten laste gelegde 
onachtzaamheid als onverschoonbaar 
heeft besterripeld en derhalve het hoger 
beroep heeft afgewezen, tegenstrijdig
lleid, minstens dubbelzinnigheid die 
o·elijkstaat met het ontbreken van moti
~ering (schending van aile in het middel 

aangeduide wetsbepalingen, inzonderheid 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de datum « 21 mei 
1966 >>, welke in de bekritiseerde beschou
wing van het vonnis wordt aangegeven 
als die waarop de overeenkomst voor de 
vrederechter werd gesloten, klaarblijke
lijk het gevolg is van een materiele 
vergissing; dat het vonnis << 21 mei 1965" 
bedoelt; dat overigens in het begin van 
het vonnis deze juiste datum wordt 
opgegeven; 

Overwegende dat ook de datum 
<< 21 augustus 1965" het gevolg is van 
een materiels vergissing; dat hier 
<< 23 januari 1965 "is bedoeld; 

Overwegende dat irmners uit de onmid
dellijk daaropvolgende beschouwing, lui
dens welke << de eerste rechter deze 
onachtzaamheid terecht onverschoonbaar 
achtte ,, blijkt dat, met de datum waarop, 
luidens het vonnis, eiseres kennis kon 
nemen van het strafonderzoek en van 
het bloedonderzoek, dezelfde datum is 
bedoeld als die, namelijk 23 januari 1965, 
vanaf welke, Iuidens de beroepen beslis
sing, het alcoholgehalte in het bloed van 
het slachtoffer werd vastgesteld en eise
res, als toekomstige burgerlijke partij, 
zich van een zo belangrijk element had 
moeten op de hoogte stellen ; 

Overwegende dat de aangeklaagde 
redenering derhalve geenszins verkeerd 
is en ook geen betwisting in het leven 
roept welke buiten de door de partijen 
genomen conclusies valt ;· 

Overwegende dat het vonnis, door te 
beschouwen dat de eerste rechter deze 
onachtzaamheid << terecht" onverschoon
baar achtte, verwijst naar de redenering 
van de beroepen beslissing ; 

Dat gezegde beslissing beschouwt dat 
eiseres, welke zich naderhand burgerlijke 
partij stelde, stellig het strafonderzoek 
moest volgen en, vooraleer de overeen
komst af te sluiten, zich op de hoogte 
moest stellen van een zo belangrijk 
element; 

Overwegende dat het middel niet kan 
worden aangenon1en ; 

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

16 mei 1969.- 1e kamer.- Vom·zitte1·, 
H. Belpaire, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggeve1·, H. de Vreese. -
Gelijlcluidende conclusie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Ryn. 
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18 KAMER. - 16 mei 1969. 

1° HUUR VAN GOEDEREN.- HAN
DELSRUUR. - AANVRAAG TOT RER
NIEUWING VAN DE RUUR. Qp 
STRAFFE VAN NIETIGREID VOORGE
SORREVEN VERMELDINGEN. 

2° HUUR VAN GOEDEREN. - HAN
DELSRUUR. - AANVRAAG TOT RER
NIEUWING VAN DE RUUR. - AANVRAAG 
DIE ENKEL VERMELDT DAT DE VER
RUURDER ZAL GEAORT WORDEN MET 
DE GEVRAAGDE RERNIEUWING VAN DE 
RUUR ONDER DE DOOR DE RUURDER 
VOORGESTELDE VOORWAARDEN IN TE 
STEJ\IMEN, INDIEN RIJ NIET BINNEN 
DRIE MAANDEN KENNIS GEEFT OFWEL 
VAN ZIJN MET REDENEN OMKLEDE 

. WEI GERING VAN RERNIEUWING OFWEL 
VAN ANDERSLUIDENDE VOORWAARDEN 
OF VAN RET AANBOD VAN EEN DERDE. 
- 0NVOLDOENDE VERMELDING. 

1° De nietigheid van de aanvmag tot 
he1·niet~wing van een handelshuu1·, 
gesteld bij a1·tikel 14, lid 1, ve1·vat in de 
wet van 30 ap1·il 1951, straft niet alleen 
het geb1·ek aan opgave, in de aanvmag, 
van de voo1·waa1'Clen waa1·onde1· de 
huu1'Cle1· bereid is om de nieuwe hutw 
aan te gaan, maa1· oak de niet-vermelding 
dat de VM'hutwclM' geacht wo1·dt met de 
herniet~wing van de huur onde1· de 
voo1·gestelcle voo1·waa1'Clen in te stemmen 
indien hij niet « op dezelfde wijze " 
en binnen cl1·ie maanden kennis heeft 
gegeven van zijn met 1·edenen omklede 
weige1·ing van he1·nieuwing, ofwel van 
andersh~iclende voo1·waarden of van het 
aanbod van een de1·de ( 1). 

2° V olcloet niet aan het ve1·eiste van ruoti
lcel 14, lid 1, ve1·vat in de wet van 
30 ap1·il 1951, de aanvmag tot hutw
hernietbwing van een handelshuu1· die, 
na de voo1waarclen ve1·meld te hebben 
waaronde1· de huu1·de1· be1·eicl is om de 
nieuwe huur aan te gaan, enlcel ve1·melclt 
dat de VM'ht~urcler zal worden geacht 
met de gevraagcle herniet~wing van 

(1) DR PAGE, Tmite e!ementai1•e de d1·oit 
civil, Complement 3, d. IV, nr 792bis, biz. 204; 
VAN RYN, P1·incipes de d1·oit commm·cial, 
d. I, biz. 199, noot 3; raadpl. Rep. pmt. dr. 
belge, V 0 Bat<X commm•ciatw,, nrs 280 tot 282. 

(2) Ret Hof heeft zich hier niet moeteu 
uitspreken over de vraag op welke wijze de 
aanvraag tot hernieuwing dient te vermelden 

huur onder de door de hutwder voo1·ge
stelde voorwaarden in te stemmen, 
indien hij niet binnen drie maanden 
lcennis geeft van zijn met 1·edenen 
omklede weige1·ing van hM·nieuwing, 
ofwel van andersluidende voo1·wam·den 
of van het aanbod van een derde, zonder 
de vo1·men te precise1•en volgens wellce 
deze lcennisgeving client te geschieden (2). 

(STIERNET, 
T. PARMINTER EN VERORUYSSE). 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 oktober 1967 in hager 
beroep gewezen door de Re9htbank van 
eerste aanleg te Brugge ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 14 vervat in de wet van 
30 april 1951 op de handelshuurover
eenkomsten met het oog op de bescher
ming van het handelsfonds, 

do01'dat het bestreden vonnis de vor
dering van eiseres strekkende tot het 
horen geldig verklaren van haar aan
vraag tot huurhernieuwing en dien
volgens tot het bekomen van huur
hernieuwing, als ongegrond verwerpt 
om de reden dat gezegde aanvraag nietig 
is, en, om aldus te beslissen, ten eerste, 
het middel van eiseres verwerpt waar
door zij in haar conclusie had laten gelden 
dat de sanctie van de nietigheid, gesteld 
bij voormeld artikel 14, alleen slaat op 
het gemis aan opgave van de voorwaarden 
waaronder de huurder zelf bereid is de 
nieuwe huur aan te gaan en niet op het 
gemis aan vermelding van de wijze 
waarop en de termijn binnen welke de 
verhuurder zijn gemotiveerde weigering, 
andersluidende voorwaarden of het aan
bod van een derde mag betekenen, en, 
ten tweede, hoewel eiseres in haar con
clusie had laten gelden dat de aanvraag 
tot huurhernieuwing niet in sacramentele 
bewoordingen moet geschieden, dat in 
die aanvraag het woord « notifier " 
werd gebruikt, dat dit woord betekent 

dat de kennisgeving die in voorkomend geval 
bij de verhuurder berust dient gedaan te 
worden, om « op dezelfde wijze » te zijn 
geschied. Raadpl. wat betreft de huuropzeg
ging door de verhuurder van een landeigen
dom : cass., 20 maart 1959 (Bttll. en PAsrc., 
1959, I, 742). 
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cc in de wettelijke vormen laten kennen >> 

en dat aldus de verweerders wisten in 
welke vorm zij moesten antwoorden, 
dit middel verwerpt om de reden dat 
voormeld artikel I4 de uitdrukkelijke 
vermelding van de bedoelde wettelijke 
vormen vereist, 

teTwijl de sanctie van de nietigheid, 
gesteld bij voormeld artikel I4, aileen 
slaat op het gemis aan opgave van de 
voorwaarden waaronder de huurder zelf 
bereid is om de nieuwe huur aan te gaan, 
en te1'wijl, in aile geval, voormeld arti
kel I4 niet vereist dat de aanvraag tot 
huurhernieuwing de uitdrukkelijke ver
melding bevat van de vormen waarin 
de verhuurder dient te antwoorden, 
zodat, vermits de bewoordingen van 
gezegde aanvraag van die aard zijn dat 
zij aan de verhuurder laten weten in 
welke vormen hij client te antwoorden, 
de aanvraag niet als nietig kan worden 
beschouwd: 

Overwegencle dat de tweecle volzin 
van lid I van artikel I4 vervat in de wet 
van 30 april I95I op de hanclelshuurover
eenkomsten met het oog op de bescher
ming van het handelsfonds luidt als 
volgt : '' De kennisgeving (van de aan
vraag tot huurhernieuwing) moet op 
straffe van nietigheid de voorwaarden 
opgeven waaronder de huurder zelf bereid 
is om de nieuwe huur aan te gaan en de 
vermelding bevatten dat de verhuurder 
geacht wordt met de hernieuwing van 
de huur onder de voorgestelde voor
waarden in te stemmen, indien hij niet 
op dezelfde wijze binnen drie maanden 
kennis geeft ofwel van zijn met redenen 
omldede weigering van hernieuwing, 
ofwel van andere voorwaarden of het 
aanbod van een derde. »; 

Overwegende dat uit deze N ederlandse 
termen van voormelde bepaling, duide
lijker dan uit de Franse termen ervan, 
blijkt dat de sanctie van nietigheid slaat, 
niet aileen op het gebrek aan opgave 
van de voorwaarden waaronder de 
huurder zelf bereid is om de nieuwe 
huur aan te gaan, maar ook op het gebrek 
aan vermelding dat de verhuurder geacht 
wordt met de hernieuwing van de huur 
onder de voorgestelde voorwaarden in 
te stemmen, indien deze hem niet op 
dezelfde wijze en binnen drie maanden, 
kennis heeft gegeven van een met rede
nen omklede weigering van hernieuwing, 
andere voorwaarden of het aanbod van 
een derde; 

Dat hieruit voortvloeit dat voormelde 
!cennisgeving, op straffe van nietigheid, 

uitdrukkelijk moet vermelden dat de 
verhuurder zijn met redenen omklede 
weigering, zijn andere voorwaarden of 
het aanbod van een derde, op dezelfde 
wijze, dit is bij gerechtsdeurwaarders
exploot of bij aangetekende brief, en 
binnen drie maanden moet betekenen ; 

Overwegende dat uit voormeld arti
kel I4 volgt dat het niet ter kennis 
brengen, door de verhuurder, op dezelfde 
wijze en binnen drie maanden, van voor
melde weigering, voorwaarden of aanbod, 
het vermoeden met zich brengt dat de 
verhuurder met de hernieuwing van de 
huur onder de voorgestelde voorwaarden 
instemt; 

Overwegende dat uit de economic van 
de wet blijkt dat de wetgever, gelet op 
de voor de verhuurder strenge gevolgen 
welke de wet aldus aan het niet-Jl,aleven 
van deze pleegvormen en termijn hecht, 
diezelfde verhuurder bijzonder heeft 
willen beschermen door de huurder op 
straffe van nietigheid op te leggen de 
verplichtingen van de verhuurder, waar
van de niet-naleving voor hem zulke 
gevolgen zal meebrengen, uitdrukkelijk 
in zijn kB1misgeving te vermelden ; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat de kennisgeving van de aanvraag 
tot huurhernieuwing ten deze enkel 
vermeldt dat de verhuurder zal worden 
geacht met de gevraagde huurhernieuwing 
in te stemmen bij gemis aan cc beteke
ning binnen de drie maanden » van voor
melde weigering, andersluidende voor
waarden of aanbod van een derde ; 

Dat het vonnis, door hieruit af te 
leiden dat de kennisgeving van de aan
vraag tot huurhernieuwing aan het door 
voormeld artilwl I4 op straffe van nietig
heid gesteld vereiste niet voldoet, en 
door te oordelen dat het gebruik van de 
term cc betekening » ("notification ») de 
hoger omschreven door de wet uitdruk
kelijk vereiste vermelding niet kan ver
vangen, een juiste toepassing van deze 
wetsbepaling heeft gemaakt ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

I6 mei I969.- I e kamer.- VoMzitteT, 
H. Belpaire, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve1"Slaggeve1·, H. de Vreese. -
Gelijkltticlende conclusie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - Pleite?"s, HH. Bay
art en Van Leynseele. 
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2° KAMER.- 19 mel 1969. 

VERZET. - STRAFZAKEN. - VoRM. -
VERZET VAN DE VEROORDEELDE TEGEN 
BURGERLIJKE VEROORDELINGEN, 
AANZEGGING AAN HET OPENBAAR MINIS
TERrE NIET VEREIST. 

Geen enkele wetsbepaling sch1-ijjt aan de 
ve1·oorcleelcle, die verzet cloet tegen bij 
ve1·stek ~titgesp1'oken bu1'ge1·lijke ver
oonlelingen, voor clit verzet aan het 
openbacw ministe1·ie aan te zeggen. 

(JACQUEMIN, T. ECHTGENOTEN FAURE· 
ANDRE, ECHTGENOTEN VERMOER·GAL· 
LANT EN ECHTGENOTEN VERMOER· 
OSTYN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 jcmi 1968 gewezen door de 
Correctionele Recht bank te Aarlen, recht
doende in hoger beroep ; 

Over het middel hieruit afgeleid dat 
het bestreden vonnis eisers verzet tegen 
het vonnis waarbij uitspraak wordt 
gedaan bij verstek over de burgerlijke 
belangen, niet ontvankelijk verklaart, 
op gTond dat dit verzet aan het openbaar 
ministerie niet binnen de wettelijke 
termijn is betekend, 

te1'wijl deze betekening niet vereist is 
bij de wet: 

Overwegende dat eiser verzet heeft 
gedaan tegen een vonnis waarbij hij op 
de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen veroordeeld werd bij 
verstek, waarop het bestreden vonnis 
dit verzet niet ontvankelijk heeft ver
klaard, omdat het niet binnen de wet
telijke verzetstermijn aan het openbaar 
ministerie is betekend ; 

Overwegende dat geen enkele wette
lijke bepaling aan de veroordeelde, die 
verzet doet tegen bij verstek uitgesproken 
burgerlijke veroordelingen, voorschrijft 
dit verzet aan het openbaar 1ninisterie 
te betekenen ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat . van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroor
deelt de verweerder in de kosten ; ver
wijst de zaak naar de Correctionele 

Rechtbank te Neufchateau, zitting hou
dende in hoger beroep. 

19 mei 1969.-2° kamer.- Voorzitte1·, 
H. van Beirs, voorzitter.- Ve1'slaggeve1·, 
H. de Waersegger. - Gelijkluiclencle 
conclusie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. - Pleite1', H. Wittamer (van de 
balie te Aarlen). 

2° KAMER.- 19 mei 1969. 

BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESOHRIFT. -
BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. -
STRAFZAKEN.- VoNNIS DAT AAN EEN 
BETEKENING BIJ EXPLOOT VAN GE· 
REOHTSDEURWAARDER EEN ANDERE 
DATUM TOESOHRIJFT DAN DIE WELKE 
ERIN VERJ\iELD WORDT,- MISKENNING 
VAN DE BEWIJSKRAOHT. 

De bewijskracht van een exploot van 
ge1·echtscleurwaa1'cle1' worclt miskencl clam· 
het vonnis dat aan een betekening bij 
clit exploot een ancle1·e datum toeschrijjt 
clan die welke ' in clit exploot worclt 
ve1·melcl. 

(PROOUREUR DES KONINGS 
TE VERVIERS, T. THIJ\iiSTER.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 juni 1968 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te V erviers ; 

Overwegende dat de voorziening slechts 
gericht is tegen de beslissing op de straf
vordering die tegen verweerder is inge
steld; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
het hoger beroep van eiser tegen een 
vonnis van de politierechtbank te Spa 
van 13 februari 1968 waarbij verweerder 
veroordeeld is tot 50 frank geldboete, 
tot drie dagen vervangende gevangenis
straf en in de kosten van de strafvorde
ring, te laat ingesteld verklaart; dat het, 
rechtdoende op het hoger beroep van 
verweerder, dit vonnis bevestigt; dat 
het verzuimt verweerder te veroordelen 
in de kosten van zijn hoger beroep die 
betrekking hebben op de strafVordering; 
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Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen I3I9 
en I320 van het Burgerlijk Wetboek : 

Overwegende dat blijkens de proces
stukken de betekening van eisers hoger 
beroep aan verweerder gedaan is op 
28 februari I968 ; 

Overwegende dat het vonnis dit hoger 
beroep niet ontvankelijk verklaart omdat 
het eerst op I maart I968 betekend is en 
het aldus aan het exploot van betekening 
een datum toeschrijft die verschilt met 
de daarin vermelde ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover het uitspraak doet 
op het hoger beroep van het openbaar 
ministerie tegen verweerder en verzuimt 
deze te veroordelen in de kosten van zijn 
hoger beroep die betreldring hebben op 
deze rechtsvordering ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerder in de 
kosten ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Luik, zitting houdende in hoger 
beroep. 

I9 mei I969.- 28 kamer.- Voorzitter, 
H. van Beirs, voorzitter.- Verslaggever, 
H. de Waersegger. - Gelijlcluidende 
conclusie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. 

2e KAMER. - 19 mei 1969. 

HERZIENING. - Nmuw FEIT. 
HERZIENING GEVRAAGD IN NAAM VAN 
DE MINISTER VAN JUSTITIE. - VER
WIJZING VOOR ONDERZOEK NAAR EEN 
HOF VAN BEROEP. - VoORWAARDEN. 

Kennis nemende van een aanvraag tot 
herziening, ingediend in naam van de 
Minister van justitie bij vo1·dering van 
de procu1·eur-generaal, waarbij aan
gevoerd wo1·dt dat de onschuld van de 
veroo1•deelde schijnt te volgen uit jeiten 
die zich voo1•gedaan hebben sedert de 
veraordeling, gaat het Hof van cassatie, 
dat vaststelt dat de onschuld van de 
ve7'001'deelde schijnt te volgen uit de 
nieuwe aangevoerde jeiten, op de aan
vraag in en ve1·wijst ze voor onderzoelc 

naa1· een hof van beroep (I). (Wetb. 
van strafv., art. 443, lid I, 3°; 444 en 
445, lid 3). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN CASSATIE, IN ZAKE HERMAN EN 
DEHELT.) 

ARREST (ve1•taling). 

HET HOF ; - Gezien de vordering 
van de Procureur-generaal bij het Hof 
van cassatie luidende als volgt : 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie. 

>> Ondergetekende Procureur-gene
raal heeft hierbij de eer uiteen te zet
ten dat de Minister van justitie hem 
bij brief van I3 november I968, 
nr I30.836/I3I/AP/Div., gelast heeft, 
op grond van artikel 443, lid I, 3o, 
van het W etboek van strafvordering 
bij het Hof een aanvraag tot herziening 
aanhangig te maken die op de volgende 
feiten berust : 

» Bij vonnis van 2I december I96I 
van de Correctionele Rechtbank te Luik, 
dat in Kracht van gewijsde is gegaan, 
zijn Hubert Victor .Julien Herman, 
ongeschoold arbeider, geboren te Xhende
lesse op I7 januari I939, woonachtig 
te Verviers, rue du Commerce, 38, en 
Marie Dehelt, arbeidster, geboren te 
Etterbeek op I mei I904, woonachtig 
te Soumagne, rue des Deportes, 38, ver
oordeeld, de eerste, tot een jaar en de 
tweede tot zes maand gevangenisstraf 
om, te Soumagne op 3 april I96I, door 
middel van braak, inklimming of valse 
sleutels een bedrag van 66.500 frank 
dat aan Henri Courtois toebehoorde, 
bedrieglijk te hebben weggenomen, welke 
misdaad door de raadkamer werd gecor
rectionaliseerd ; bij hetzelfde vonnis zijn 
de voornoemden veroordeeld om aan 
de benadeelde, die zich burgerlijke partij 
had gesteld, een bedrag van 67.920 frank 
als schadevergoeding te betalen, met de 
wettelijke intrest vanaf 3 april I96I 
tot op de dag van de betaling, en in de 
kosten; 

>> Bij arrest van 8 juni I964 van het 
Hof van beroep te Luik, dat in kracht 
van gewijsde is gegaan, zijn Andre 
Gustave Ambroise Bette, handelaar, 

(1) Cass., 23 oktober 1967 (A1'J•. cass., 1968, 
biz. 264); verg. cass., 11 december 1967 (ibid., 
1968, biz. 531). 
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geboren te Charleroi op 26 juni 1922, 
woonachtig te Dison, rue Neuve, 41, 
Antoine Charles Malengreaux, slijper, 
geboren te Luik op 23 augustus 1934, 
woonachtig te Verviers, rue de la Mon
tagne, 102, en Georges Bette, leurder, 
geboren te Marchienne-au-Pont op 15 sep
tember 1911, woonachtig te Cheratte, 23, 
rue Derriere les J ardins, veroordeeld 
elk tot zes maand gevangenisstraf om 
als daders of mededaders, te Somnagne 
op 3 april 1961, door middel van braak, 
inklimming of valse sleutels een bedrag 
van 68.500 frank van Henri Courtois 
bedrieglijk te hebben weggenomen, welke 
misdaad gecorrectionaliseerd is door de 
raadkamer; 

)) Uit deze twee beslissingen blijkt 
weliswaar niet dat er geen samenwerking 
tussen deze verschillende personen heeft 
kunnen bestaan, maar de tegen Andre 
Bette, Malengreaux en Georges Bette 
uitgesproken veroordelingen zijn niet
temin een feit dat zich heeft voorgedaan 
sinds de veroordelingen ten laste van 
Herman en van Dehelt, waaruit het 
bewijs van de onschuld van laatst
genoemden schijnt te volgen en die de 
aanvraag tot herziening van deze laatste 
veroordelingen mogelijk maakt op grond 
van artikel443, lid 1, 3°, van hetWetboek 
van strafvorder·ing ; 

)) Om die redenen, gelet op de arti
kelen 443, 444 en 445 van het Wetboek 
van strafvordering, vordert ondergete
kende Procureur-generaal dat het Hof 
gelieve de aanvraag tot herziening te 
ontvangen, te bevelen dat zij zal worden 
onderzocht door een Hof van beroep, 
daarmee belast, ten einde na te gaan of 
het tot staving van de aanvraag tot 
herziening aangevoerde feit beslissend 
genoeg schijnt om de zaak te herzien. 

)) Brussel, 14 november 1968, 

)) V oor de Procureur-generaal, 
)) De Advocaat-generaal, 

)) (get.) Depelchin )) ; 

Overwegende dat de aanvraag aan 
de burgerlijke partij is betekend, met 
aanmaning om in het geding tot her
ziening tussen te komen, bij regelmatig 
exploot van 26 november 1968; 

Gelet op de artikelen 443, 444 en 445, 
lid 3, van het W etboek van strafvorde
ring, die gewijzigd zijn bij de wet van 
18 j"Lmi 1894, met overneming van de 
redenen van voornoemde vordering, ont
vangt de aanvraag tot herziening ; beveelt 
dat deze aanvraag zal worden onder
zocht door het Hof van beroep te Luik 

ten einde na te gaan of het tot staving 
van de aanvraag aangevoerde feit beslis
send genoeg schijnt om de zaak te her
zien ; houdt de kosten aan. 

19 mei 1969.- 2e kamer.- Voorzitte1· 
en Ve1·slaggeve1·, H. van Beirs, voorzitter. 
- Gelijkluidende oonolusie, H. Depelchin. 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 19 mei 1969. 

WEGVERKEER. - VLUCHTMISDRIJF. 
- BEDOELING Ol\1( ZICH AAN DE DIEN · 
STIGE VASTSTELLINGEN TE ONTTREK· 
KEN.- BEGRIP. 

Uit het jeit dat de bestuurder van een voer
tuig, dat een ongeval heejt veroo1·zaakt of 
teweeggebraoht, wist dat hij in de loop 
van het doo1· hem uitgevoenle maneuver 
dom· getuigen was opgemerlct en dat deze 
zijn voe1·tttig hadden ge~dentifioee1·d, 
mag de 1·eohte1· op grand van een soe
ve1·eine beoo1·deling, in jeite, van de 
element en van de zaak wettelijk a fleiden 
dat deze bestuu1'Cle1·, toen hij de plaats 
van het ongeval ve1·liet na een onde1·houd 
met de benadeelde pe1·soon, niet de 
bedoeling heeft gehad om zich aan de 
dienstige vaststellingen te onttrekken (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE NEUF
CHATEAU, T. VERHEYDEN EN NAAM· 
LOZE VENNOOTSCRAP «LION RAPIDE )),) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 november 1968 in hoger 
beroep gewezen door de Correetionele 
Rechtbank te Neufehateau; 

Over het middel, afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grondwet 
en 33 van de wet betreffende de politie 
over het wegverkeer, 

doordat het vonnis het vluchtmisdrijf 
ten laste van de verweerder niet bewezen 
verklaart, op grond dat het om zo te 

(1) Raadpl. cass., 29 april 1968 (Arr. cass., 
1968, blz. 1084). 
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zeggen om een " ontdekking op heter
daad » ging, en getuigen het voertuig 
van verweerder hadden kunnen identi
ficeren, 

te1'Wijl het vo:nnis erkent dat de 
bestanddelen van het vluchtmisdrijf 
aanwezig zijn en aldus de vrijspraak 
grondt op tegenstrijdige redenen en aan 
voornoemd artikel 33 een onjuiste nit
legging geeft, zodat zijn beslissing niet 
wettelijk verantwoord is : 

Overwegende dat voor de toepassing 
van het in het middel bedoeld artikel 33 
tegelijk V(')reist is dat de bestuurder van 
het voertuig die de plaats van het ongeval 
verlaat, weet dat hij de oorzaak van dan 
wei de aanleiding tot een ongeval geweest 
is en bovendien dat hij aldus handelt 
om zich aan de dienstige vaststellingtm 
te onttrekken ; 

Overwegende dat het vonnis weliswaar 
vaststelt dat de door verweerder be
stuurde vrachtwagen tijdens een moeilijk 
maneuver tegen de puntgevel van een 
gebouw aanbotste en dat verweerder zich 
rekenschap heeft gegeven van zijn onhan
digheid maar daarentegen vaststelt dat 
verweerder op het ogenblik van het 
ongeval met de eigenaar van het bescha
digde gebouw heeft gediscussieerd en 
dat hij moest weten dat hij bij zijn 
onhandig maneuver opgemerkt was door 
getuigen en dat dezen zijn voertuig 
hadden ge!dentificeerd ; 

Overwegende dat de feitenrechter, op 
grond van deze gegevens door een feite
lijke en derhalve soevereine beoordeling, 
heeft kunnen beslissen " dat het zeker 
is dat beklaagde (thans verweerder) 
zich niet aan de dienstige vaststellingen 
heeft pogen te onttrekken ; 

Overwegend e dat hieruit volgt dat het 
vonnis niet. heeft erkend dat de bestand
delen van het vluchtmisdrijf aanwezig 
waren zoals het middel beweert ; dat 
het zich niet heeft tegengesproken als 
het enerzijds erop wijst dat verweer
der wist dat hij de oorzaak van dan wei de 
aanleiding tot het bedoelde ongeval was 
geweest en, anderzijds, dat hij niet de 
vlucht heeft genomen om zich aan de 
dienstige vaststellingen te onttrekken ; 
dat het van het in het middel bedoeld 
artikel 33 geen onjuiste uitlegging heeft 
gegeven; dat het zijn beslissing regel
matig met redenen heeft omkleed en wet
telijk gerechtvaardigd ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

Om die redenen, verwerpt de voor. 
ziening ; laat de k:osten ten laste van de 
Staat. 

19 mei 1969.- 2e kamer.- Voorzitter, 
H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggeve1·, 
H. de Waersegger. - Gelijklttidende 
conclusie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. 

2e KA,l\'IER. - 19 mei 1969. 

BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BEVOEGDREID. - STRAFZAKEN. 
BIJ RET STRAFWETBOEK OMSORREVEN 
OVERTREDING. MILITAIR BE· 
KLAAGDE. - BEVOEGDREID VAN RET 
l\ULITAIR GEREORT. 

Het militai1· ge1·echt is alleen bevoegd om 
een militai1· te om·delen, tege11 wie ver
volgingen werden ingesteld wegens een 
overtteding van het Strajwetboek. (Wet 
van 15 juni 1899, art. 21.) 

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

ARREST (vettaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vo:nnis, op 13 december 1968 gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Verviers, rechtdoende in hoge:r; beroep ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen I en 21 van de wet 
van 15 juni 1899, houdende de eerste 
titel van het W etboek van militaire 
strafvordering, 

dom·dat de correctionele rechtbank 
uitspraak heeft gedaan over cl e gegrond
heid van de tegen verweerder ingestelde 
vervolging, 

te1·wijl deze op de datum van het 
plegen van de feiten beroepsmilitair in 
werkelijke dienst was en derhalve de 
gewone rechtsmacht onbevoegd was om 
ke:nnis te nemen van de zaak : 
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Overwe~ende dat uit de processtukken 
blijkt enerzijds dat verweerder, bij het 
plegen van de feiten die zijn vervolging 
rechtvaardigen, onderworpen was aan 
de militaire wetten, en anderzijds, dat 
de misdrijven 'die hem op grond van deze 
feiten werden ten laste gelegd, te weten 
overtredingen van de artikelen 552, 5°, 
559, 1°, en 561, 7°, van het Strafwetboek, 
niet behoren tot de categorieen van mis
drijven die, in afwijking van artikel 21 
en met toepassing van artikel 23 van 
voornoemde wet, uitsluitend tot de 
bevoegdheid van de gewone rechtsmacht 
behoren; 

Overwegende dat derhalve de politie
rechter en in hoger beroep de correc
tionele rechtbank onbevoegd waren om 
kennis te nemen van de vervolging die 
tegen verweerder was ingesteld ; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

19 mei 1969.- 2e kamer.- Voorzitte1·, 
H. van Beirs, voorzitter.- Verslaggever, 
H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e RAMER.- 19 mei 1969. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. - BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMEF DIE EEN BEKT~AAGDE NAAR 
DE CORRECTIONELE RECHTBANK VER
WIJST WEGENS EE:I'. REGELMATIG GECOR
RECTlONALISEERDE JIUSDAAD EN EEN 
ALS WANBEDRIJF GEKWALIFlCEERD 
FElT. - VONNISGERECHT DAT ZICH 
ONBEVOEGD VERKLAART OM KENNlS 
TE NEMEN VAN DE HELE ZAAK OMDAT 
HET ALS WANBEDRIJF GEKWALIFICEERD 
FElT EEN MISDAAD IS EN DAT DE MIS
DRIJVEN SAMENHANGEND ZIJN. - IN 
KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE BESLIS
SINGEN.- TOEZICHT VAN HET HoF.
GEDEELTELIJKE VERNIETIGING VAN DE 
BESCHIKKING. - VERWlJZlNG NAAR 
DE KAMER VAN lNBESCHULDIGINGSTEL
LlNG. 

liV annee1• de 1·aadkame1' een belclaagde 
naar de C01'1'ectionele 1'echtbanlc heeft 
verwezen we gens een 1 egelmatig geco?'
rectionaliseerde misdaad en een, als 
wanbed1·ijf gelcwalificeerd feit, en het 
vonnisgm·echt zich onbevoegd heeft ver
klaanl om lcenni" te nemen van de hele 
zaak omdat het als wanbedrijf gelcwali
ficem·d feit in we?'keliJlcheid een misdaad 
is en de misd1·ijven samenhangend zijn, 
ondet·zoekt het Hof, waa1·bij aanhangig 
is een ve?'Zoelcscll!l'ift tot 1'egeling van 
?'echtsgabied, of de twee beslissingen in 
lc1·acht van gewijscle zijn gegaan, of 
het als ~vanbecl1·ijf g~lcwalificee1'Cl feit 
een misdaad bliJkt te ziJn en of de mis
cl?'iJven samenhangencl blijlcen te zijn; 
zo ja, vemietigt het Hof de beschiklcing 
van de 1'aacllcamet·, behouclens in zove1· 
ze het bestaan heeft aanvaa?'cl van 
V81'Zachtencle omstandigheden voo1' het 
eerste feit, en ve1·wijst de zaalc naa1· cle 
lcamer van inbeschuldigingstelling (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUlK, 
T. RENIN.) 

ARREST (ve?'taling). 

HET HOF ; - Gezien het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, 
op 12 januari 1969 ingediend door de 
Procureur des Konings bij de Rechtbank 
van eerste aanleg te Luik ; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Luik 
bij beschikking van 24 januari 1968, 
met aanneming van verzachtende om
standigheden ten aanzien van de eerste 
telastlegging, Jean-Marie Herrin, geboren 
te On op 24 maart 1943, garagehouder, 
woonachtig te Jemeppe-sur-Meuse, Bois 
de Montstraat, nr 195, naar de correcti
onele rechtbank verwezen heeft, om A) te 
Jemeppe-sur-Meuse of elders in het 
arrondissement Luik in november 1967, 
als dader of mededader, met bedrieglijk 
opzet of met het oogmerk om te schaden, 
valsheid te hebben gepleegd in authen
tieke en openbare geschriften of in 
handels- of bankgeschriften of in private 
geschriften, en met bedrieglijk opzet of 
met het oogmerk om te schaden gebruik 
te hebben gemaakt van de valse stukken, 
wetende dat zij vals waren ; B) te 
Jemeppe-sur-Meuse in november 1967, 
een autovoertuig, weggenomen, verduis-

(1) Cass., 7 mei 1962 (Bull. en PAsrc., 1962, 
I, 999). 
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t cde of door misdaad of wanbedrijf ver
k:egen zaak, of een gedeelte ervan, in het 

' o)lderhavig geval gestolen ten nadele 
:van Rene Landsman, te ~ebben geheeld; 
' , Overwegende dat Rene Landsman en 
Jean V alkenberg zich · ter terechtzitting 
vail de Oorrectionele Rechtbank te Luik 
op 11 oktober 1968 burgerlijke partij 
hebben gesteld tegen Renin; 

Overwegende dat Renin ter terecht
zitting van 15 november 1968 verklaard 
]leeft de in de t~.lastl.egging B bedoelde 
wagen in werkebJkheid gestolen te heb
ben· 

O;erwegende dat de correctionele 
rechtbank zich bij vonnis van 29 novem
ber 1968 onbevoegd verklaarde om van 
de ten laste gelegde feiten kennis te 
nemen, op grond enerzijds dat het feit, 
door de raadkamer als heling verwezen, 
tijdens de d~?attep. gebleken was een 
diefstal te ZIJU d1e begaan was door 
roiddel van braak en niet gecorrectiona
liseerd was, en anderzijds, dat deze 
diefsta.I en de valsheid en gebruik van 
valse stukken, bedoeld in de telast
legging A, samenhangend waren ; 

Overwegende dat de beschikking van 
24 juni 1968 en het vo:nnis van 29 novem
ber 1968 in kracht van gewijsde gegaan 
zijn; dat de tegenstrijdigheid van deze 
beslissingen een . geschil van rechtsmacht 
doet ontstaan dat de gang van bet gerecht 
belemmert en dat er grond is tot regeling 
van rechtsgebied ; 

Overwegende dat het in de telast
legging B bedoelde feit de misdaad 
omschreven in de artikelen 461 en 467 
van bet Strafwetboek schijnt op te leve
ren en samen te haugen met de feiten 
van de telastlegging A ; 

. Om die redenen, het rechtsgebied rege
Iend, vernietigt de beschikkiug van de 
raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Luik van 24 juni 1968, behalve 
in zover zij beslist dat de feiten van de 
telastlegging A, wegens verzachtende 
omstandigheden, slechts grand kunnen 
opleveren tot correctionele straffen; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
word.en gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
kamer van inbeschuldigings~elling van 
het Hof van beroep te Luik. 

19 mei 1969.- 2e kamer.- Voorzitter, 
H. van Beirs, voorzitter.- Verslaggever, 
H. de Waersegger. - Gelijkluidende 
~onclusie, H. Depelchin, advocaat-gene-· 
raal. 

2" KAMER.- 19 mei 1969, 

OASSATIE. BEVOEGDHEID. 
DIENSTPLICHT. - STUKKEN WAAROP 
RET HOF VERMAG ACHT TE SLAAN. 

Het Hoj waar_bij aanhangig is een 
voorziening tegen een beslissing van een 
militiegerecht mag, voor de l;ieoordeling 
van. een middel, geen acht slaan op 
de stukken die aan dit gerecht niet 
werden overgelegd (1). 

(BILMONT.) 

ARREST (vertaling);. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 24 februari 1969 gewezen 
door de Hoge Militieraad ; 

Over bet lniddel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 10, § 1, 1°, 12, 
§ I, 7°, en 17, § 2, van de op 30 april 
1962 gecoordineerde dienstplichtwetten, 

doordat de bestreden beslissing de 
beslissing bevestigt van de Militieraad 
van Henegouwen die de aanvraag om 
vrijlating van .dienst in vredestijd, ge
grond op artikel 12, § I, 7°, van de 
gecoordineerde · dienstplichtwetten, ver
worpen had en zijn beslissing verant
woordt door de overweging. dat, blijkens 
het geneeskundig onderzoek bevolen 
door de lnilitieraad, de vader van eiser 
niet kan worden geacht voor het gezin 
verloren te zijn, 

terwijl een nieuw geneeskundig attest, 
dat in het bezit is van de vader, ver
klaart dat Q.eze geheel ongeschikt is tot 
werken en verloren is voor het gezin : 

Overwegende dat het lniddel uit
sluitend gegrond is op een stuk dat niet 
aan de Hoge Militieraad is voorgelegd ; 

Dat het middel derhalve niet ontvan
kelijk is; 

. Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

19 mei 1969.- 2e kamer.- Voo?·zitter, 
H. van Beirs, voorzitter.- Verslaggever, 
H. de Waersegger. - Gelijkluidende 
conclusie, .H. Depelchin, advocaat-gene
raal. 

{1) Cass., 26 juni 1967 (Arr. cass., 1967, 
blz. 1301). 
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2e KAMER. - 20 mei 1969. 

I o INKOMSTENBELASTINGEN. 
WIJZIGING DOOR DE ADMINISTRATIE 
VAN EEN AANGIFTE. - BERICRT VAN 
wuzrarna.- VoRM.- VooRWERP. 

2° VENNOOTSOHAPPEN. - NAAM
LozE VENNOOTSOHAP. - 0NTVANGEN 
EN OPENEN VAN DE AAN DE VENNOOT
SOHAP GERIOHTE BRIEFWISSELING. 
DADEN VAN DAGELIJKS BEHEER. 

go INKOMSTENBELASTINGEN. 
Wr;rziGING DOOR DE ADMINISTRATIE 
VAN EEN AANGIFTE. - BERICHT VAN 
WIJZIGING. - NAAMLOZE VENNOOT
SOHAP. - BERICHT GERICRT AAN DE 
DIREOTEUR VAN DE VENNOOTSOHAP, 
IN DEZE HOEDANIGim.ID. - REGEL
MATIG AAN DE VENNOOTSOHAP ZELF 
GEZONDEN BERICHT. 

I 0 Artikel 55, § 1, van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen bepaalt geenszins de vorm van 
de mededeling van bedoeld bericht van 
wijziging of van de wijze waarop deze · 
mededeling moet geschieden; het bericht 
voldoet aan de wettelijke voorschrijten, 
zodra de betrokkene in staat is de redenen 
te onderzoeken en te bespreken die de 
administratie heejt aangevoerd ter ?'echt-

. vaardiging van de wijziging die zij 
voornemens is in de aangegeven inkom
sten aan te brengen (I). 

2° Het ontvangen en het openen van de 
aan een vennootsohap gerichte briej
wisseling is een daad die tot het dagelijks 
beheer van de vennootschap behoort (2). 
(Gecoordineerde wetten op de handels
vennootschappen, art. 6g,) 

go Is regelmatig aan de vennootschap 
zelf gezonden, het bericht van wijziging 
van de aangijte van een naamloze ven
nootschap dat de administratie aan de 
di1·ecteur van de vennootschap, in deze 
hoedanigheid, heejt gericht (g), 

(1) Cass., 23 april 1959 (Bull. en PAsrc., 
1959, I, 857); 15 oktober 1963 (ibid., 1964, I, 
165); 23 maart 1965 (ibid., 1965, 'r, 779); 
24 september 1968, supra, biz. 94 

(2) Omtrent het begrip van dagelijks beheer, 
zie cass., 17 september 1968, supra, biz. 60, 
en noot 3 onder cass., 28 september 1965 
(Bull. en P.A.src., 1966, I, 129). 

(3) Raadpl. cass., 6 november 1960 (Bull. 
en PABIC., 1961, I, 292). 

(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
OIEN, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHA}> 
« LES MOULINS DE SAINT-FRAN90IS >>,). 

ARREST (vertaling). 

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

Over de twee middelen samen, afgeleid, 
het eerste, uit de schending van de 

artikelen Ig2o tot 1g25 van het Burger
lijk W etboek, 

doordat het arrest verklaart << dat geen 
enkel bericht van wijziging van de inge
diende aangifte werd gezonden aan ver
zoekster (hier verweerster) zelf, wier 
maatschappelijke zetel te Farciennes, 
I67, rue Jules Renin, gevestigd is >>, 

terwijl uit de vordering (stuk 41/55) en 
het bericht van wijziging zelf (stuk 42/55) 
onbetwistbaar blijkt dat de brief als 
geadresseerde vermeldde « de Heer Direc
teur der << Moulins de Saint-Fran<;~ois, 
Farciennes " en dat het bericht van 
wijziging als adres opgaf « de Heer 
Directeur van de naaml()ze vennootschap 
Moulins de Saint-Fran<;~ois >>, wat impli
ceert dat de brief betrekking had op 
verweerster, aan de maatschappelijke 
zetel van deze laatste en niet aan de 
private woonplaats van haar directeur 
moest afgegeven worden, en dat uit de · 
bewoordingen van de brief van 20 decem
ber I957 (stuk 4g/55) niet mag afgeleid 
worden dat de omslag met het litigieuze 
bericht van wijziging aan de maatschap
pelijke zetel van verweerster niet werd 
afgegeven; 

het tweede, uit de schending van arti
kel 55, § 1, laatste lid, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari I948, 

doordat het arrest beslist << dat krach
tens artikel 55, § I, laatste lid, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen het bericht van 
wijziging aan de betrokkene zelf moet 
worden gezonden en dat de betrokkene 
de belastingplichtige en niet een tussen
persoon is, die moet worden uitgenodigd 
om, zo nodig, zijn opmerkingen schrifte
lijk, binnen een tijdsverloop van twintig 
dagen, in te dienen >>, 

terwijl dit artikel 55, § I, laatste lid, 
enkel bepaalt dat << de administratie, 
vooraleer de aanslag te vestigen, aan 
betrokkene het cijfer doet kennen dat 
ze voornemens is in de plaats van dat 
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der aangifte te stellen, en tevens de 
redenen vermeldt welke, naar haar 
mening, deze wijziging wettigen ,, wat 
dus niet de verzending van een bijzonder 
stuk vereist doch het bestaan van een 
feitelijke toestand, met name dat de 
betrokkene kennis heeft - wat onbe
twistbaar ten deze het geval is - van de 
belastbare grondslag die de administratie 
voornemens is in de plaats te stellen van 
die welke in de aangifte voorkomt, 
evenals de redenen die de wijziging wet
tigen: 

Overwegende dat artikel 55, § I, van 
de gecoordineerde wetten . betreffende 
de inkomstenbelastingen geen bepaling 
geeft van de vorm van de mededeling 
van bedoeld bericht van wijziging of van 
de wijze waarop deze mededeling moet 
geschieden ; dat het bericht aan de wet
telijke voorschriften voldoet, zodra de 
betrokkene in staat is de redenen te 
onderzoeken en te bespreken die de 
administratie heeft aangevoerd ter recht
vaardiging van de wijziging die zij voor
nemens is in de aangegeven inkomsten 
aan te brengen ; 

Overwegende dat door het bericht van 
wijziging van 4 december I957 aan de 
" directeu:r " van de verwerende vennoot
schap te zenden, de administratie stellig 
de door de bestemmelin.g uitgeoefende 
functie heeft bedoeld en niet een natuur
lijke pe:rsoon, waarvan zij overigens de 
naam niet vermeld heeft ; 

Overwegende dat het ontvangen en het 
openen van de aan een vennootschap 
gerichte briefwisseling, een handeling is 
die tot het dagelijks beheer van deze 
vennootschap behoort ; 

Overwegende dat, vermits Adolf 
Fran9ois van de raad van beheer deze 
bevoegdheid had ontvangen, hij derhalve 
de bevoegdheid had om namens verweer
ster het voormelde bericht van wijziging 
te ontvangen en ervan kermis te nem.en ; 

Overwegende dat eruit volgt dat het 
arrest niet zonder schending van de in 
het middel vermelde wetsbepalingen 
heeft kunnen beslissen dat verweerster 
geen bericht van wijziging had ont
vangen van de aangifte van haar belast
bare inkomsten over het dienstjaar I955, 
:wch dat iemand dit voor haar op geldige 
ivijze had ontvangen; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
len arrest ; beveelt dat van dit arrest 
Delding zal worden gemaakt op de kant 
,ran de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
rerweerster in de kosten ; verwijst de 
~aak naar het Hof van beroep te Luik. 

20 mei 1969.- 2e kamer.- Vootzittet, 
H. Valentin, raadsheer waarnemend voor
zitter.- Ve1·slaggever,Baron Richard.
Gelijkluidende conclusie, H. Colard, advo
caat-generaal. - Pleite1·s, HH. Fally, 
Foriers en Bayart (de tweede, van de balie 
bij het Hof van beroep te Brussel). 

2e KAMER. - 20 mei 1969. 

I 0 BEWIJS. - DIRECTE BELASTINGEN. 
-ARREST DAT OP GROND VAN DE AAN 
DE BEOORDELING VAN HET HOF VAN 
BEROEP OVERGELEGDE ELEJ\mNTEN, 
MET NAME VAN VERMOEDENS, AAN DE 
HAND WAARVAN DE ADMINISTRATIE DER 
BELASTINGEN EEN AANSLAG AMBTS
HALVE HEEFT GEVESTIGD, BESLIST DAT 
ALDUS BEWEZEN IS DAT EEN BEDRAG 
NIET MAG BEGREPEN ZIJN IN HET VER
MOGEN VAN DE BELASTINGPLIOHTIGE 
BIJ HET BEGIN VAN HET VOLGEND 
DIENSTJAAR. - ARREST DAT NADIEN 
VASTSTELT DAT DE BELASTINGPLIOH
TIGE HET TEGENBEWIJS NIET LEVERT. 
- ARREST DAT DE BEWIJSLAST NIET 
OMKEERT. 

2° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- DIRECTE BELASTINGEN. - STUKKEN 
VAN HET ADMINISTRATIEF DOSSIER EN 
BESLISSING VAN DE DIRECTEUR DER 
BELASTINGEN DIE BEWIJZEN DAT EEN 
AANSLAG AMBTSHALVE vVERD GEVES
TIGD AAN DE HAND VAN FEITELIJKE 
VERJ\WEDENS. - ARREST DAT VAST
STELT DAT DEZE AANSLAG WERD GE
VESTIGD DOOR DE VERGELIJKINGS
METHODE. - ARREST DAT DE UIT

DRUKKING « VERGELIJKINGSMETHODE " 
NIET GEBRUIKT HEEFT IN HAAR FISCALE 
EN TECHNISCHE BETEKENIS, DOOH IN 
EEN ANDERE BETEKENIS, DIE VER
ENIGBAAR IS MET DE BEWOORDINGEN 
VAN DEZE STUKKEN. - GEEN MIS
KENNING VAN DE BEWIJSKRACHT ER
VAN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AMBTSHALVE AANSLAG.- BELASTING
PLIOHTIGE DIE EEN PRIVATE SCHOOL 
EXPLOITEERT. -EATEN VAN DE BELAS
TINGPLIOHTIGE VASTGESTELD OP GROND 
VAN DE DOOR HEM AAN HET PERSONEEL 
VAN ZIJN SCHOOL BETAALDE LONEN.
BELASTINGPLIOHTIGE DIE TIJDENS DE 
BELASTBABE PERIODE ACHTERSTALLIGE 
TOELAGEN ONTVANGEN HEEFT OM DE 
LONEN VAN ZIJN PERSONEEL TE REGE-
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LEN. - ARREST DAT BESLIST DAT DEZE 
AOHTERSTALLEN, GELET OP HUN BE
STEMJ\1ING, IN DE AMBTSHALVE AAN
GESLAGEN BATEN VAN DE BELASTING
PLIOHTIGE BEGREPEN ZIJN EN DAT ZIJ 
BIJG.ITIVOLG NIET l\WGEN WORDEN TOE
GEVOEGD AAN ZIJN VERMOGEN BIJ RET 
BEGIN VAN DE BELASTBARE PERIODE.
WETTELIJKE BESLISSING. 

1° De bewijslast wordt niet omgekeer·d 
doo1' het m·r·est dat, na o1J gr·ond van de 
aan de beoonleling van het hoj van 
ber·oep over·gelegde elementen, met name 
van de VM'r?wedens, aan de hand 
waaTvan de administr·atie elm· belctstingen 
een ambtshctlve aanslag heeft gevestigcl, 
te heb ben biJBlist dat aldus bewezen is 
dat een bedmg niet mag begTepen zijn 
in het vermogen van de belastingplich
tige bij het begin van het volgencl dienst
jam·, vaststelt clat de belastingplichtige 
het tegenbewijs niet leveTt (1). (Gecoor
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 55, 56 en 62.) 

2° De bewiJ'skracht van de stttkken van 
het administmtief clossie1' of van de 
beslissing van de cli1'ecteu1' der· belas
tingen WoTdt niet mislcend clam· het m·r·est 
dat vaststelt dat een aanslag ambtshalve 
wenl gevestigd door· de ver·gelijlcings
methocle, hoewel dit is geschied aan de 
hand van jeitelijke ver·moedens, wannee1' 
ttit de bewoonlingen van het aTTest blijlct 
dat de uitclTukking '' ver·gelijkings
methode " werd gebr·uikt, niet in haa1' 
fiscale en technische betelcenis, doch 
voo1' het kwalificer·en van deze aanslag, 
die We1'd gevestigcl bij ver•gelijlcing van 
de baten van de belastingplichtige met 
de doo1' hem in de loop van de belastba1'e 
peTiocle betaalde lonen en aan de hand 
van de in de loop van de voTige belast
baTe periodes behaalde baten en door 
hem betaalde lonen (2). (Burg. Wetb., 
art. 1319 en 1322.) 

3° Ret a1'1'est dat er•op wijst enerzijds clat 
een belastingplichtige, die een pr·ivate 
school exploiteer·t, voo1• een bepaald 
dienstjam· arnbtshalve wenl aangeslagen 
op grand van de doo1' hem aan zijn peTso
neel betaalcle lonen en ander·zijds dat 

(1) Raadpl. cass., 6 juni 1967 (A1-r. cass., 
1967, blz. 1220) en 19 december 1967 (ibid., 
1968, blz. 579). 

(2) Cass., 27 juni 1967 (.Arr. cass., 1967, 

hem in de loop van dezeljde belastbm·e 
pe1·iode achterstallige toelagen werden, 
betaald om de aan dit peTsoneel ver·schul
cligcle lonen te r·egelen, kan wetteliJ'k uit 
deze omstandigheden a fieiclen clat, gelet 
op httn bestemming, deze achter·stallen 
begr·epen waTen in de alclus ambtshalve 
am~geslagen baten en clat zij bijgevolg 
niet mogen wo1·clen toegevoegcl aan 
het ver·mogen van de belastingplichtige 
bij het begin van de volgende belastbar·e 
per·iode (Gecoordineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 55 
en 62.) 

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

ARREST (ver•taling). 

RET HOF ; - Gelet op het arrest van 
het Hof van 9 november 1965 (3). 

Gelet op het bestreden arrest, op 
29 jannari 1968 gewezen door het Hof 
van beroep te Lnik, als hof op verwijzing 
rechtdoende ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 28, 55, inzonderheid § 1, 
56 en 62 van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij 
het besluit van de Regent van 15 jannari 
1948, 1315, 1319, 1320, 1322, 1349 en 
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 

doonlat na het geschil te hebben sarnen
gevat, erop wijzende "dat de beslissing 
van de directeur der belastingen het ver
mogen van verzoeker (thans eiser) in 
contant geld vastgesteld heeft op 1 jann
ari 1949, door een vermogenbalans voor 
de jaren 1945 tot 1948 op te maken; dat 
nit deze vergelijking het bestaan blijkt 
van een vermogen in contant geld van 
298.607 frank, afgerond op 300.000 frank; 
... dat eiser thans beweert dat het bedrag 
van 300.000 frank moet vermeerderd wor
den met een bedrag van 217.416 frank, 
dat hij van het Ministerie van openbaar 
onderwijs tnssen 10 jannari 1945 en 
24 febrnari 1947 als achterstallige toe
lagen heeft ontvangen; dat de adminis
tratie tegen deze bewering opkomt door 
aan te voeren dat de bedragen van de 
achterstallige toelagen in aanmerking 

blz. 1312) ; raadpl. cass., 12 september 1967 
(ibid., 1968, blz. 55). 

(3) Bttll. en PAsiC., 1966, I, 331. 
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genomen werden om de ambtshalve 
belaste inkomsten over de jaren 1946 
tot 1948 te bepalen, en waarmee zij 
reeds rekening gehonden heeft om het 
bedrag van de liquide middelen vast 
te stellen », het bestreden arrest beslist. 
dat het bedrag van 217.416 frank niet 
hoeft gevoegd te worden bij het liquide 
vermogen van eiser op 1 januari 1949 
en deze belissing onder meer verant
woordt op grond dat " verzoeker 
werkelijk ambtshalve werd aangeslagen 
voor de dienstjaren 1946 tot 1948, bij 
gebrek aan regelmatige aangifte van zijn 
inkomsten over de jaren 1945 tot 1947, 
maar dat deze aanslag is geschied aan 
de hand van de methode van vergelijking, 
op basis van de lonen betaald aan het 
personeel van de door hem bestuurde 
school ; dat aldus de achterstallige toe
lagen noodzakelijk werden begrepen· in 
de belaste netto-baten over de dienst
jaren 1946 tot 1948, in zover zij niet 
werden opgeslorpt door de uitgaven 
betreffende het beroep van uitbater van 
een technische school >> ; dat aan de hand 
van de vergelijking van de cijfers 
" verzoeker geenszins kan verklaren, wat 
hij bij aanvullende conclusie doet, dat 
de geringe inkomsten die in 1946, 1947 
en 1948 werden belast uitsluiten dat de 
litigieuze achterstailen hierin begrepen 
waren ; dat integendeel de voor de 
bedoelde dienstjaren belaste netto-in
komsten geenszins onverenigbaar zijn 
met de inning van de voormelde achter
stallige toelagen en dit zelfs rekening 
houdende met de bedrijfslasten ; o o o dat, in 
feite, bij gebreke van aangifte door ver
zoeker van zijn werkelijke inkomsten, de 
administratie inderdaad het bestaan en 
het bedrag van de belastbare grondslag te 
bewijzen had ; dat zij dit naar behoren 
gedaan heeft, dat verzoeker niet ont
vankelijk is om van de administratie 
te eisen dat zij andere bewijzen levert ; 
dat verzoeker in gebreke blijft het 
bewijs te leveren dat het bedrag van 
217o416 frank in de voor de dienstjaren 
1946 tot 1948 belaste ontvangsten niet 
was opgenomen », 

te?owijl, eerste ondercleel, vermits was 
bewezen dat eiser tussen 1945 en 1947 
in totaal 217.416 frank had gei"nd en 
dat deze ten dele de uitgaven van de 
belastbare periode rechtvaardigden, de 
administratie diende te bewijzen of, 
zoals zij dat beweerde, deze bedragen in 
aanmerking waren genomen om de 
ambtshalve belaste inkomsten over de 
jaren 1946 tot 1948 te bepalen, waarmee 
zij rekening had gehouden voor de vast-

CASSATIE, 19690 - 80 

stelling van het bedrag van de liquidi
teiten bij de aanvang van de belastbare 
periode, waaruit volgt dat het bestreden 
arrest, dat het tegenovergestelde beslist, 
de wettelijke regeling van de bewijzen 
heeft omgekeerd (hoofdzakelijk schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 55, 
56 en 62 van de gecoordineerde belasting
wetten); 

tweede onderdeel, de over de jaren 1945, 
1946 en 1947 belaste inkomsten niet, 
zoals het bestreden arrest beweert, 
werden vastgesteld aan de hand van 
de methode van vergelijking, doch, 
zoals blijkt uit de processen-verbaal van 
ambtshalve aanslag en uit de beslissing 
van de directeur van 18 mei 1953, 
door toepassing van een regel van drie 
gesteund, enerzijds, op de gemiddelde 
lonen die werden betaald en de gemiddei
de inkomsten die tijdens de jaren 1942 
tot 1944 werden gei'n.d en, anderzijds, 
op de Ionen die tijdens de jaren 1945 
tot 1947 werden betaald, waaruit volgt 
dat het arrest aan deze processen-verbaal 
en aan deze beslissing van de directeur 
een betekenis heeft gegeven die onver
enigbaar is met de bewoordingen ervan 
en de bewijskracht ervan heeft miskend 
(hoofdzakelijk schending van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

derde ondmodeel, noch de methode van 
vergelijking noch de werkelijk gebruikte 
methode tot gevolg kunnen hebben in 
de belastbare grondslag achterstallige 
toelagen te begrijpen, dit wil zeggen uit
zonderlijke ontvangsten die vreemd zijn 
aan de bedoelde jaren, waaruit volgt dat 
het arrest het bewijs van de litigieuze 
feiten niet heeft gesteund op regelmatige 
vermoedens (hoofdzakelijk sc):1ending van 
de artikelen 1349 en 1353 van het Burger
lijk W etboek, 28, 55 en 62 van de 
gecoordineerde belastingwetten) en de 
verwerping van eisers beroep niet wette
lijk heeft gerechtvaardigd (schending 
van alle aangewezen bepalingen) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat eiser " werkelijk ambtshalve werd 
aangeslagen voor de dienstjaren 1946 
tot 1948, bij gebrek aan regelmatige 
aangifte van zijn inkomsten over de 
jaren 1945 tot 1947, maar dat deze aan
slag geschied is aan de hand van de 
methode van vergelijking, op basis van 
de lonen betaald aan het personeel van 
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de door hem bestuurde school; dat de 
achterstallige toelagen aldus noodzake
lijk werden begrepen in de belaste netto
baten over de dienstjaren 1946 tot 1948, 
in zover zij niet werden opgeslorpt door 
de nitgaven betreffende het beroep van 
uitbater van een technische school )) ; 

Dat de feitenrechter aldus beslist dat, 
daar de administratie bewezen had dat 
de ambtshalve aanslag was gevestigd 
op basis van de door eiser aan het per
soneel van zijn school uitbetaalde lonen, 
waarin de toelagen voorzien, hieruit volgt 
dat bedoelde toelagen in de ambtshalve 
aanslag waren begrepen en dat bijgevolg 
het vermogen van eiser op 1 januari 1949 
niet met het bedrag ervan kon venneer
derd worden ; 

Overwegende dat de rechter zodoende 
de bewijslast niet omkeert, doch enkel 
gevolgen trekt uit feiten die aan zijn 
beoordeling zijn voorgelegd ; 

Dat de redenen van het arrest betref
fende het ontbreken van tegenbewijs 
door eiser ten overvloede blijken te zijn 
gegeven en dat de daartegen aangevoerde 
grieven niet ontvankelijk zijn, wegens 
het ontbreken van belang ; 

W at het tweede en het derde onder
dee! betreft : 

Overwegende dat de term « verge
lijking l>, hoe dubbelzinnig ook zo hij 
verstaan wordt in zijn gewone fiscale 
betekenis, nochtans geen verwarring 
teweegbrengt rekening ermee houdende 
dat het hof van beroep preciseert dat 
deze vergelijking is geschied « op basis 
van de lonen betaald aan het personeel 
van de school die hij (eiser) bestuurde ll, 

dit wil zeggen niet door de winst van 
eiser met de winsten van soortgelijke 
belastingplichtigen te vergelijken maar 
door te steunen op de door hem betaalde 
jonen vergeleken met zijn baten ; 

Overwegende dat de feitenrechter uit 
de overwegingen, in herimlering gebracht 
in het antwoord op het eerste onderdeel 
van het middel, wettelijk heeft kunnen 
afieiden zonder enige van de in het 
middel vermelde bepalingen te schenden, 
dat de achterstallige toelagen die in de 
loop van de jaren 1945, 1946 en 1947 
werden toegekend en betaald, in de 
aangeslagen baten van de dienstjaren 
1946 tot 1948 begrepen waren; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan worden aangenomen ; 

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

cloonlat het bestreden arrest om het 
beroep van eiser te vervverpen, hierop 
stetmt dat « verzoeker (thans eiser) 
helemaal niet bewijst dat de litigieuze 
achterstallige toelagen betrekking zouden 
hebben op het jaar 1944 en de vroegere 
jaren ll, 

teTwijl het arrest op dat stuk eisers 
conclusie niet beantwoordt, waarbij hij 
deed gelden « dat hij dienaangaande 
de kredietnota's had overgelegd die 
uitdrukkelijk vermelden dat het ging 
om achterstallige toelagen betreffende 
het jaar 1944 en vroegere jaren n, daar 
het bestreden arrest onder meer in 
het onzekere laat of de door eiser aange
voerde vermeldingen niet bestonden dan 
wel of het bewijs dat hij er wou uit 
afleiden daar uit niet voortvloeide : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat, daar de litigieuze toelagen « baten 
zijn zoals bedoeld in artikel25, § 1, 3°, van 
de gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, het jaar van de 
toekenning ervan als belastingjaar moet 
worden in aanmerking genomen n ; 

Dat het arrest aldus de vermelding 
van de kredietnota's niet betvvist, doch 
ze als niet ter zake dienend beschouwt, 
daar enkel de datum van toekenning 
van de bedragen moet worden in aan
lnerking genomen ; 

Dat het middel feitelijke gTondslag 
mist; 

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

20 mei 1969.- 2e kamer.- Voo?·zitte?' 
en Ve?·slaggeve?', H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelijkltticlencle 
conclttsie, H. Oolard, advocaat-generaal. 
- Pleitm·s, HH. Baltus (van de balie 
bij het Hof van beroep te Brussel) en 
Fally. 

1e KAMER.- 22 tnei 1969. 

1° SOOIALE ZEKERHEID.- ZIEKTE
EN INVALIDITEITSVERZEKERING. -
WET VAN 14 FEBRUARI 1961 VOOR 
EOONOMISOHE EXPANSIE, SOOIALE VOOR· 
UITGANG EN FINANOIEEL HERSTEL. -
R:E1CHTSOOLLEGE VOOR BETWISTE ZA· 
KEN OPGERIOHTKRAOHTENS ARTIKEL 51, 
§ 1. - ARREST DAT BESLIST DAT ELK 
GESOHIL NOPENS EEN RECHT UIT DE 
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WETGEVING BETREFFENDE DE ZIEKTE
EN INVALIDITEITSVERZEKERING, AL 
MOET OVERGELEGD WORDEN AAN DIT 
RECHTSCOLLEGE, WAS RET EEN BUR
GERLIJK RECHT, BEHOUDENS RET 
RECHT VAN DE GEDAAGDE PARTIJ 
DE BEVOEGDHEID VAN DIT REOHTS
COLLEGE TE BETWISTEN. - SOHEN
DING VAN ARTIKEL 92 VAN DE GROND

WET. 

2o SOCIALE ZEKERHEID. - ZIEKTE
EN INVALIDITEITSVERZEKERING. -
WET VAN 14 FEBRUARI 1961 VOOR 
EOONOli'IISOHE EXPANSIE, SOOIALE VOOR
UITGANG EN FINANOIEEL HERSTEL. -
REOHTSOOLLEGES VOOR BETWISTE ZA
KEN OPGERIOHT KRAOHTENS ARTIKEL 51, 
§ l. - BEVOEGDHEID VAN DEZE 
REOHTSOOLLEGES DOET GEEN AFBREUK 
AAN DE BEVOEGDHEID VAN DE HOVEN 
EN REOHTBANKEN, 

I 0 A1·tikel 92 van de G1·ondwet wordt 
geschonden doo1• het ar1·est dat beslist 
dat elk geschil nopens een 1•echt uit de 
wetgeving en de 1·eglementering betref
jende de vm·plichte z"'ekte- e1~ invalidite.its
ve?·zekering, al was het een bu1•ge?·lijk 
recht, moet wo1·den ove1·gelegd aan het 
?'echtscollege voor betwiste zaken opge
?'icht lcmchtens artilcel 51, § 1, van de 
wet van 14 jebr1ta1·i 1961, behmtdens 
het 1·echt van de gedaagde pm·tij de 
bevoegdheid van dit ?'echtscollege te 
betwisten (I). 

2° De oprichting van ?'echtscolleges voor 
betwiste zalcen wam·van sprake in arti
Jcel 51, § 1, lid 5, van de wet van 
14 jeb1·uari 1961 vooT economische 
expansie, sociale voo1·uitgang en finan
cieel herstel, doet geen ajbreulc aan de 
bevoegdheid van de hoven en ?'echtbanken, 
zoals zij we1·d vastgesteld bij de a?·tilce
len 92 en 93 van de Grondwet. 

(NATIONAAL VERBOND VAN SOOIALISTISOHE 
li'IUTUALITE'I:TEN, T. DEOHANY.) 

ARREST (Ve?'taling). 

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

(1) Zie de auteurs die geciteerd worden in 
de conclusie van het openbaar ministerie, 
gepubliceerd in Bull. en P ASIC,, I, biz. 863 en 
volg. 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 92, 93 van de 
Grondwet, I, 8, 17 van de wet van 
25 maart 1876 houdende titel I van het 
inleidend boek van het W etboek van 
burgerlijke rechtsvordering, ll8 van het 
organiek koninklijk besluit van de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering van 
22 september 1955, 51, inzonderheid § I, 
van de wet van 14 februari 1961 voor 
economische expansie, sociale vooruit
gang en financieel herstel, I, 13 en 25 
van het koninklijk besluit van 27 febru
ari, 1961 tot regeling van de inrichting en 
de werking van de klachtencommissies 
en van de commissie van beroep inzake 
de verplichte verzekering tegen ziekte en 
invaliditeit, 

doordat het bestreden arrest, onder 
wijziging van het beroepen vonnis, de 
exceptie van onbevoegdheid door ver
weerder opgewm.·pen tegen de rechtsvor
dering van eiser inwilligt, op grand « dat 
bij het burgerlijk rechtscollege van 
gemeen recht, een rechtsvordering op 
grand van de wetgeving betreffende de 
verplichte ziekte- en invaliditeitsverze
kering pas aanhangig kan worden ge
maakt nadat de verwerende partij voor 
het bijzondere rechtscollege van de 
wet van 1961 de exceptie van onbevoegd
heid heeft opgeworpen, en dat het zich 
onbevoegd moet verklaren indien de 
rechtsvordering rechtstreeks voor hem 
wordt gebracht "• zoals zulks ten deze 
het geval was, 

terwijl artikel 51 van voormelde wet 
van 14 februari 1961, hoewel het de 
Koning machtigt rechtscolleges voor 
betwiste zaken op te richten waarvoor 
de geschillen kunnen worden gebracht die 
het vaststelt, uitdrukkelijk bepaalt dat 
de instelling van deze rechtscolleges 
« geen afbreuk doet aan de bevoegdheid 
van de hoven en rechtbanken, zoals deze 
is bepaald in de artikelen 92 en 93 van 
de Grondwet ,, en dus, naast de nieuwe 
rechtscolleges wier oprichting het voor
schrijft, de gemeenrechtelijke bevoegd
heid van de rechtbanken van de rechter
lijke orde laat voortbestaan, waaruit 
volgt dat het arrest niet, zonder voor
melde bepalin.gen te schenden, de exceptie 
van onbevoegdheid van verweerder kon 
aan.nemen en overwegen dat eiser het 
geschil niet voor de bevoegde gewone 
rechtbank kon brengen indien verweerder 
niet vooraf de bevoegdheid had afge
wezen van de gerechten die ter uitvoering 
van artikel 51 van voormelde wet van 
14 februari 1961 werden ingesteld : 
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Overwegende dat eiseres voor de feiten
rechter betoogde dat de rechtsvordering 
tot terugbetaling van de door haar aan 
verweerder gestorte vergoedingen, die zij 
op basis van artikelll8 van het organiek 
koninklijk besluit van de ziekte- en invali
diteitsverzekering van 22 september 1955 
had ingesteld, tot de bevoegclheid van de 
gewone rechtbanken behoorde ; 

Overwegende dat bet arrest beslist dat, 
aangezien deze rechtsvordering betrek
king had op een recht voortvloeiend uit 
de wetgevi:ng en reglementering betref
fende de verplichte ziekte- en invalidi
teitsverzekering, ze, in de regeling 
ingesteld bij artikel 51 van de wet van 
14 februari 1961 voor economische 
expansie, sociale vooruitgang en finan
cieel herstel, pas bij de gewone rechtban
ken aanhangig kon worden gemaakt 
nadat de bevoegclheid van de krachtens 
die wet opgerichte rechtscolleges voor 
betwiste zaken betwist ware geweest 
door de verwerende partij die voor een 
van deze colleges was gedagvaard ; 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 51, § 1, lid 5, van de wet van 
14 februari 1961 de iT1stelling van de in 
dit artikel bedoelde rechtscolleges voor 
betwiste zaken geen afbreulc doet aan 
de bevoegclheid van de hoven en recht
banken, zoals deze is bepaald in de 
artikelen 92 en 93 van de Grondwet ; 

Dat door te beslissen dat de betwisting 
over een recht voortvloeiend uit de 
wetgeving en reglementering betreffende 
de verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekeri:ng, al ware het een burgerlijk 
recht, 1noet worden voorgelegd aan het 
bij de wet van 14 februari 1961 ingestelde 
rechtscollege voor betwiste zaken, tenzij 
dat de gedaagde partij de bevoegdheid 
van dit rechtscollege betwist, het arrest 
de bevoegdheid heeft miskend die de 
Grondwet en de wet aan de hoven en 
rechtbanken toekennen ; 

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 ; houdt de 
kosten aan ; zegt dat erover beslist 2.al 
worden door de feitenrechter; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

22 mei 1969.- 1e kamer.- Vom·zitte1·, 
H. Bayot, eerste voorzitter. - Ve1·slag
gever, H. Legros. - Gelijkl1ddende con
clusie, H. Ganshof van der Meersch, 
procureur-generaal.- Pleite1·, H. Simont. 

1 e KAMER. - 22 mei 1969. 

1° VOORREOHTEN EN HYPOTHE
KEN.- ARTIKEL 92 VAN DE WET VAN 
16 DECEMBER 1851. - HYPOTHECAIRE 
INSCHRIJVING OP EEN ONROEREND GOED 
VAN EEN SCHULDENAAR. - BIJ DE 
HYPOTHECAIRE INSCHRIJVING BETROK
KEN PARTIJ. - HOOFDELIJKE MEDE
SCHULDENAAR. - GEEN BETROKKEN 

PARTIJ. 

2° VOORREOHTEN EN HYPOTHE
KEN. DooRHALING vAN DE 
INSCHRIJVING OP HET ONROEREND 
GOED VAN DE HYPOTHECAIRE SCHULDE
NAAR. - DooRHALING. -IN BEGINSEL 
GEEN TOESTEMMING VEREIST VAN DE 
HOOFDELIJKE MEDESCHULDENAAR. 

3° INDEPLAATSSTELLING. - PER
sooNLIJKE INDEPLAATSSTELLING. -
VooRWAARDEN. 

4° INDEPLAATSSTELLING. - PER
sooNLIJKE INDEP;LAATSSTE;LLING. -
BE;LOFTE VAN BETA;LING. - GEEN 
INDEP;LAATSSTELLING TEN VOORDE;LE 
VAN DEGENE DI:El DEZE BE;LOFTE DOET. 

1 o De hoofdelijke medeschuldenaa1· is, in 
de betekenis van a1·tikel 92 van de wet 
van 16 december 1851 op de he1·ziening 
van het hypotheekstelsel, geen bet1·olcken 
partij bij de hypothecaire insclwijving 
op het om·oe1·end goed van de schulde
naa1' (1). 

2o De door haling van de insch1'ijvin g op 
het on1·oe1'end goed van de hypothecai1·e 
schuldenaa1' kan toegestaan en de door
haling gevorderd worden, zonder de 
toestemming van de hoofdelijlce mede
sclntldenaa1', behottdens dezes verhaal in 
geval van kwade t1·ouw van de hypothe
caiTe schuldeiser en behoudens de 1·echten 
die de hoojdelijlce medeschuldenaar uit 
een indeplaatsstelling zo1t halen (2). 
(Wet van 16 december 1851 op de 
herziening van het hwotheekstelsel, 
art. 92, gewijzigd bij art. 8 van de wet 
van 10 oktober 1913.) 

3o De pe1·soonlijke indeplaatsstelling impli
cee1·t een betaling welke degene die ze 

(1) en (2) Raadpl. DE PAGE, d. VII, nrs 807 
en 811; GENIN, T1·aite des hypothilques et de 
la transcription, Rep. pmt. dr, belge, nrs 2283 
en 2284. Zie ook MARTOU, P1·ivileges et 
hypotheques, d. II, nr 1182 ; LEPINOIS, De la 
tmnsm·iption des privileges et hypotheques, 
nr 1748. 
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vet?·icht in de plaats stelt van de oo?'
sp?·onkelijke schuldeise?'. 

4° Een belojte van betaling, zelfs zo de 
scMtldeise?' de betaling voot zeke?' houdt, 
geldt niet als indeplaatsstelling ten 
voo?·dele van degene die deze belofte doet 
en stelt hem niet in de plaats van de 
sclntlddser ( 1). 

(DANTINNE EN LAURENT, 
T, li'IEES EN CONSORTEN.) 

ARREST (Ve?·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 juni 1967 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 92 en 93 van de 
wet van 16 december 1851 op de her
ziening van het hypotheekstelsel (het 
artikel 92 gewijzigd bij de wet van 
10 oktober 1913, artikel 8), 

doordat het bestreden arrest, al erkent 
het dat eiseres, door tussenkomst van de 
notarissen der partijen, aan de verweer
ders, vermeld onder A, de aanstaande 
terugbetaling had aangekondigd van de 
aan haar hoofdelijke medeschuldenares, 
de vennootschap Conentra, toegestane 
lening, en dat de bedoelde verweerders 
op een bepaald ogenblik die betaling als 
zeker hadden kurmen beschouwen, de 
opheffingen geldig verklaart van de 
hypothecaire inschrijvingen die het onroe
rend goed van de vennootschap Conentra 

(1) Zo de hoofdelijke medeschuldenaar niet 
betaald heeft, treedt hij niet wettelijk in de 
rechten van de schuldeiser ; hij heeft enkel 
recht op het voordeel van de inschrijving 
ingevolge de betaling waardoor hij ambtshalve 
in de rechten van de schuldeiser treedt. 

De veiligheid van de onroerende dadingen 
zou ernstig verminderen zo het volstond dat 
de hoofdelijke schuldenaar een virtueel subro
gatierecht had om de doorhaling te kunnen 
betwisten, welke aileen kan worden toegestaan 
door de schuldeiser, ingevolge een eenzijdige 
handeling, of dezes rechthebbenden, houders 
van een verkregen recht. ]\'[en merkt tot gevaar 
op van deze stelling volgens welke in hypo
theekzaken de belofte van betaling zou over
eenstemmen met de door de hoofdelijke mede
schuldenaar uitgevoerde betaling. Zo een 
eenvoudige belofte van hem volstond opdat 
de indeplaatsstelling te zijnen voordele zou 
geschieden, dan zou dit noodzakelijk tot gevolg 

bezwaarden, opheffingen door hen een
zijdig verleend zonder de betaling af te 
wachten, en aldus eiseres het voordeel 
ontnamen van de wettelijke subrogatie 
waarop zij normaal mocht rekenen ; 
volgens de redenen die tot deze beslissing 
hebben geleid, het geval van de aankon
diging of van de belofte van betaling 
niet mag verward ·worden met dit van 
een werkelijke betaling met een subroga
tie welke de rechthebbende de tijd niet 
heeft gehad v66r de opheffing over te 
schrijven; aileen belanghebbende par
tijen zijn in de zin van artikel 92 van de 
hypothecaire wet, die vooral bestemd is 
voor de hypotheekbewaarder, de inge
schreven schuldeisers, hun rechthebben
den en de schuldenaar die een van hen 
werkelijk zou betaald hebben; de eiseres 
zich in geen van die gevallen bevindt ; 
zolang hij niet is· betaald geworden of 
geen overeenkomst heeft gesloten omtrent 
de subrogatie in zijn rechten, de hypo
thecaire schuldeiser vrij is afstand te doen 
van zijn waarborgen of van een van hen, 
zonder zijn handelwijze te moeten ver
antwoorden en bepaaldelijk zonder reke
ning te moeten houden met een aan
kondiging van betaling door een der 
schuldenaars van de schuld ; en geen 
enkel verzoek tot wettelijke subrogatie 
in de naam van eiseres was ingediend 
v66r 30 mei 1963, hoewel de betwiste 
opheffingen dateren van 12 en 26 april 
1963; 

te1·wijl de hoofdelijke medeschuldenaar, 
onmiddellijk na de door hem gedane 
aankondiging van betaling aan de hypo
thecaire schuldeiser, en a jo?·tiO?·i wanneer 
deze laatste de betaling voor zeker 
houdt, de hoedanigheid van belang-

hebben dat de hypothecaire schuldeiser geen 
enkele waarborg meer zou bezitten en dat de 
door de wetgever ingevoerde zekerheden 
verdwijnen. 

De inschrijving in de grondboeken zou 
doelloos worden moest de hoofdelijke mede
schuldenaar, wiens hoedanigheid niet moest 
bekendgemaakt worden, zonder enige betaling 
zou gelijkgesteld worden met degene wiens 
indeplaatsstelling naast de inschrijving wordt 
vermeld. 

Wat zou er tenslotte gebeuren met de 
waarborg van de hypothecaire schuldeiser, 
zo het aan een der hoofdelijke medeschulde- , 
naars volstond de betaling te beloven om 
" betrokken partij » te worden en om derhalve 
krachtens artikel 92 van de hypothecaire wet 
in te ste=en met de doorhaling en aan de 
conservator der hypotheken de doorhaling 
van de inschrijving te vragen ? 
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hebbende partij verkrijgt, van wie de 
hypothecaire schuldeiser en de ministe
riele ambtenaar, belast met het opmaken 
van de akte van opheffing van de hypo
thecaire inschrijvingen, de toestemm.ing 
dienen te bekomen, en bij gebreke 
van dergelijke toestemming, nietig zijn 
en zonder waarde, ten overstaan van die 
medeschuldenaar, de door de hypothe
caire schuldeiser aileen toegestane ophef
fingen zowel als de doorhalingen van de 
inscln·ijvingen die eruit gevolgd zijn : 

Overwegende dat, in de zin van arti
ke1 92 van de wet van 16 december 1851 
op de herziening van het hypotheekstel
sel, de hoofdelijke medeschuldenaar geen 
belanghebbende partij is bij de hypothe
caire inschrijving op het onroerend goed 
van de schuldenaar en dat derha1ve de 
opheffing van een derge1ijke inschrijving 
kan toegestaan worden en de doorha1ing 
gevorderd, zonder zijn toestemming, 
behoudens zijn verhaal in geval van 
kwade trouw van de schuldeiser, onder
stelling die ten deze vreemd is, zoals 
b1ijkt uit het arrest, en onder voorbehoud 
van de rechten die de hoofdelijke 
i:nedeschuldenaar uit een subrogatie zou 
halen; 

Overwegende echter dat de subrogatie 
noodzakelijkerwijs een betaling in zich 
sluit waardoor degene die haar doet de 
plaats inneemt van de oorspronkelijke 
scl:ruldeiser en dat dienaangaande de 
belofte van betaling zonder belang is, 
zelfs indien de schuldeiser de betaling 
voor zeker acht ; 

(1) Ret arrest van het Hof van 21 mei 1965 
(Bull. en PABlO., 1965, I, 1021 en noot 1) 
heeft aan wat " noodzakelijk en zeker " door 
de strafrechter werd beoordeeld, toegevoegd 
wat « hoofdzakelijk » werd geoordeeld. Deze 
bijkomende formule die daarbij een aanvul
lende voorwaarde voegt, waarvan de draag
wijdte moeilijk kan worden vastgesteld, werd 
bekritiseerd (P. E. TROUSSE, Rev. dr. pen., 
1966-1967, blz. 711). Men merke op dat het 
:Hof deze voorwaarde in het arrest opzettelijk 
heeft weggelaten. 

(2) Cass., 1 juni 1944 (Bt~ll. en PASIC., 
1944, I, 365); 3 november 1960 (ibid., 1961, I, 
235); 17 november 1961 (ibid., 1962, I, 339). 

Raadpl. cass., 19 september 1968, st~pra, 

blz. 72 en de noten 2 en 3, en over dit 
arrest : J. L. HIRSCH, " L'arret de la Cour 
de cassation du 19 septembre 1968 et le 
recours de l'assureur "• Journ. trib., 1969, 
blz. 93; W. MERCELIS, " Ret arrest van 
19 september 1968 van het Hof van cassatie 
betreffende een afzonderlijke veroordeling bij 
dronkenschap "• R. W. 1968-1969, kol. 1249 ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

22 mei 1969.- 18 kamer.- Voorzittm·, 
H. Bayot, eerste voorzitter. - Ve1·slag
geve1•, H. Legros. Gelijkltticlende 
conclusie, H. Ganshof van der Meersch, 
procru:eur-generaal.- Pleiters, HH. Phi
lips en Fally. 

18 KAMER.- 22 mei 1969. 

1 o RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN. GEZAQ VAN HET 
GEWIJSDE OP DE STRAFVORDERING. 

0MVANG. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN' - VRIJSPREKEND VON
NIS. - VoNNIS DAT WIJST OP EEN FOUT 
TEN LASTE VAN EEN DERDE. - GEEN 
GEZAG VAN GEWIJSDE TEN OPZICHTE 
VAN DEZE DERDE, OF VAN DEZES 
VERZEKERAAR. 

1 o Het gezag van gewijsde erga omnes op 
cle strafvorclering geldt voo1· wat zeker 
en noodzakelijk ( 1) cla01• cle straj1·echter 
is gewezen (2) met vnachtnerning zawel 

R. 0. D., "A propos de l'arret de la Cour de 
cassation du 19 septembre 1968 "• Jaunt. 
t1•ib., 1969, blz. 181; R. SWENNEN, « Chose 
jugee et concours ideal d'infractions "• Journ. 
trib., 1969, blz. 457. 

Raadpl. cass., 29 november 1968, supra, 
blz. 336 en de noten; 12 december 1968, 
sup1·a, blz. 372 en de conclusie van Eerste 
advocaat-generaal P. Mahaux. 

Raadpl. cass., 3 januari en 25 april 1955 
(Bull. en PAsiC., 1955, I, 429 en 923); 9 sep
tember 1963 (ibid., 1964, I, 27); 26 februari en 
21 mei 1965 (ibid., 1965, I, 654 en 1021); 
25 mei 1967 CArr. cass., 1967, blz. 1174); 
cass. fr., 19 november 1940 (D. H., 1940, 209); 
18 maart 1941 (S., 1942, 64); 12 maart 1947 
(D., 1947, I, 296). 

Zie tevens DE PAGE, d. III, nr 1000; 
PLANIOL en RIPERT, d. VI, nr 678, en d. VII, 
nr 1555 ; AUBRY en RAU, 6° uitg., d. XII, 
§ 769bis, blz. 379 en volg. (387 en 388); 
MAZEAUD en TuNc, d. II, nrs 1148, 1766, 
1798, 1799, 1803; PIRSON en DEVILLE, Traite 
de la 1·esponsabilite civile extra-contracttwlle, 
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van het beschilckend gedeelte als van de 
1·edenen waarop het noodzakelijlc is 
gegrond (1). 

2 ° JiV anneet· in een v1·ijsprelcend vonnis 
de straj1·echter gewezen heeft op een jmtt 
ten laste van een de1·de, hebben de ove?'
wegingen van het vonnis bet1·efjende de 
aanspmkelijlcheid van deze derde gezag 
van gewijsde noch te zijnen opzichte 
noch ten opzichte van zijn ve1·zekeraa1', 
daar de vaststelling, dat het misd1·ijj aan 
de ve1·volgde pe1·soon niet was toe te 
sch1·ijven, alleen de vrijspmalc ?'echt
vaanligt ( 2), 

(ORICKX, T, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
"MINERVA ll,) 

ARREST (vM·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 juni 1968 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schend41g van de artikelen 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het W etboek van 
strafvorder:i:ng, en, voor zoveel als nodig, 
1350, 3°, 1351 en 1352 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doo1·dat, in strijd met het middel dat 
eiser bij conclusie hieruit heeft afgeleid 
dat de beoordelingen van het hof van 
beroep in de redenen van zijn arrest 
van 17 november 1965 en waaruit volgens 
eiser bleek dat zo volgens 's hofs mening 

d. II, nr 312 ; Rep. prat. dr. belge, yo Chose 
jugee, nrs 122 en volg. ; GARRAUD, d. 'VI, 
nrs 2308 tot 2358; BRAAS, P1·ecis de pmcedu1·e 
penale, d. I, nrs 208 en volg.; 0. MALTER, 
"De l'autorite devant le juge civil de la chose 
jugee par les juridictions repressives », Rev. 
gen. ass. et 1•esp., 1931, nr 717; noot R. LEGROS 
onder cass., 4 september 1959, Rev. m•it. jtw. 
belge, 1960, biz. 134 en volg., en onder cass., 
8 februari 1961, ibid., 1961, inzonderheid 
blz. 418. Noot P. E. TRoUSSE onder Luik, 
31 maart 1961, Rev. dr. pen., 1961, biz. 707; 
van dezelfde auteur : « Autorite des decisions 
d'acquittement dans les poursuites du chef 
d'accident de la circulation sur !'action en re
paration exercee ulterieurement devant le juge 
civil», noot onder Gent, 9 maart 1965, Rev. crit. 
jur. belge, 1967, blz. 154; CONSTANT, Droit 
penal, nr 216; zie N. VALTIOOS, L'atdorite 
de la chose jugee au c1·iminel stw· le civil, 
l'arijs 1953, nrs 251 en 252; P. HEBRAUD, 
L' autorite de Ia chose jugee au criminel sur le 
civil, Parijs 1923, blz. 375; J. RUTSAERT, 
<< AutoriM de la" chose jugee au criminel sur 

beklaagde moest worden vrijgesproken, 
dit geschiedde op grand dat Vanderper 
alleen aansprakelijk was voor het liti
gieuze ongeval, noodzakelijk het gezag 
van gewijsde moesten hebben onder meer 
ten opzichte van de verzekeraar van Van
derper, verwerende ve1mootschap, de 
bestreden beslissing, hoewel het aan
neemt, onder verwijzing naar de redenen 
van de eerste rechter, dat de aldus 
uitgebrachte beoordelingen omtrent de 
gedraging van Vanderper onverbreekbaar 
verbonden zijn aan het beschikkend 
gedeelte van de beslissing, waarbij de 
beklaagde Schauwers vrijgesproken werd, 
niettemin beslist dat voormeld arrest 
van 17 november 1965 op dat stuk geen 
gezag van gewijsde heeft ten aanzien van 
V anderper of zijn verzekeraar, onder meer 
op grond dat Vanderper geen partij was 
ten opzichte van dit arrest, en bovendien 
nooit de gelegenheid heeft gehad zijn 
lezing van de feiten van het ongeval te 
geven, 
, te1•wijl vanaf het ogenblik dat, volgens 
de vaststellingen van de feitenrechters, 
de beoordelingen van de strafrechter 
omtrent de gedraging van Vanderper 
onverbreekbaar verbonden waren aan de 
beslissing waarbij de beklaagde Schau
wers werd vrijgesproken, ze noodzakelijk 
de eigenschap hadden van het volstrekt 
gezag van gewijsde in strafzaken en als 
dusdanig erga omnes, niettegenstaande 
het feit dat Vanderper bij deze beslissing 
geen partij was geweest of geen gelegen-

le civil», Melanges en l'honneu1· de Jean 
Dabin, Brussel 1963, d. II, biz. 892 en volg., 
nrs 10 tot 14; MAZEAUD, Traite de la 1'espon
sabilite civile, d. II, 4e uitg., nr 1793, biz. 642; 
verscheidene auteurs, << Les conditions d'appli
cation du principe de I'autorite de Ia chose 
jugee au penal sur le civil "• Rev. d1·. pen., 
1966-1967, biz. 657 en volg., inzonderheid 
biz. 707 en 708 ; E. ScHEPENS, " Het gezag van 
gewijsde van strafrechtelijke uitspraken », 
R. W., 1968-1969, kol. 1153. 

(1) Oass., 20 mei 1966 (Bull. en PAsro., 
1966, I, 1186); cass., 29 november 1967 
(A1·r. cass., 1968, biz. 460); 13 en 29 novem
ber 1968, sttp1·a, biz. 280 en 336. 

(2) Oass., 25 februari 1946 (Bull. en PAsro., 
1946, I, 83); 3 november 1960 (ibid., 1961, 
I, 235) ; cass. fr., 17 mei 1933 (D. P., 1934, I, 
116 en noot van M. MIMIN) en 16 juni 1965 
(Bttll. arr. 0. Oass. Fr. ch. civiles 1965, 
2e deel, nr 513, biz. 358); 20 februari 1957 
(D., 1957, II, 248); J. RUTSAERT, op. cit., 
biz. 894 en volg., nr 14; E. ScHEPENS, op. 
cit., kol. 1167; raadpl. cass., 12 december 
1968, supra, biz. 372. 
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heid had gehad zijn lezing van de feiten 
te geven: 

Overwegende dat het gezag m·ga omnes 
van het gewijsde op de strafvordering 
geldt voor wat zeker en noodzakelijk 
door de strafrechter is gewezen ; dat 
dienaangaande dient te worden in aan
merking genomen zowel het beschikkend 
gedeelte als de redenen waarop het is 
gegrond; 

Overwegende dat wanneer de straf
rechter een in een vonnis van vrijspraak 
heeft gewezen op een font ten laste van 
een derde, de overwegingen van het 
v01mis betreffende de aansprakelijkheid 
van deze geen gezag van gewijsde hebben 
noch te zijnen opzichte noch ten opzichte 
van zijn verzekeraar, daar de vaststelling 
dat het misdrijf aan de vervolgde persoon 
niet was toe te schrijven, aileen de vrij
spraak rechtvaardigt ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

22 mei 1969.- 1e kamer.- Voo1·zitter, 
H. Bayot, eerste voorzitter. - Verslag
gever, H. Legros. - Gelijkl~tidende con
clusie, H. Ganshof van der Meersch, 
procureur-generaal.- Pleite1•s, HH .. Fau
res en Fally. 

1 e KAMER. - 23 mei 1969. 

VERJARING.- BURGERLIJKE ZAKE:N. 
- 00RZAKEN VAN STUITING VAN DE 
VERJARING. - DAGVAARDING. - AF
WIJZING VAN DE EIS. - BEGRIP. -
GEVOLG OP DE STUITING VAN DE 
VERJARING. 

Al wonlt volgens Mtikel 2247 van het 
Bu1·ge1'lijk W etboek de stuiting van de 
verjaring doo1· de dagvaa1'Cling als niet 
bestaande beschouwd wanneer de eis 
wordt afgewezen, en al is clit in beginsel 
z6, zonde1· onde1·scheid naM gelang van 
de gronclen van deze ajwijzing (1), tach 
is wettelijk het arrest clat beslist dat 
de eis niet kan worden beschouwd 

(1) Raadpl. cass., 14 februari 1952 (Bull. 
en PAsro., 1952, I, 349); 9 maart 1961 (ibid., 
1961, I, 741); 4 oktober 1963 (ibid., 1964, I, 
114) en de noot 2 onder dit laatste arrest; 

als ajgewezen in cle zin van becloeld 
Mtikel, wannee1· uit de beslissing' blijkt 
clat cle eis voo1·ba1'ig was wegens het 
niet-overleggen van e~n st~tk en clat naar 
cle mening van de 1'echte1· cle partij 
dezelfcle eis later opnieuw zou lc~mnen 
voorb1·engen, op voo1waanle clat het stuk 
in zijn geheel wo1·clt overgelegd. 

(NAAJ\~LOZE VENNOOTSOHAPPE:N « DE BIJ », 
« ALPINA >>EN« LIGURIA», T.PERSONEN
VENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AAN
SPRAKELIJKHEID «LAB ORATO IRES 
PROBEL ».) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 januari 1968 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2247 en, voor zo
veel als nodig, 2242, 2244, 2246 van het 
Burgerlijk Wetboek, 32 van de wet van 
11 juni 1874 op de verzekeringen en 
97 van de Grondwet, 

do01·dat het bestreden arrest het m.iddel 
door de eiseressen afgeleid nit de ver
jaring van de vordering van verweerster, 
bij toepassing van artikel 2247 van het 
Burgerlijk Wetboek verwerpt en dien
volgens, bij bevestiging van de beroepen 
vonnissen, gezegde vordering gegrond 
verklaart, om de reden dat « nu gei'nti
meerde (hier verweerster) staande hield 
dat de dagvaarding van 26 oktober 1959, 
waarover bij voormeld vonnis van 7 sep
tember 1962 en bij arrest van 19 mei 
1964 uitspraak werd gedaan, de verjaring 
heeft gestuit ingevolge de artikelen 2244 
en 2246 van het Burgerlijk W etboek, en 
nude appellanten anderzijds lieten gelden 
dat de dagvaarding van 26 oktober 1959 
ingevolge artikel 2247 van het Burgerlijk 
Wetboek geen stuiting tot gevolg had 
omdat de eis afgewezen werd, bij het 
beroepen vonnis terecht werd geoordeeld 
dat de afwijzing bedoeld bij artikel 2247 
van het Burgerlijk Wetboek een defini
tief karakter moet hebben en de onmoge
lijkheid van een herneming van de vor
dering veronderstelt, terwijl in onder
havig geval de eis verworpen werd 
omdat deze voorbarig werd ingesteld 
zodat het ge!ntimeerde mogelijk was de 

LAURENT, d. XXXII, blz. 99, nr 85, blz. 110, 
n" 97; AuBRY en RAu, uitg. 1961, d. II, 
blz. 468, § 215, nr 297. 
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vordering te hernemen ; ... bij zijn arrest 
van 19 mei 1964 het hof van beroep 
inderdaad geoordeeld heeft niet defini
tief over de grond van de betwistirtg 
uitsp1aak te kunnen doen in de toen
malige stand van de zaak », 

terwijl integendeel de regel bepaald 
in artikel 224 7 van het Burgerlijk Wet
boek absoluut is en geen onderscheid 
maakt tussen de gevallen waarin de eis 
definitief wordt verworpen ingevolge 
een middel over de grond van de zaak 
en deze waarin hij wordt afgewezen inge
volge een middel van niet-ontvankelijk
heid of omdat hij voorbarig is, in welke 
beide laatste onderstellingen het recht 
op de vordering blijft bestaan, zodat het 
arrest, door in de aangehaalde beweeg
reden het tegenovergestelde te beslissen, 
van artikel 224 7 een interpretatie geeft 
die met de tekst ervan onverenigbaar is 
en aldus die wetsbepaling schendt : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het auest blijkt dat verweerster, bij 
dagvaarding van 26 oktober 1959, de 
eiseressen voor de rechtbank van koop
handel dagvaardde ten einde betaling te 
bekomen van een vergoeding in uit
voering van een verzekeringsovereen
komst die benevens de transportrisico's 
van een partij farmaceutische produkten, 
door verweerster naar Turkije verzonden 
en aldaar verkocht, ook het niet-verlenen 
van een transfertvergmming van de 
koopprijs door de Turkse overheden bin
nen het jaar na de levering dekte, dat 
de rechtbank van koophandel en nadien 
het hof van beroep, door een arrest van 
19 mei 1964, de eis voorbarig achtten 
en hem afwezen daar verweerster de 
verzekeringspolis waarop zij steunde 
niet kon ove.rleggen wegens een omstan
digheid onafhankelijk van haar wil ; dat 
verweerste.r op 19 november 1964 opnieuw 
dagvaardde voo.r dezelfde rechtbank 
met hetzelfde doeleinde en, ditmaal, de 
polis overlegde, dat echter de eise.ressen 
toen lieten gelden dat, kracl;ltens arti
kel 32 van de wet van 11 jtmi 1874 op 
de verzekeringen, de eis verjaard was 
en dat de dagvaarding van 26 oktober 
1959 geen stuiting van de ve.rjaring 
had medegebracht daar de toenmalige 
eis van verweerster afgewezen werd ; 

Overwegende dat zo, luidens arti
kel 224 7 van het Burgerlijk W etboek, 
indien de eis wordt afgewezen, de stui
ting van de ve.rjaring door de dagvaar
ding w~arin hij gesteld werd, voor niet 
bestaande wordt gehouden, en zo, in 
principe, gezegd artikel geen onderscheid 

maakt naar gelang van de gronden van 
dit afwijzen, de rechter nochtans de 
draagwijdte client na te gaan van de 
beslissing die de eis heeft afgewezen door 
d.e werkelijke gedachte te bepalen van 
de rechter die ze heeft uitgesproken; 

Overwegende dat het arrest van 
19 mei 1964 de eis afwijst om de reden 
dat het behoort de vereffening van het 
gebeurlijk verwezenlijkt risico afhanke
lijk te maken van de overhandiging door 
verweerster van al de onderdelen van 
de polis en dat de eerste rechter, bij 
ontstentenis van die overhandiging, de 
eis voorbarig heeft geacht ; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
door te beslissen dat de eis voorbarig 
was wegens het niet-overleggen van de 
polis, dit is door vast te stellen dat het 
niet mogelijk was erover uitspraak te 
doen in de toenmalige stand van de 
zaak, impliciet beslist dat het ver
weerster vrijstond, in een latere stand 
van de zaak en mits het overleggen van 
de gehele polis, dezelfde eis opnieuw voor 
te brengen; 

Overwegende dat door het eerste 
arrest de mogelijkheid aan verweerster 
werd gelaten de eis opnieuw voor te 
brengen, en het bestreden arrest hieruit, 
zonder schending van de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen, heeft hm
nen afleiden dat er ten deze geen afwijzing 
van de eis in de zin van artikel 2247 
van het Burgerlijk W etboek was geweest 
en dat de verjaring geldig gestuit werd; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

23 mei 1969.- 18 kamer.- Vootzitte1·, 
H. Belpaire, raadsheer waarnemend voor
zitter.- T1e1·slaggevm·, H. Hallemans. -
Gelijkluidende conclusie, H. Krings, advo
caat-generaal.- Pleitets, HH. Van Ryn 
en Philips. 

1 e KAMER. - 23 mei 1969. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURC+ERLIJKE 
ZAKEN. - BIJ OONOLUSIE AANC+E
HAALDE OVERWEGINGEN WAARUIT C+E
NERLEI REOHTSC+EVOLC+ WORDT AFC+E· 
LEID. - GEEN VERPLICHTING VOOR 
DE REOHTER EROP TE ANT.WOORDEN. 
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2° CASSATIEMIDDELEN.- BuRGER· 
LIJKE ZAKEN. - MID DEL AFGELEID 
UIT DE DUBBELZINNIGHEID VAN ZEKERE 
GRONDEN VAN DE BESTREDEN BESLIS· 
SING. - DUBBELZINNIGHEID ZONDER 
INVLOED OP RET BESOHIKKEND GE· 
DEELTE VAN DE BESLISSING.- MIDDEL 
NIET ONTV ANKELIJK BIJ GEBREKE VAN 
BELANG. 

I 0 De 1'echtM' is niet ve1·plicht te antwoo1'den 
op de bij conclttsie aangehaalde ove?'· 
wegingen waaruit gene1•lei 1'echtsgevolg 
wo1'dt afgeleid en die bijgevolg geen 
eis, ve1'wee1' of exceptie zijn (1). (Grand
wet, art. 97.) 

2° Niet ontvankelijk, bij geb1·eke van 
belang, is het middel afgeleid uit de 
dubbelzinnigheicl van zeke1'e g1'onden 
van de best1·eden beslissing, wannee1' 
deze beslissing wettelijk ge1·echtvam·digd 
is, wellce ook de uitlegging zij die van 
deze g1•onden wonlt gegeven (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « OARRART ))' 
T. GEMEENTE BUIZINGEN EN Ml' GOS· 
SEN, q. q.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 februari 1967 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1354, 1355 en 1356 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doonlat het bestreden arrest de vor
dering van eiseres verwerpt welke strekt 
tot betaling door verweerster van de 
door eiseres na 23 augustus 1958 uit
gevoerde werken, alsook haar vordering 
tot schadevergoeding wegens roekeloos 
en tergend verzet en hager beroep, on1 
de reden dat eiseres niet bewijst dat 
verweerster zich tot die betaling had 
verbonden, zonder te antwoorden op het 
middel waardoor eiseres in haar conclusie 
had laten gelden dat verweerster, enkele 
weken voor de dagvaarding, afgevaar
digden stuurde op een vergadering met 
verweerder, dat zij op dat ogenblik 
niet betwistte eiseres te moeten betalen, 

(1) Verg. cass., 17 januari 1969, s1tp1·a, 
biz. 475. 

(2) Cass., 16 februari 1966 (Bttll. en PASIC., 
1966, I, 778) ; verg. cass., 7 maart 1968 
(A1·r. cass., 1968, biz. 899). 

doch de juiste sommen wenste te bepa
len en bijzonder het akkoord van ver
weerder wenste te ontvangen voor die 
rechtstreekse betaling buiten de boedel 
van het faillissement, 

te1•wijl door het middel dat eiseres 
aldus, overeenkomstig voormelde arti
kelen van het Bm·gerlijk W etboek, nit 
de bekentenis van verweerster had afge
leid, onbeantwoord te laten, de moti
vering van het arrest niet voldoet aan 
de vereisten gesteld door artikel 97 van 
de Grondwet : 

Overwegende dat eiseres in conclusie 
de in het rniddel aangehaalde beschou
wing aanvoerde maar dat zij er echter 
generlei juridisch gevolg nit afleidde ; 

Dat de rechter ertoe niet gehouden is 
dergelijke beschouwing, welke noch een 
eis, noch een verweer, noch een exceptie 
vormt, te beantwoorden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

cloordat het bestreden arrest, enerzijds, 
constateert dat er op 23 augustus 1958 
ten gmneentehuize van verweerster een 
vergadering had plaats gevonden van 
een aantal personen waaronder eiseres, 
dat er van deze beraadslaging geen 
proces-verbaal werd opgemaakt doch 
dat er van deze beraadslaging een 
beknopte samenvatting voorkwam in 
een getypt geschrift, waarop door een 
onbekende de datum 28 oktober 1958 
was aangebracht, en dat de handteke
ningen droeg van de hoofdaannemer B., 
een onderaannemer W. en clrie of vier 
onleesbare handtekeningen onder de 
melding «Administration de Buizingen)) 
met de stempel van de gemeente, dat 
bewust geschrift een inleiding bevatte 
welke vermeldde dat de hoofdaannemer 
en verweerster met de onderaannemers 
en de leveranciers op 21 en 23 augustus 
1958 hadden vergaderd, dat er op deze 
vergaderingen, tussen de partij en die 
deze bijgewoond hadden, afgesproken 
werd dat de hoofdaannemer B. het 
voleinden van de werken moest verzeke
ren, dat vorderingsstaten van de werken 
periodisch opgemaakt zouden worden, 
dat de sommen die nit hoofde van de 
werken verschuldigd zonden zijn niet 
in handen van de hoofdaannmner B. 
betaald zouden worden, maar door de 
zorg van verweerster in handen van de 
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onderaannemers en leveranciers van de 
aanneming tot betaling van hun leve
ringen en prestaties voor gezegde aan
neming, en dat op het einde van de 
werken een de:finitieve staat zou opge
maakt worden waarvan slechts het 
saldo, dat na de betaling van de onder
aannemers en leveranciers van de aan
neming verschuldigd zou blijven, aan 
de hoofdaannemer B. zou toekomen, en 
ook nog constateert dat de onderaan
nemers slechts de vergadering van 
23 augustus 1958 en niet die van 
21 augustus 1958 hadden bijgewoond, 
en anderzijds beslist dat uit voormeld 
geschrift van 28 oktober 1958, niet 
volgt dat verweerster op 23 augustus 
1958 of op een andere datmn, erkend 
zou hebben dat zij aan eiseres enig bedrag 
verschuldigd was, anders gezegd dat 
eiseres schuldeiseres van verweerster 
zou worden, dat uit gezegd geschrift 
slechts kon afgeleid worden dat de hoofd
aannen1er B. met de onderaannemers en 
leveranciers overeengekomen was, in 
het gemeenschappelijk belang, dat zijn 
schuldenares, verweerster, in handen 
van zijn onderaannemers en leveranciers 
zou storten hetgeen zij hem schuldig 
zou 'Norden uit hoofde van de door hem 
aan verweerster verschuldigde en door 
zijn onderaannemers en leveranciers 
uitgevoerde prestaties, en dat uit gezegd 
geschrift niet bleek dat eiseres iemand 
anders was geworden dan een « a9.jectus 
solutionis gratia ,, en het arrest, mn die 
redenen, de vordering van eiseres ver
werpt, welke er toe strekte, op grand 
van wat volgens eiseres tussen haar en 
verweerster op 23 augustus 1958 was 
overeengekomen, van verweerster de 
betal:ing te bekomen van de na die datmn 
uitgevoerde werken, alsook haar vor
dering strekkende tot het bekomen van 
schadevergoeding wegens roekeloos en 
tergend verzet en hoger beroep, 

te1·wijl, em·ste onde?"deel, deze moti
vering het niet mogelijk maakt te weten 
of de rechter de vordering van eiseres 
heeft verworpen omdat voormeld ge
schlift, gezien zijn vormelijke onvol
maaktheden en zijn onnauwkeurighe
den, niet als rechtsgeldig bewijs tegenover 
verweerster kan ingeroepen worden, ofwel 
omdat, ook indien men dit geschrift als 
een geldig bewijsmiddel beschouwt, uit 
de :inhoud ervan niet blijkt dat ver
weerster de verbintenis zou hebben aan
gegaan eiseres te betalen voor de na 
23 augustus 1958 door eiseres uitgevoel'de 
werken, welke dubbelzinnigheid mede
brengt dat de motivering niet voldoet 

aan de vereisten gesteld door artikel 97 
van de Grondwet; 

tweede onde1·deel, voor zover zou moeten 
aangenomen worden dat de rechter heeft 
willen beslissen dat, hoewel voormeld 
geschrift als geldig bewijsmiddel tegen
over verweerster ingeroepen kan worden, 
uit de inhoud ervan niet blijkt dat ver
weerster de verbintenis heeft aangegaan 
eiseres te betalen, deze beslissing onver
enigbaar is met de inhoud van gezegd 
geschrift, zoals die door het arrest wordt 
weergegeven, welke tegenstrijdigheid 
medebrengt dat de motivering niet vol
doet aan de vereisten gesteld door arti
kel 97 van de Grondwet, en het arrest 
de bewijskracht miskent welke door voor
melde artikelen van het Burgerlijk Wet
boek wordt gehecht aan voormeld pro
ces-verbaal, gedateerd 28 oktober 1958 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegendt( dat, welke ook de inter
pretatie weze die gegeven wordt van de 
motieven van het arrest die door· het 
middel dubbelzinnig genoemd worden, 
de beslissing niettemin wettelijk gerecht
vaardigd is ; 

Dat immers het verwerpen van de 
vordering van eiseres verantwoord is, 
zowel op grand hiervan dat bedoeld 
geschrift, omwille van zijn vormelijke 
onvolmaaktheden en zijn onnauwkeurig
heden, niet als rechtsgeldig bewijs kan 
ingeroepen worden, als op grand hiervan 
dat uit de inhoud ervan niet blijkt dat 
verweerster de verb:intenis zou hebben 
aangegaan eiseres te betalen voor de 
door deze laatste na 23 augustus 1958 
uitgevoerde werken ; 

Dat derhalve dit onderdeel van het 
middel niet ontvankelijk is ; 

W at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat het arrest, op grand 
van de in. het middel aangehaalde vast
stellingen, beslist dat u:it het in het mid
del bedoeld geschrift niet volgt dat ver
weerster erkend heeft dat zij de schul
denares van eiseres zou worden ; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
van bedoeld geschrift geen· uitleg geeft 
die met de termen ervan onverenigbaar 
is ; dat immers uit de vermelding dat 
tussen de partijen die de vergaderingen 
bijwoonden, waaronder verweerster, afge
sproken werd dat de sommen die uit 
hoofde van de werken verschuldigd 
zouden zijn door verweerster zouden 
betaald worden, niet aan de hoofdaan
nemer, maar aan de onderaannemers en 
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leveranciers, niet noodzakelijk volgt 
dat verweerster zou aanvaard hebben 
schuldenares van de onderaannemers en 
leveranciers te worden ; 

Overwegende derhalve dat het arrest 
de bewijskracht van bedoeld geschrift 
niet miskent en de aangeklaagde tegen
strijdigheid niet inhoudt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

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

23 mei 1969.- 1e kamer.- Voo?·zitte?', 
H. Belpaire, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Gerniers. -
Gelijkluidende conclusie, H. Krings, advo
caat-generaal. - Pleite?·s, HH. Bayart 
en Fally. 

1 e KAMER. - 29 mei 1969. 

1° EXPLOOT VAN GEREOHTSDEUR
W AARDER. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- BETEKENING VAN EEN BEVEL TOT 
INVORDERING VAN DE DIRECTE BELAS· 
TINGEN. - BETEKENING AAN DE 
WOONPLAATS WAAR NOOH DE BETROK
KEN PERSOON NOOH EEN VAN ZIJN 
BLOEDVERWANTEN OF DIENSTBODEN 
WERD AANGETROFFEN.- MGIFTE VAN 
HET AFSOHRIFT VAN HET EXP;LOOT AAN 
DE DAARTOE GEMAOHTIGDE AMBTENAAR 
VAN DE GEMEENTE.- EXPLOOT WAAR· 
IN NIET VERMELD WORDT DAT RET 
AFSCHRIFT VOOREERST WERD AANGEBO· 
DEN AAN DE GEBUUR VAN DE BETROK· 
KEN PERSOON, DIE GE"WEIGERD HEEFT 
RET OORSPRONKELIJK STUK TE TEKE· 
NEN.- VERMELDING DIE GEEN ESSEN· 
TIEEL ELEMENT IS. 

2° EXPLOOT VAN GEREOHTSDEUR
W AARDER. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- NIETIGHEID. - WEGLATING VAN 
EEN NIET ESSENTIEEL ELEMENT IN 
RET EXPLOOT VAN BETEKENING, -
TEGENPARTIJ DIE NIET BEWIJST DAT 
DIT VERZUIM HAAR BELANGEN SOHAADT. 
- NIETIGHEID VAN HET EXPLOOT DIE 
NIET KAN WORDEN TOEGESTAAN. 

1° TV annee?' de betelcening van een exploot 
aan de woonplaats wordt gedaan, maar 
de gerechtsdeu1·waarder, die aan de 

woonplaats noch beM·okken pe1·soon noch 
een van zijn bloedverwanten of dienst
boden heeft aanget1·o fjen, het afsch1'ijt van 
dit exploot afgeeft aan de claartoe gemach
tigde ambtenam· zoncle1· in het exploot 
te vermelden clat becloeld ajscMijt voor
eerst werd aangeboden aan cle gebuur 
van de betrokken pe1•soon, clie geweige1·d 
heeft het om·sp?'onkelijk stuk te tekenen, 
leve1·t clit ve?'Zttim geen weglating van 
een essentieel element in ve1·bancl met 
cle uitoejening van cle 1·echten van de 
venlecliging op (1). (Wetb. van burg. 
rechtsv., art. 68). 

2° De nietigheid van een exploot van een 
ge?·echtscleu1·waarder lean niet worden 
toegestaan wanneer het weggelaten ele
ment niet essentieel is en het niet bewezen 
is dat de nietigheid wegens clit verzuim 
de belangen van cle tegenpartij heeft 
geschaad (2). (Wetb. van burg. rechtsv., 
art. 173). 

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

ARREST (vertaling). 

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

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 68 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 

cloordat het bestreden arrest beslist 
dat « het dwangbevel van 14 mei 1954 
regelmatig werd betekend en dat het 
tot gevolg heeft gehad de verjaring tijdig 
te stuiten )), 

terwijl de optredende de1.rrwaarder zich 
ertoe heeft beperkt in het exploot van 
betokening van dit dwangbevel vast te 
stellen, volgens de vermeldingen van het 
exploot die woordelijk bij conclusie 
werden overgenomen, dat << noch degene 
aan wie betekend werd, noch een van zijn 
bloedverwanten of vrienden werd op 
voonneld adres aangetroffen, ik heb 
genoemd exploot op het gemeentehuis 

(1) Verg. cass., 31 oktober 1951 (Bull. en 
PASIC., 1958, I, 217). 

(2) Oass., 13 april 1953 (Bull. en PASIC., 
1953, I, 602) ; raadpl. noot 1 onder cass., 
5 februari 1966 (ibid., 1966, I, 728), en cass., 
30 mei 1968 (A?'?', cass., 1968, biz. 1197). 
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van Ukkel afgegeven "• zodat dit exploot 
door een · nietigheid van open bare orde 
was aangetast, daar de deurwaarder niet 
heeft vastgesteld dat na zich naar de 
woonplaats te hebben begeven van degene 
aan wie het betekend werd, en aldaar 
noch deze laatste, noch een bloedver
want ofvriend te hebben aangetroffen, hij 
zich zou gewend hebben tot de gebuur 
die eventueel zou geweigerd hebben het 
afschrift van dit exploot in ontvangst te 
nemen, stap welke wettelijk diende 
beproefd te worden, vooraleer dit afschrift 
regelmatig aan de gemeenteoverheid 
ter hand kon worden gesteld : 

Overwegende, enerzijds, dat de ver
melding in het exploot van betekening 
van het dwangbevel dat de gerechts
deurwaarder, alvorens het afschrift van 
dit exploot aan een daartoe gemachtigde 
ambtenaar van de gemeente af te geven, 
dit afschrift heeft aangeboden aan de 
gebuur van de betrokken persoon, die 
geweigerd heeft het oorspronkelijk stuk 
te tekenen, geen essentieel element van 
de akte is; 

Overwegende, anderzijds, dat arti
kel 173 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering bepaalt dat geen nietig
heid van het exploot kan worden toege
staan tenzij het bewezen is dat zij de 
belangen van de tegenpartij schaadt ; 

Dat eiser niet bewijst dat het aange
vochten verzuim zijn belangen zou 
hebben geschaad; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

29 mei 1969.- 1 e kamer.- Voo1·zitter 
en Ve1•slaggeve1·, H. De Bersaques, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclttsie, H. Charles, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Van Ryn en 
Van Leynseele. 

18 KAllfER.- 29 mei 1969. 

10 OASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT DE OPEN-

(1) Oass., 17 oktober 1968, sttp1·a, biz. 188. 
(2) Zie VAN RYN, P1·incipes de d1·oit com

mercial, d. I, nrs 473 en 603; VAN RYN en 
VAN 0MMESLAGHE, « Examen de jurispru-

BARE ORDE NIET RAAKT. - MIDDEL 
DAT NIET VOOR DE FEITENREOHTER IS 
VOORGEDRAGEN. - NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

2° VENNOOTSOHAPPEN. - NAAM
LOZE VENNOOTSOHAP. - VERTEGEN
WOORDIGING IN REOHTE. - BEVOEGD
HEID OM VERVOLGINGEN IN TE STELLEN 
EN HET NODIGE TE DOEN VOOR DE 
REOHTSVORDERINGEN, DOOR DE RAAD 
VAN BEHEER OVERGEDRAGEN AAN EEN 
BEHEERDER. - BEVOEGDHEID IMPLI
OEERT NIET NOODZAKELIJK DE BE
VOEGDHEID Ol\'I DE VENNOOTSOHAP IN 
REOHTE TE VERTEGENWOORDIGEN. 

1° Is niet ontvankelijk het middel dat cle 
opm~ba1·e orde niet raakt en clat, in 
btt1'ge1'lijke zaken, voor cle feitenrechter 
niet is voorgedmgen ( 1). 

2° De bevoegclheicl om in 1'echte ve?·volgin
gen in te stellen en het noclige te cloen 
voor cle 1'echtsvo1•cleringen van cle ven
nootschap, die door cle 1·aacl van beheer 
van een naamloze vennootschap wonlt 
ove1·gedragen aan een behem·de1·, impli
cee1·t niet noodzakelijlo de bevoegdheicl 
om cle vennootschap in 1·echte te vetegen
woo?·cligen (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ATELIERS 
DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DE 
CHARLEROI "• T. MAQUILS.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententies, op 27 april 1967 en 13 juli 
1967 door de Werkrechtersraad van 
beroep te Luik, kamer voor bedienden, 
gewezen; 

Gelet op het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 13, 53, 54, 63 
van de wetten op de handelsvennoot
schappen, gecoi:irdineerd bij het konink
lijk besluit van 30 november 1935, 
61 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, 1134, 1135, 1319 tot 
1322, 1984, 1987, 1988, 1994 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

deuce "• Rev. crit. j1t1'. belge, 1962, biz. 373 
en 375, ur 19; L, SIMONT en VAN 0MME
SLAGHE, Rev. m·it. jttr. belge, 1964, biz. 74 
en 75, inzonderheid biz. 75 en noot 5. 
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eerste ondenleel, doonlat, om niet ont
vankelijk te verklaren het hager beroep 
dat namens de eisende vennootschap 
door haar afgevaardigde-beheerder, 
Paul Delacave, werd ingesteld, en om te 
beslissen dat deze vennootschap derhalve 
voor hem niet vertegenwoordigd was, 
de werkrechtersraad van beroep zich 
ertoe beperkt heeft in zijn beslissing 
van 13 juli 1967 erop te wijzen dat val
gens artikel 19, lid 4, van haar statuten, 
de vennootschap enkel door haar gehele 
raad van beheer kon vertegenwoordigd 
worden, daar de afgevaardigde-beheerder 
enkel bevoegd werd gemaakt mn tot 
« vervolgingen en benaarstiging >> over 
te gaan, 

tM·wijl ten deze de tekst van de sta
tuten bepaalt « dat de rechtsvorderingen 
hetzij als eisende, hetzij als verwerende 
partij in naam van de vennootschap 
worden ingesteld door de raad van beheer 
« op vervolging en benaarstiging >> van 
de daartoe gemachtigde beheerder, die 
de macht die hem luachtens deze bepa
ling is toegekend geheel of ten dele verder 
kan overdragen aan alle personen van 
zijn keuze, met de mogelijkheid van 
indeplaatsstelling >>, maar de tekst van 
de beslissing van de raad van beheer 
van 30 december 1960 bovendien pre
ciseert dat « de raad aan de heer Paul 
Delacave alle macht heeft verleend ten
einde de vennootschap in alle rechtsvor
deringen te vertegenwoordigen, hetzij 
als eisende hetzij als verwerende partij, 
zoals door evengmnelde bepaling van de 
maatschappelijke statuten is vastge
steld »; naar luid van de bewoordin
gen zelf van de akte van hager beroep, 
door de bestreden beslissing aanvaard als 
stellende de voorwaarden waarin de 
vennootschap beweerde te zijn vertegen
woordigd, de aangevoerde machten afge
leid waren van artikel 19 van de statuten 
in zijn geheel ; bedoeld artikel namelijk 
bepaalt dat « de raad van beheer be
paalde en bijzondere machten m.ag over
dragen aan een of meer van haar leden 
of aan derden >> ; de bedoelde over
dracht volgens de bestreden beslissing 
het dagelijks beheer of het begrip van 
bepaalde en bijzondere machten niet 
te buiten gaat ; zodat de bestreden beslis
sing terzelfdertijd aan de door eisers 
aangevoerde akten een betekenis en 
draagwijdte heeft toegekend die noch 
aan de tekst ervan, vergeleken met de 
in het middel bedoelde bepalingen van 
de handelswet op het beheer van de 
vennootschappen en het Burgerlijk Wet
boek betreffende de lastgeving, noch 

aan de draagwijdte van de aangevoerde 
statutaire bepalingen beantwoorden, en 
aldus de bewijskracht heeft miskend 
van de alden, en in het bijzonder van 
de akte van hager beroep en van de 
statuten, zoals zij bestonden en aange
voerd waren ; 

tweede ondeTdeel, dom·dat de woorden 
<< op vervolgir1g en benaarstiging », zelfs 
op zichzelf, in de rechtspleging niet de 
beperkte betekenis hebben die door de 
bestreden sententie werd aangenomen 
en waarbij de << vertegenwoordiging » in 
rechte van de als dusdanig gemach
tigde beheerder, wordt uitgesloten; dat 
de door de bestreden beslissing aange
nomen betekenis in strijd is met de 
juiste juridische betekenis van deze 
woorden, waarvan het eerste althans de 
macht insluit om een vennootschap in 
rechte te vertegenwoordigen, hetzij als 
eisende hetzij als verwerende partij, 
en op te komen tegen een reeds gewezen 
beslissing en dat de miskenning van 
dit begi1lsel de miskerming van de 
bewijskracht van de akten en de bindende 
kracht der overeenkomsten met zich 
brengt (met name van de statuten en 
de beslissingen van de raad van beheer 
vermeld in het eerste onderdeel) waar
door hun wettelijk een ruimere draag
wijdte wordt toegekend dan die welke 
door de feitenrechter werd aangenomen ; 

de1·de ondeTdeel, dom·dat, om zonder 
gevolg te verklaren de machten die de 
raad van beheer heeft toegekend aan 
de afgevaardigde-beheerder, voor de 
gerechtelijke rechtsplegingen, de bestre
den beslissing van 13 juli 1967 geen reke
ning heeft gehouden met het beginsel 
dat de overdracht geldig is krachtens 
de wet betreffende de handelsvennoot
schappen van het ogenblik af dat en in 
zover ze het dagelijks beheer niet te 
buiten gaat, en in elk geval, zonder voor 
het overige vast te stellen dat dergelijke 
overschrijding zou plaatsgehad hebben; 

vienle onderdeel, cloonlat de bestreden 
beslissing van 13 juli 1967 de aan de 
afgevaardigde-beheerder toegekende 
machten zonder gevolg verklaard heeft, 
zonder erop te wijzen dat de indeplaats
stelling van de door de raad toegekende 
lastgeving op grand van artikel 19 van 
de statuten dat dergelijke indeplaats
stelling toestond, tot voorwerp had niet 
bijzondere en bepaalde alden (daar 
dergelijke indeplaatsstelling regelmatig 
was en krachtens artikel 1994 van het 
Burgerlijk Wetboek, waarop de wetten 
op de handelsvennootschappen geen uit
zondering maken en, ten deze, krachtens 
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artikel19 van de statuten) doch een min
der beperkt voorwerp, welke als zodanig 
de wettelijke en statutaire machten 
overschreed ; dat de bestreden beslissing 
dus haar weigering om de geldigheid 
van de aangevoerde indeplaatsstelling 
van lastgeving te erkennen niet wette
lijk heeft gerechtvaardigd : 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de op 27 april 1967 gewezen sen
tentie: 

Overwegende dat het middel tegen 
deze beslissing geen grief aanvoert ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de op 13 juli 1967 gewezen sen
tentie 1 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerder opgeworpen en 
hieruit -afgeleid dat het eerste, derde 
en vierde onderdeel van het middel 
nieuw zijn: 

Overwegende dat de alde van hoger 
beroep van eiseres, die een naamloze 
vennootschap is, de naam van de beheer
ders van deze vennootschap niet ver
meldt ; dat dit exploot enkel aanduidt 
dat zij hoger beroep instelt « op ver
volging en benaarstiging van de Heer 
Delacave, ingenieur, wonende ... gemach
tigd om in rechte op te treden, krachtens 
artikel 19 van de statuten, zoals dit werd 
gewijzigd door de buitengewone alge
mene vergadering van 22 n1ei 1958 en 
door de beslissing van de raad van beheer 
van 30 december 1960, die samengekomen 
was voor Meester Raucq, notaris te 
Brussel "; 

Overwegende dat eiseres in het eerste, 
derde en vierde onderdeel van het mid del; 
voor het eerst, voor het Hof betoogt dat 
de bij de akte van 30 december 1960 
bedoelde machtsoverdracht geldig is, 
hetzij krachtens artikel 19, lid 7, van de 
statuten, volgens hetwelk de raad van 
beheer bijzondere en bepaalde machten 
aan een of meer van haar leden of aan 
derden kan overdragen, hetzij krachtens 
artikel 63 van de gecoi:irdineerde wetten 
op de handelsvennootschappen, dat be
paalt dat het dagelijks beheer der zalmn 
van de vennootschap, alsook de vertegen
woordiging van de vennootschap, wat 
dit beheer aangaat, mogen toevertrouwd 
worden aan bestuurders, zaakvoerders 
en andere agenten, al dan niet vennoten 
zijnde; 

Dat vermits de eerste, derde en vierde 
onderdelen van het middel nieuw zijn 
en de openbare· orde niet raken, zij 
dienvolgens niet ontvankelijk zijn; 

W at het tweede onderdeel van het 
middel betreft : 

Overwegende dat om te beslissen dat 
de heer Delacave niet bevoegd was om 
de vennootschap in rechte te vertegen
woordigen en dat dientengevolge het 
hoger beroep niet ontvankelijk was, de 
bestreden sententie hierop steunt dat 
artikel19, lid 4, van de statuten van eise
res de raad van beheer niet toeliet aan 
een beheerder de macht over te dragen 
om de vennootschap in de rechtsvorde
ringen te vertegenwoordigen ; 

Overwegende dat artikel 19, lid 4, 
bepaalt dat " de rechtsvorderingen, hetzij 
als eisende, hetzij als verwerende partij 
in naam van de vennootschap worden 
ingesteld door de raad van beheer, op 
vervolging en benaarstiging van de 
-daartoe gemachtigde beheerder ... " ; 

Overwegende dat de macht om ver
volgingen in te stellen en daartoe het 
nodige te doen niet noodzakelijk de macht 
impliceert de vennootschap in rechte 
te vertegenwoordigen; 

Dat de uitlegging die de sententie 
van artikel 19, lid 4, van de statuten 
geeft dus niet onverenigbaar is met de 
bewoordingen ervan ; 

Overwegende dat de rechter dienvol
gens, door uitspraak te doen zoals hij 
dat heeft gedaan, noch de bewijskracht 
van de statuten noch de bindende kracht 
ervan heeft miskend ; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist ; 

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

29 mei 1969. -1e kamer.- Voo1·zitte1·, 
H. De Bersaques, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Polet. -
Gelijklttidende conolusie, H. Charles, advo
caat-generaal. - Pleite1·, H. Den1em'. 

1 e KAMER. - 30 mei 1969, 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - BESCHIKKEND 
GEDEELTE.- BEGRIP. 

2° AANSPRAKELI.JKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- SCHADELIJKE 
ONRECHTl\fATIGE HANDELING. - KIND 
DAT DE LEEFTIJD DES ONDERSCHEIDS 
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NIET REEFT BEREIKT. - GEEN PER
SOONLIJKE AANSPRAKELIJKREID, 

3° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - DooR EEN 
Jl!IINDERJARIGE GEPLEEGD JYIISDRIJF OF 
ONEIGENLIJK MISDRIJF. -BURGERLIJK 
VYETBOEK, ARTIKEL 1310.- BEPALING 
NIET VAN TOEPASSING OP RET KIND 
DAT DE LEEFTIJD DES ONDERSCREIDS 
NIET REEFT BEREIKT, 

4° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - SoRADELIJKE 
ONREOHTJl!IATIGE DAAD VAN EEN KIND 
DAT DE LEEFTIJD DES ONDERSCHEIDS 
NIET REEFT BEREIKT. - BEOORDELING 
VAN DEZE LEEFTIJD DOOR DE FElTEN
RECHTER. 

5° AANSPRAKELIJKHEID (BUI1TEN 
OVEREENKOMST). - GEBREK VAN 
DE ZAAK. - BEWAARDER VAN DE 
ZAAK DIE BETOOGT DAT RET GEBREK 
VAN DE ZAAK DEZE NIET ONGESOHIKT 
JYIAAKTE VOOR EEN NORJl!IAAL GEBRUIK 
EN DAT RET ONGEVAL TE WIJTEN IS 
AAN EEN ABNORJYIAAL GEBRUIK ERVAN. 
- VEROORDELENDE BESLISSING BE
ANTWOORDT DEZE STELLING NIET. -
NIET REGELJl!IATIG. C+El\WTIVEERDE BE
SLISSING. 

1° Elke beslissing van de 1'echte1· over een 
betwisting is een beschikking, welke 
ook de plaats zij van deze beslissing 
in de tekst van het vonnis ( 1). (Impliciete 
oplossing.) 

2° Al moet in beginsel de bu?'ge?·rechtelijlce 

(1). Cass., 21 oktober 1966 (A1·r. cass., 1967, 
blz. 248). 

(2) DE PAGE, d. II en Complement, nr 914; 
KLUYSKENS, d. I, nr 367 ; PIRSON En DEVILLE, 
Tmite de la nsponsabilite civile, d. I, n r 68 ; 
Rep. prat. dr. belge, v 0 Responsabilite, nrs 90 
en volg.; G. BouMAL, "De la capacite aquilien
ne du mineur et de sa responsabilite person
neUe "• Rev. gen. ctss. et resp., 1952, nr 4961 ; 
DABIN en LAGASSE, Rev. m·it. jtt1'. belge, 1955, 
blz. 232, nrs 39 en 40, en 1963, blz. 275, nr 22; 
PLANIOL en RIPER'!' (ESMEIN), d. VI, nr 497; 
BAUDRY-LACANTINERIE, d. XV, nr 2864; 
BEUDANT, d. IXbis, nr 1407; JOSSERAND, 
d. II, nr 457; SAVATIER, T1·aite de la 1'espon
sabilite civile, d. I, nrs 199 en volg.; SoURDAT, 
Tmite geneml de la 1'esponsabilite, d. I, nr 16; 
cass. fr., 25 juli 1952 (Dall., 1954, Jur., 310, 
en noot SAVATIER); 9 mei 1953 (J. C. P., 
1953, IV, 93) ; 28 april 1965 (Dal., 1965, Jur., 
758 en noot EsJ\IEIN). Contra : RIPERT, Rev. 
crit. legisl. et ju1·., 1969, blz. 129 en volg.; 
MAZEAUD en TUNC, T1•aite de la 1'esponsabilite 

aanspralcelijlcheid objectief w01·den be
oa?·deeld, dit wil zeggen bij vergelijlcing 
met de ged1·aging van een normaal 
voorzichtig pe1·soon, tach lean een kind 
dat de leeftijd des onde1·scheids niet 
heeft be1•eilct niet persoonlijlc aanspmlce
lijlc gesteld wonlen voo1· zijn daden (2). 
(Burg. Wetb., art. 1382 en 1383.) 

3° De bepaling van m·tilcel 1310 van het 
Burge?'lijlc W etboelc volgens hetwellc 
de minde1jarige niet in zijn recht kan 
hersteld worden tegen de ve1·bintenissen 
die volgen uit zijn rniscl?·ijf of oneigenlijlc 
misdrijf, is niet van toepassing op het 
kind dat cle leeftijcl cles onderscheicls 
niet heeft be1·eilct, clit wil zeggen op 
cle « infans >> (3). 

4o De 1·echter bij wie aanhangig is een 
vorcle1·ing tot aansp1·akelijkheidsstelling, 
oordeelt soeverein, op g1·oncl van alle 
dienstige ornstancligheclen, of een kind 
al clan niet cle leeftijd des onclerscheids 
heeft be1·eikt (4). (Burg. Wetb., art. 1382 
en 1383.) 

5o Niet 1·egelmatig gemotivee1·cl is cle 
beslissing die de bewaa1·cle1• van een 
zaak veroo1•deelt tot het herstel van cle 
hiercloor ve?'001'Zaakte schade, zonder te 
antwo01·clen op de concl1tsie waa1·bij 
de bewaa1•de1· betoogcle dat het gebrek 
van cle zaak cleze niet ongeschikt maalcte 
voo1• een normaal gebruik en clat het 
ongeval te wijten is aan een abno1·rnaal 
gebr1tik e1·van (5). (Grondwet., art. 97; 
Burg. Wetb., art. 1384, lid 1.) 

civile, d. I, nrs 456 en volg. ; DALCQ, T1·aite de 
la 1·esponsabilite civile, 2e uitg., n•· 2310. 
Raadpl. cass., 7 maart 1957 en de conclusie 
van Procureur-generaal Hayoit de Termicourt 
(Bull. en PABIC., 1957, I, 806). 

(3) Expose des motifs, LocR:E:, Fr. uitg., 
d. XII, blz. 392, nr 179, Belg. uitg., d. VI, 
blz. 179, nr 179; MAZEAUD en TUNC, op. cit., 
d. I, nr 462, noot 1 ; G. BomrAL, op. cit., 
Rev. gen. ass. et resp., 1952, nr 4961-2, lid 3. 

(4) Raadpl. DALCQ, op. cit., d. I, nr 2306. 
Omtrent het onderscheid in burgerlijk recht 
en in strafrecht, raadpl. de conclusie. van 
Procureur-generaal Hayoit de Termicourt, in 
noot 2 aangehaald, inzonderheid blz. 810. 

(5) Omtrent de aansprakelijkheid van de 
bewaarcler van de zaak die aan een ander 
schade berokkent, raadpl. cass., 31 januari 
1952 (Bull. en PASIC., 1952, I, 308), 22 oktober 
1954 (ibid., 1955, I, 149), 21 december 1956 
(ibid., 1957, I, 427), 27 juni 1958 (ibid., 
1958, I, 1205) en 7 december 1962 (ibid., 
1963, I, 432). 
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(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 

·« DE GROTE BAZAR VAN ANTWERPEN "• 
T. SWARTELE EN BRAET.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 3 april 1965 en 28 juni 1967 
door bet Hofvan beroep te Gent gewezen; 

. I. W at bet arrest van 3 april 1965 
betreft : 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet en van de recbten van de verdediging 
(artikel 2 van bet decreet van 20 juli 1831 
op de drukpers), 

do01·dat bet bestreden arrest in zijn 
dispositief bet boger beroep ontvankelijk 
verklaart, vooraleer recht te doen een 
deskundige benoemt met opdracht te 
zeggen of, naar zijn mening, de roltrap 
een gebrek vertoont, en aile verdere 
uitspraken aanhoudt, zonder dat de 
motieven bet mogelijk maken te bepalen 
of er enkel recbterlijk gewijsde aanwezig 
is omtrent de ontvankelijkheid van bet 
boger beroep, aangezien de grond van 
de vordering gebeel aangebouden wordt, 
dan wei of bet gewijsde zicb integendeel 
uitstrekt tot bepaalde motieven, en 
welke, die niettegenstaande de plaats 
die zij in de tekst innemen, de waarde 
van een dispositief zouden hebben, 

te1·wijl deze dubbelzinnigheid en deze 
onzekerbeid nopens de omvang van de 
beslissing de schending van artikel 97 
van de Grondwet met zich brengen en 
tevens de recbten van de verdediging in 
bet gedrang brengen (schending van 
artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 
op de drnkpers) : 

Overwegende dat het arrest, na er 
aan te hebben herinnerd dat de vordering 
steunt en op artikel 1384 van het Burger
lijk w· etboek en op artikel 4 van de wet 
van 25 augustus 1891 op de vervoerover
eenkomst, bescbouwt dat de knoop van 
het geding is of er al dan niet een gebrek 
in de zin van voormeld artikel 1384 
voorhanden is en dat, nu er ten deze 
geen overeenkomst aanwezig is, de kwes: 
tie van de aansprakelijkheid moet beoor
cleeld worden in quasi-delictueel verband 
en niet in contractueel verband ; 

Overwegende dat de omstandigheid 
dat het bescbikkend gedeelte er zich toe 
beperkt het boger beroep ontvankelijk 
te verklaren en een deskundige aan te 
'teilen met opdracht advies nit te brengen 
:wer het al dan niet voorhanden zijn 

van een gebrek van de zaak, en voor het 
overige " aile verdere uitspraken reser
veert "• niet belet dat het arrest definitief 
en met gezag van gewijsde beslist dat de 
vordering niet kan steunen op de wet op 
de vervoerovereenkomst doch aileen 
op artikel 1384 van bet Bmgerlijk Wet
hoek; 

Overwegende dat betzelfde geldt ten 
aanzien van de beslissing luidens welke 
van onvoorzichtigbeid van een tweejarig 
kind, dat op zijn leeftijd de gevaren van 
een escalator niet kan beseffen, geen 
spraak kan zijn ; 

Dat de aangeklaagde dubbelzinnigbeid 
en onzekerbeid omtrent de omvang van 
het gewijsde niet voorhanden is, zodat het 
middel feitelijke grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1310, 
1382, 1383, 1384 van het Bmgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat, uitspraak doende over de 
de vordering, door de verweerders op 
artikel 1384, lid 1, van het Bmgerlijk 
W etboek gesteund wegens het gebrek 
van de roltrap die eiseres onder haar 
bewaring had, het bestreden arrest, 
hoewel bet ongeval bescbouwende als 
slechts te verklaren doordat het toen 
bijna driejarig zoontje van de verweer
ders zijn'voetje vertikaal tegen de wand 
plaatste, alwaar het in een spleet terecht
kwan1 en tussen traptrede en trapwand 
genepen werd, het nliddel van de con
clusie van eiseres afwijst dat gesteund 
was op de fout door het kind begaan 
door het aannemen van d eze abnormale 
houding, op de grond " dat van onvoor
zichtigheid van een tweejarig kindje, 
dat op zijn leeftijd de gevaren van een 
escalator niet kan beseffen, geen spraak 
kan zijn, maar dat vanwege de ouders 
de grootste voorzichtigbeid geboden is », 

tenvijl, ee1·ste onderdeel, het verwerpen 
van de bmgerlijke aansprakelijkheid 
van de " infans ,, wegens zijn leeftijd 
en zijn gebrek aan onderscbeid, het funda
menteel beginsel nliskent luidens bet
welk de bmgerlijke fout « in abstracto " 
wordt beoordeeld (schending van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk W etboek), alsmede de regel dat de 
minderjarige ertoe gehouden is de gevol
gen van zijn quasi-delictuele fouten te 
vergoeden (schending, bovendien, van 
de in artikel 1310 van het Burgerlijk 
Wetboek neergelegde regel); 

tweede onde1•deel, de rechter niet kon 
spreken van gebrek aan onderscheid 
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ten aanzien enkel van de leeftijd en van 
de geschiktheid om het gevaar te onder
kennen, zonder acht te slaan op alle 
dienstige omstandigheden van de zaak 
en inzonderheid op de aard van de door 
het zoontje van de verweerders begane 
fout en de bewustheid welke het kind 
van zijn daad had (schending van de 
artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk 
W etboek en 97 van de Grondwet) ; 

denle onde1·deel, althans de obj ectief 
onrechtmatige daad van de bij zijn 
ouders wonende « infans " volstaat om 
de aansprakelijkheid van deze ouders 
in het leven te roepen (artikel 1384, lid 2, 
van het Hmgerlijk Wetboek), zodat het 
ar1:est niet passend antwoordt op het 
verweer1niddel van eiseres, in zoverre 
deze de font· van het kind deed gelden 
om de door verweerder persoonlijk 
ingestelde vordering af te wijzen (schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en, voor zoveel als nodig, 1384 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat eiseres in conclusie 
aanvoerde dat het kind, door zijn voetje 
vertikaal tussen de trap en de wand te 
plaatsen, dit is in abnormale houding, 
een fout had begaan zonder welke het 
ongeval mnnogelijk was ; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat het ongeval enkel 
te verklaren is doordat het kind zijn 
voetje vertikaal tegen de wand van de 
escalator plaatste, beschouwt dat van 
onvoorzichtigheid van een tweejarig 
kindje, dat op zijn leeftijd de gevaren 
van een escalator niet kan beseffen, geen 
spraak kan zijn, maar dat vanwege de 
ouders de grootste voorzichtigheid gebo
den is; 

Overwegende dat, indien de burger
lijke aansprakelijkheid « in abstracto '' 
moet worden beoordeeld, dit is gemeten 
aan de gedragingen van een norm.aal voor
zichtig mens, het arrest nochtans, zonder 
de artikelen 1382 tot 1384 van het Bur
gerlijk W etboek te schenden, heeft 
kunnen beslissen dat een tweejarig kind, 
dat de leeftijd van onderscheid niet heeft 
bereikt, niet persoonlijk aansprakelijk 
kan worden gesteld voor zijn daden ; 

Overwegende dat men niet mag onder
stellen dat de wetgever, in artikel 1310 
van het Bm·gerlijk Wetboek, ook de 
cc infans " zou hebben bedoeld, zodat het 
arrest evenmin deze wetsbepaling heeft 
geschonden ; 

Overwegende dat de rechter, door 
enerzijds vast te stellen dat het kind zijn 
voetje vertikaal tegen de wand van de 

escalator plaatste, en door anderzijds 
te beschouwen dat een tweejarig kind de 
gevaren van een escalator niet kan besef
fen, voldoende acht slaat op de om.stan
digheden van de zaak, de aard van de 
fout en het bewustzijn dat het kind van 
zijn daad had; 

Overwegende dat het arrest over de 
aansprakelijkheid van de ouders, wegens 
de objectief onrechtmatige daad van de 
bij hen inwonende cc infans ,, geenszins 
uitspraak doet, 1naar zijn antwoord op 
de conclusie van eiseres op dit punt 
integendeelreserveert; 

Overwegende dat geen van de onder
delen van het middel kan worden aange
nomen; 

IL Wat het arrest van 28 juni 1967 
betreft: 

Over het derde middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 1315, 1319 
1320, 1322, 1382, 1383, 1384, lid 1, 
van het Bm·gerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, 

doordctt, na te hebben overwogen dat 
een breedte van acht a tien n1.illimeter 
tussen de tredewand en de plint, in plaats 
van de zes nlillimeter welke een optimale 
stand van de trappen toeliet, en een zij
waartse verplaatsing die ook acht milli
Ineter kon bereiken, een zeker gevaar 
baden, na te hebben gezegd dat, volgens 
het proces-verbaal van de politic, op het 
ogenblik van het ongeval de toestand nog 
nadeliger was en de speling aanzienlijker, 
en het bewijs van deze verergering te 
hebben gevonden in het ongeval zelf 
waartoe het geschoeide voorvoetje toch 
tussen trapwand en plint moest geraken, 
het bestreden arrest eiseres voor het onge
val aansprakelijk verklaart, op de gTond 
cc dat de roltrap het gebrek vertoonde te 
grote gapingen te laten tussen. bepaalde 
treden en de plint » en dat, cc zonder de 
aangehaalde gebreken, meer bepaald 
zonder de overdreven breedte van de 
gleuf tussen tredewand en plint, het 
ongeval onmogelijk was en het gebrek 
er de noodzakelijke oorzaak van is ,, 

te1·wijl, cle1'Cle ondenleel, nu het gebrek 
van de zaak, in de zin van artikel 1384, 
lid 1, van het Burgerlijk Wetboek, een 
abnormale geschiktheid van de zaak is 
waardoor aan de derde een schade kan 
worden berokkend, eiseres bij conclusie 
deed gelden clat cc een gebrek niet subjec
tief voor kinderen aileen, maar objectief 
moet beschouwd vvorclen en bepaald als 
van aard om de zaak ongeschikt tc 
1naken voor haar nor1naal gebruik en dat 
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de overdreven breedte van de gleuf tussen 
tredewand en plint niet op zichzelf een 
geschiktheid was waardoor schade kon 
worden berokkend aan diegene die van 
de roltrap het gebruik maakte waartoe 
deze zaak normaal bestemd was, maar 
dat het vaststond en trouwens door de 
expertise als waar was gebleken, dat ten 
deze " de jonge Swartele op abnormale 
wijze de trap gebruikt heeft ... ; dat het 
kind zijn voet op abnormale wijze, 
zijdelings, tussen de traptrede en de 
trapwand heeft moeten duv.fen "• dat het 
arrest de aanwezigheid van het " gebrek 
van de zaak >> niet wettig uit het kenmerk 
waarop het wijst kon afieiden, zonder dit 
kenmerk te beoordelen uit aanmerking 
van een normaal gebruik van de roltrap 
en inzonderheid dus ten aanzien van het 
foutief geoordeelde gebruik aan het 
slachtoffer verweten (schending van de 
artikelen 1384, lid 1, van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet), en 
het arrest voorts de conclusie van eiseres 
op dit plmt onbea.ntwoord Iaat (schen
ding van a;rtikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat eiseres in conclusie 
aanvoerde dat een gebrek van de zaak 
" objectief moet beschouwd worden en 
bepaald als van aard om de zaal{ onge
schikt te maken voor haar normaal 
gebruik >> en dat nit het deskundigenver
slag bleek dat het kind zijn voetje op 
abnormale wijze, zijdelings, tussen de 
traptrede en de trapwand heeft moeten 
duwen en de trap op abnormale wijze 
heeft gebruikt; 

Overwegende dat noch de vaststelling 
dat de roltrap het gebrek vertoonde te 
grate gapingen te laten tussen bepaalde 
treden en de plint, noch de overwegingen 
dat " zulks gevaarlijk was, het ongeval 
zelf, dat "tach vaststaat "• voldoende 
bewijst dat de speling aanzienlijk was, 
zonder die overdreven breedte van de 
gleuf het ongeval onmogelijk was en het 
gebrek er de noodzakelijke oorzaak van 
was " voormelde conclusie passend beant
woorden; 

Dat het middel gegrond is ; 

Orn die redenen, verwerpt de voorzie
ning in zover zij gericht is tegen het 
bestreden arrest van 3 april 1965; en 
zonder acht te slaan op de eerste twee 
onderdelen van het derde middel en op 
het vierde middel welke tot geen meer 
llitgebreide vernietig:i:ng lnmnen leiden, 
Fernietigt het bestreden arrest van 28 juni 
1967 ; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
1•ernietigde beslissing ; veroordeelt eise-

res in een derde van de kosten ; houdt 
het overige van· de kosten aan om hier
over door de feitenrechter te worden 
beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naa;r het Hof van beroep te Brussel. 

30 mei 1969.- 1e kamer.- Voo1·zitter, 
H. Belpaire, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve1•slaggever, H. de Vreese, -
Gelijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. - Pleite1·s, 
HH. Dassesse en Struye. 

Ie KAllffiR.- 30 mei 1969. 

BEvVIJS. - BEWIJS DOOR GETUIGEN 
OF DOOR VERMOEDENS. - BURGER· 
LIJKE ZAKEN. - BEGIN VAN BEWIJS 
DOOR GESCHRIFT.- BEGRIP. 

Het begin van bewijs door gesch1'ift, dat 
het bewijs doot getuigen of door ve1'· 
moedens toelaat, bestaat in een geschrijt 
dat uitgegaan is van degene tegen wie 
de votde1·ing wo1·dt ingesteld of van de 
pe1·soon doo1· hem ve1'tegenwooTaigd, en 
waaTdooT het bewee1·de feit waarschijnlijk 
w01·dt gemaakt ; het gesch1'ift moet 
bovendien niet zijn oveThandigd aan 
de gene die het in1'0ept of te zijner beschik
lcing gesteld (1). (Burg. Wetb., 
art. 1347.) 

(F. EN C. LEFEVERE, 
T. E. LEFEVERE EN WILLEM.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 juni 1967 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schendi:ng van de artikelen 1315, 1341 
en 1347 van het Burgerlijk Wetboek, 

doo1·dat het bestreden arrest, om aan 
te neme:n dat verweerder, die een som 
van 50.000 frank verschuldigd bleef 
op de prijs van een huis dat hij van de 

(1) Raadpl. DE PAGE, Tmite de d1·oit civil 
belge, d. III, ur 892 ; Rep. prat. d1·. belge, 
yo P.rmtve, nt 724. 
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moeder van de andere partijen gekocht 
had, die som betaald heeft, steunt op 
een kwitantie door de moeder onder
tekend en ze aanziet als een begin van 
schriftelijk bewijs aangevuld en door de 
door haling van de ambtshalve inschrij
ving op het verkochte goed en door de 
schriftelijke bevestiging door de instru
menterende notaris volgens Welke de 
overblijvende schuld wel door verweer
der betaald werd door middel van een 
voorschot op erfenis hem toegestaan door 
zijn vader, 

te1·wij'l een kwijtbrief, die in hariden 
is gebleven van de verkoopster, niet als 
een begin van schriftelijk bewijs kan 
aangezien worden, zodat een aanvullend 
bewijs door vermoedens of door getuigen 
wederrechtelijk is : 

Overwegende dat het middel erop 
neerkomt te beweren dat de bepaling 
van artikel 1347 van het Burgerlijk 
W etboek, luidens welke het begin van 
schriftelijk bewijs moet « uitgaan >> van 
degene tegen wie de vordering wordt 
ingesteld, inhoudt dat de schrijver het 
geschrift moet ter hand gesteld hebben 
of minstens ter beschlkking gesteld van 
degene die het inroept ; 

Overwegende dat voormelde wets
bepaling slechts drie vereisten stelt : 
1° een geschrift, 2° dat uitgegaan is van 
degene tegen wie de vordering wordt inge
steld, of van de persoon door hem ver
tegenwoordigd, 3° waardoor het beweerde 
feit waarschijnlijk wordt gemaakt ; 

Dat ze niet vereist dat de schrijver 
het geschrift moet hebben ter hand 
gesteld of minstens ter beschikldng 
gesteld van degene die het in.roept ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, ... (zonde1· 
belang) 

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

30 mei 1969.- 1e kamer.- Vo01·zittew, 
H. Belpaire, raadsheer waarne1nend voor
zitter. - Vm·slaggeve1', H. Gerniers. -
Gelijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. - Pleite1·s, 
HH. Van Leynseele en Bayart. 

19 KAMER.- 30 mei 1969. 

10 VERZEKERINGEN. - VERPLICHTE 
AANSPRAKELIJKHEID SVERZEKERING 
INZAKE MOTORRIJTUIGEN. - VONNIS 
GEWEZEN IN EEN GEDING TUSSEN DE 
BENADEELDE EN DE VERZEKERAAR DAT 
TEGEN DE VERZEKERAAR KAN WORDEN 
OPGEWORPEN.- WET VAN 1 JULI 1956, 
ARTIKEL 9, LID 1 EN 2. - DRAAG
WIJDTE VAN DEZE BEPALINGEN. 

2° GEWIJSDE. - STRA.FZAKEN. 
VE.RKEERSONGEVAL. BESLISsiNG 
VAN RET STRAFGERECHT DAT DE BE
KLAAGDE, VERZEKERD OVEREENKOM
STIG DE WET VAN 1 JULI 1956 
BETREFFENDE DE VERPLIOHTE AAN
SPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE 

MOTORRIJTUIGEN, VEROORDEELT TOT 
EEN STRAF EN SCHADEVERGOEDING. 
- STRAFRECHTELIJKE B:EiSLISSING DIE 
GEZAG VAN GEWIJSDE HEEFT « ERGA 
OJVINES >>.- BESLISSING DIE TEGEN DE 
VERZEKERAAR Kfu.'f WORDEN OPC+EWOR
PEN. 

30 VERZEKERINGEN. - VERPLICHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 
INZAKE MOTORRIJTUIGEN. - EIGEN 
RECHT EN RECHTSTREEKSE VORDERING 
VAN DE BENADEELDE TEGEN DE VER
ZEKERAAR. - RECHT EN RECHTSVOR
DERING DIE HET RECHT OF DE RECHTS
VORDERING VAN DEZE PERSOON TEGEN 
DE AANSPRAKELIJKE DERDE NIET UIT
SLUITEN. - UITOEFENINGSMODALITEI
TEN VAN DEZE VORDERINGEN. 

1 o De bepalingen van aTtikel 9 van de wet 
van 1. j'uli 1.956 betTefjende de verplichte 
aanspmkelij kheidsvm·zekm·ing inzake 
motoTTijtuigen volgens wellce het vonnis 
gewezen in een geding tussen de bena
deelde en de ve1'zeke1·aar, tegen de 
ve1·zekeraaT enkel lean worden opgewor
pen wanneew de verzekeraar aamvezig 
was of in het geding werd ge1·oepen of 
wannee1· het bewezen is dat hij in feite 
de leiding van het geding op zich heeft 
genomen, gelclen alleen voo1· de bU?·geT
lijke 1'echtsvorde1·ing en niet voor de 
stTafv01·cleTing. 

2° De beslissing van het strafgerecht dat, 
voo1· een verlcee1·songeval, tot een st1-af 
veToordeelt de belclaagcle die ve1·zelcerd is 
ove1·eenkomstig de wet van 1. juli 1956 
bet1·efjende de ve1·plichte aanspralcelijlc
heiclsverzekering inzake motorrijt~•igen 
heeft gezag van gewijscle erga omnes (1), 

(1) Cass., 25 mei 1967 (A1•r. oass., 1967, 
biz. 1174) en noot 1. 
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en lean tegen de verzeke1·aa1· wo1·den 
opgeworpen, zelfs wanneer deze niet 
aanwezig was of in het bu1·gerlijlc geding 
niet werd geroepen of in feite de leiding 
van dit geding niet op zieh heeft genomen, 
(Wet van 17 april1878, art. 4; wet 
van 1 juli 1956, art. 9.) 

3° H et eigen reeht en dm·halve de 1'eeht
streekse 1'eehtsv01'de1'ing die ingevolge 
a1·tilcel 6 van de wet van 1 juli 1956 
betretfende de verpliehte aanspralcelijlc
heidsvm·zelce1'ing inzalce moto1't•ijtuigen 
aan de benadeelde tegen de ve1·zelceram· 
worden toegelcend, sluiten zijn reeht of 
zijn reehtsvorde1·ing tegen de aanspmlce
lijke dm·de niet uit ; beide 1'echtsvorde
t·ingen lcunnen te1·zelfdm·tijd of afzonder
lijk worden ingesteld (1), maa1· de 
1·eehtsvorde1·ing tegen de verzel~m·am· 
vervalt wannee1' de benadeelde doo1' de 
vm·zelcet·de werlceliJlc vm·goed wm·d (2). 

(MIGUET, T. « LEIPZIGER 
FEUER VERSIOHERUNGSANSTALT )),) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 februari 1966 in laatste 
aanleg gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Hasselt, zitti~lg houdende 
in koophandelszaken ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1350, 1351, 1352, 1382, 1383 
van het Burgerljk W etboek, 4 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de 
inleidende titel van het W etboek van 
strafvordering en 9 van de wet van 
1 juli 1956 betre:ffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, 

doordat het bestreden vomlis, na gecon
stateerd te hebben dat uit het strafdossier 
blijkt dat de genaamde Simons, die 
verzekerd is bij verweerster, de moto 
van eiser heeft aangereden, en deswege 
strafrechtelijk veroordeeld werd door de 
politierechtbank, bij een vonnis dat 
bevestigd werd door de correctionele 
rechtbank, beslist dat de vordering van 

(1) Raadpl. cass., 25 november 1963 (Bull. 
en PAsrc., 1964, I, 322); 24 januari 1966 
(ibid., 1966, I, 658); 22 mei 1967 (.A1'1·. cass., 
1967, biz. 1136). 

(2) Raadpl. cass., 26 oktober 1962 (Bull. 
en PASIC., 1963, I, 259). 

eiser, strekkende tot veroordeling van 
verweerster tot het vergoeden van de 
door gezegde aanrijding veroorzaakte 
schade, ongegrond is om de reden dat 
artikel 9 van voormelde wet van 1 juli 
1956 bepaalt dat een vonnis slechts kan 
worden tegengeworpen aan de verzeke
raar indien deze in zake werd geroepen of 
ten minste indien deze het proces heeft 
geleid, en dat het ten deze niet bewezen 
is dat de raadsman van voormelde 
Simons in opdracht van verweerster 
heeft gehandeld, 

te1·wijl, ee1•ste onderdeel, deze motivering 
van het vonnis het niet mogelijk maakt 
te weten of de rechter heeft willen 
beslissen dat het niet bewezen is dat de 
verzekerde van verweerster de moto van 
eiser op foutieve wijze heefb aangereden 
en de aldus veroorzaakte schade moet 
vergoeden, dan wel of hij heeft willen 
beslissen dat, hoewel dit feit vaststond, 
het niet bewezen is dat de verzekerde 
van verweerster door gezegde font aan 
eiser een schade heeft berokkend, welke 
dubbelzinnigheid in de motivering gelijk
staat met de afwezigheid van de door 
artikel 97 van de Grondwet vereiste 
motivering ; 

tweede onderdeel, nu het vonnis con
stateert dat uit het strafdossier blijkt dat 
de verzekerde van verweerster de moto 
van eiser heeft aangereden en deswege 
strafrechtelijk werd veroordeeld door de 
politierechtbank, bij een vonnis dat be
vestigd werd door de correctionele recht
bank, hieruit volgt dat, krachtens het 
gezag van het rechterlijk gewijsde dat 
door de artikelen 1350, 1351, 1352 van 
het Burgerlijk W etboek en 4 van de wet 
van 17 april 1878 aan laatstvermelde 
vonnissen wordt gehecht, het ten opzichte 
van verweerster, spijts de bepalingen van 
artikel 9 van de wet van l juli 1956, en 
ook al was verweerster niet in gezegde 
strafzaak geroepen of al had zij het 
proces niet geleid, bewezen is dat haar 
verzekerde het voertuig van eiser op 
foutieve wijze heeft aangereden en dat 
hij dienvolgens, op grand van de artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
W etboek, de schade moet vergoeden 
welke die aanrijding heeft veroorzaakt ; 

dienvolgens, derde onde1'deel, indien het 
vonnis in deze zin ge!nterpreteerd moet 
worden dat de rechter heeft willen 
beslissen dat het niet bewezen is dat de 
verzekerde van verweerster op foutieve 
wijze de moto van eiser heeft aangereden 
en de aldus veroorzaakte schade moet 
vergoeden, deze beslissing onverenigbaar 
is met de hager aangehaalde constataties 
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van het vonnis, zodat dit vonnis op een 
tegenstrij dige motivering berust, hetgeen 
gelijkstaat met een gebre"k aan de door 
artikel 97 van de Grondwet vereiste 
motivering ; 

vienle onde1·cleel, indien het vonnis in 
deze zin gefnterpreteerd moet worden 
dat de rechter heeft willen beslissen dat, 
weliswaar, de aanrijding in hoofde van 
de verzekerde van verweerster fo-ntief 
was, doch dat het niet ten opzichte van 
verweerster bewezen is dat deze font 
aan eiser een schade ten bedrage van 
3.330 frank heeft berokkend, het vonnis 
nagelaten heeft het middel te beant
woorden waardoor eiser in zijn conclusie 
had laten gelden clat het quantum van 
de schade bepaald werd door een exper
tise uitgevoerd op last van verweerster 
die zelfs op een bepaald ogenblik een 
kwijting uitschreefvoor eiser, welk gebrek 
aan antwoord gelijkstaat met een gebrek 
aan de door artikel 97 van de Grondwet 
vereiste motivering : 

Overwegencle dat bij een vonnis van 
19 november 1964 van de Correctionele 
Rechtbank te Hasselt, Simons, verze
kerde van verweerster, veroordeeld werd, 
op strafgebied, bij bevestiging van een 
vonnis van de politierechtbank, wegens 
inbreuk op artikel 27 van het koninldijk 
besluit van 8 april 1954 en, op burgerlijk 
gebied, bij wijziging van laatstgenoemd 
vonnis, tot het betalen van schade
vergoecling aan eiser; 

Overwegende dat, krachtens artikel 4 
van de wet van 17 april1878, de beslissing 
op strafgebied het gezag van het rechter
lijk gewijsde heeft « erga omnes )) ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de vordering ingesteld door eiser tegen 
verweerster, verzekeraar van Simons, tot 
het betalen van dezelfde schadevergoe
ding wegens dezelfde inbreuk ongegrond 
verldaart omdat artikel 9 van de wet van 
1 juli 1956 bepaalt dat een vonnis slecbts 
aan de verzekeraar kan tegengeworpen 
worden indien deze in het geding werd 
geroepen of ten minste de leiding van 
het gedin g op zich heeft genornen en het 
niet bewezen is dat de raads1nan van 
Simons voor de strafrechter handelde in 
opdracht van de verzekeraar ; 

Overwegende dat het vom<is, zonder 
de aangeduide wetsbepalingen te schen
den, niet heeft kcmnen beslissen dat de 
strafrechtelijke beslissing, bij toepassing 
van voormeld artikel 9, aan verweerster 
niet kon tegengeworpen worden, vermits 
deze bepaling enkel de burgerlijke en niet 
de strafvordering betreft ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 6 van de wet van 1juli 1956 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, 

cloonlat het bestreden vmmis de vorde
ring van eiser, welke er toe strekte 
verweerster te horen veroordelen tot 
betaling van 3.330 frank als vergoeding 
voor de door de verzekerde van verweer
ster bij een verkeersongeval veroorzaakte 
schade, ongegrond verklaart, om de reden 
dat eiser zich, in een strafzaak, bm·gerlijke 
partij tegen gezegde verzekerde heeft 
gesteld en dat deze veroordeeld werd 
eenzelfde som te betalen, zonder zich 
echter uit te spreken over de vraag of 
gezegde verzekerde deze som aan eiser 
heeft uitbetaald, 

tenvijl de vordering waarover de door 
een verkeersongeval benadeelde partij, op 
grond van artikel 6 van de wet van 
1 juli 1956, tegen de verzekeraar beschikt, 
weliswaar tenietgaat wanneer de aan
sprakelijke verzekerde de benadeelde 
partij heeft vergoed, doch niet teniet
gaat door het enkele feit dat die verze
kerde veroordeeld werd tot het betalen 
van de aan de benadeelde partij verschul
digde vergoeding, e1< dienvolgens het 
vonnis niet gemotiveerd is, zoals vereist 
wordt door artikel 97 van de Grondwet : 

Overwegende, enerzijds, dat, zo arti
kel 6 van de wet van 1 juli 1956 de 
benadeelde een eigen recht en derhalve 
een rechtstreekse rechtsvordering tegen 
de verzekeraar toestaat, deze bepaling 
hem echter noch zijn .recht noch zijn 
rechtsvordering tegen cl'e aansprakelijke 
derde ontneemt ; 

Dat beide rechtsvorderingen terzelfder
tijd of afzonderlijk kmmen uitgeoefend 
worden; 

Overwegende, anderzijds, dat deze 
rechtsvorderingen hetzelfde voorwerp 
hebben, dit is de vergoeding van de 
geleden schade, en de wet geen cumulatie 
van vergoedingen toestaat; 

Dat de benadeelde, die door de verze
kerde vergoed werd, derhalve geen rechts
vordering meer heeft tegen de verzeke
raar; 

Overwegende dat het vonnis de rechts
vordering van eiser tegen verweerster 
ongegrond verklaart om de enkele reden 
dat eiser zich burgerlijke partij heeft 
gesteld tegen de verzekerde en deze tot 
schadevergoeding veroordeeld werd, zon-
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der vast te stellen dat eiser daadwerkelijk 
door de verzekerde vergoed werd ; 

Dat het aldus voormelde wetsbepalin
gen schendt ; 

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 door de 
feitenrechter zal worden beslist ; ver
wijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Tongeren, zitting hou
dende in koophandelszaken. 

30 mei 1969.- 1 e kamer.- Voofzittef, 
H. Belpaire, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Delahaye. -
Gelijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. Pleitef, 
H. Bayart. 

2e KAMER.- 2 juni 1969. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
CONCLUSIE. - MIDDEL DAT ZONDER 
VOORWERP IS GEWORDEN DOOR DE 
OPLOSSING DIE DE RECHTER AAN HET 
GESCHIL HEEFT GEGEVEN. - GEEN 
VERPLIOHTING VOOR DE RECHTER Ol\r 
DIT MIDDEL TE BEANTWOORDEN. 

20 CASSATIEMIDDELEN. - STRAF· 
ZAKEN. - MID DEL DOELEND OP EEN 
BESLISSING WAARTEGEN GEEN VOOR· 
ZIENING IS INGESTELD. - NIET·ONT· 
V ANKELIJKHEID. 

3o RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- SAl\iENSTELLING VAN HET RECHTS· 
COLLEGE.- STRAFZAKEN.- TERECHT· 
ZITTING TIJDENS WELKE HET HOF VAN 
BEROEP ENKEL DE UITSPRAAK VAN HET 
ARREST TOT EEN LATERE TERECHTZIT· 
TING HEEFT UITGESTELD. - PROCES· 
VERBAAL VAN DEZE TERECHTZITTING 
DAT EEN ONREGELMATIGHEID BEVAT.
GEEN NIETIGHEID VAN DE RECHTSPLE· 
GING. 

(1) Oass., 13 januari 1069, supra, biz. 459. 
(2) Oass., 27 november 1967 (A1·r. cass., 

1968, biz. 443). 
(3) Verg. cass., 13 september 1965 (Bttll. en 

PASIC., 1966, I, 58). 

1° De rechter is niet vmplicht te antwoo1·den 
op een middel van de conclttsie, wanneer 
dit middel zonder voorwerp is geworden 
door de oplossing die de 1·echte1· aan het 
geschil heeft gegeven ( 1). 

2° Niet ontvankelijk, wegens geb1·ek aan 
voorwe1·p, is het middel dat enkel doelt 
op een beslissing waartegen de voor
ziening niet gericht is (2). 

3° W annee1· het hoj van beroep enkel 
de uitspraak van het a1Test tot een late1·e 
terechtzitting heeft uitgesteld en het 
p?"oces-vm·baal van deze tm·echtzitting 
een on1·egelmatigheid bevat, tast deze 
omstandigheid de rechtspleging geens
zins dam· nietigheid aan (3). 

(BOFFIN, T. NAAMLOZE VENNOOTSCRAP 
«PHOENIX ASSURANCE COMPANY 
LIMITED ll; NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«COMPAGNIE GlJJNEJRALE DES CONDUITES 
D'EAU ll, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«PHOENIX ASSURANCE COMPANY 
LIMITED ll.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 2 mei en 27 jtmi 1968 door 
het Hof van beroep te Luik gewezen ; 

I. W at betreft de voorziening van 
Boffin, beklaagde, gericht tegen het arrest 
van 27 juni 1968 : 

Overwegende dat de voorziening, in 
zover zij gericht is tegen de beslissing 
waarbij de strafvordering wegens de 
telastlegging B, zijnde de overtreding 
van artikel 32-1 van het wegverkeers
reglement, verjaard wordt verldaard, niet 
ontvankelijk is wegens het ontbreken 
van belang; 

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

doo?"dat het bestreden arrest van 27 juni 
1968 eiser tot straffen en, solidair met 
tweede eiseres tot de kosten en tot ver
goeding jegens de burgerlijke partij heeft 
veroordeeld, op grond van de beweegre
den dat : « door het nieuw onderzoek 
voor het hof gevoerd, de hoofdbetich
ting A ten laste van verzetdoende 
beklaagde (thans eiser) tot genoegen van 
recht bewezen is ; dat hij een fout begaan 
heeft door de hindernis die zijn voertuig 
opleverde door dwars over de weg te staan 
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en 1neer dan de helft daarvan te belem
meren, niet of onvoldoende te signaleren 
aan de andere weggebruikers i dat zo 
Schoofs de wet overtreden heeft, Boffin 
eveneens een inbreuk op de W egcode 
pleegde die in rechtstreeks en oorzakelijk 
verband staat met het ongeval en de 
hoofdbetichting A die alzo vaststaat », 

tenvijl deze, noch enig andere ·beweeg
reden antwoord geeft op de middelen van 
eisers' conclusie volgens dewelke « Aan
gezien de inbreuk van artikel 32-1 slechts 
terzake zou kmm.en weerhouden worden 
zo de vrachtwagen de rechterkant van de 
baan zou hebben belemmerd in een of 
andere abnormale positie ; dat trouwens 
zulks werd aangehaald <;l.oor de eerste 
rechter ; aangezien de vrachtwagen enkel 
de linkerrijstrook belemmerde ; dat deze 
linkerstrook in geen geval mocht benut
tigd worden door de autorijder Schoofs; 
dat tengevolge een geval van overmacht 
Boffin in de gracht terechtkwam en 
niet bij machte was on.middellijk zijn 
voertuig vrij te krijgen; dat artikel 8 
vermeldt : wanneer een voertuig door een 
toevallige oorzaak niet verder kan, moet 
de bestuurder het zo ver mogelijk van de 
aslijn der rijbaan, of in voorkomend 
geval op de gelijkgrondse berm opstellen, 
tenzij het een ongeval betreft dat licha
melijke letsels teweegbracht, en dat,in dit 
laatste geval, de bestuurder de nodige 
maatregelen nwet nem.en om de veilig
heid te verzekeren ; dat artikel 96 
bepaalt : onverminderd de toepassing 
van de bepalingen van artikel 8, tweede 
lid, mag het teken nummer 14 door de 
bestuurder gebruikt worden om aan te 
geven dat het voertuig door een toevallige 
oorzaak op de rijbaan ge'immobiliseerd 
is en dat dit teken geplaatst moet worden 
op minstens 30 meter van het voertuig op 
de gewone wegen, rechts in de richting ; 
aangezien alleszins Boffin dus enkel de 
verplichting had in de richting Ordingen 
een omgekeerde driehoek te plaatsen, 
doch aldaar een persoon was opgesteld ; 
dat de cl01nenten van het dossier ook 
uitwijzen dat de koplichten van de 
vrachtwagen waren ontstoken, doch in 
geen enkel geval een wettelijke ver
plichting bestond een gevaarsteken aan 
te brengen in de richting van de Luiker
steenweg van waaruit Schoofs naderde ; 
dat er trouwens aan deze linkerzijde, 
waar het voert1.ug de rijweg belemmerde, 
geen verkeer te vrezen was en de In.et
gezel juist stand opgesteld om de nodrge 
veiligheidsmaatregelen te nemen voor 
het verkoer dat van Ordingen kon komen ; 
aangezien de eerste rechter terecht heeft 

doen opmerken dat de vrachtwagen de 
rechterkant van de baan niet belemmerde, 
zodat het plaatsen van een gevaarsteken 
rechts van de vrachtwagen voor de 
weggebruikers die van de Tongerse stee~
weg kwamen zoals Schoofs, geen zm 
had, vermits dit teken stand opgesteld 
in de andere richting en dus voorbij de 
camion, gezien in de richting van Schoofs ; 
aangezien artikel 32 terzake met van 
toepassing kan zijn voor een vrachtwagen 
welke wegens een geval van o_verma:cht 
in de gracht steekt, daar drt art1kel 
bedoelt het louter stilstaan of stationeren 
van voertuigen; aangezien anderzijds 
het ongeval gebeurd is op 25 oktober 1966 
om 18 uur 15 en er alleszins nog geen 
duisternis was ingetreden; dat Schoofs 
zelf heeft bekend dat de straatverlichting 
niet aan was op het ogenblik van het 
ongeval, doch slechts na het ongeval 
werd ontstoken; dat derhalve de vracht
wagen op grate afstand en staande enkel 
op het linkerhelft van de rijbaan ten 
opzichte van de automobilist, van verre 
kon worden ontwaard ; dat de snelheids
beperking 40 km per uur was voor de 
automobilist die rechts moest rijden en 
in generlei mate is gehinderd geweest 
door tegenliggers ; dat hij met valle 
snelheid en volledig links rijdend, met 
zulkdanige snelheid op de camion inreed 
dat hij deze, die in de gr;;tcht geblokkeer.d 
zat, volledig deed wegslaan », waar~ut 
eiser afleidde : « dat derhalve Boffin met 
kan gestraft worden, noch wcgens over
treding van artikel 8 noch wegens over
treding van artikel 96 en trouwens het 
ongeval enkel aileen te wijten is aan 
de totale onaandachtigheid van de auto
mobilist, die, zonder reden links rijdend, 
de koplichten van de vrachtwagen, noch 
de aanwezigheid van deze vrachtw~gen 
ooit heeft ontwaard en geen de mmste 
1utwijking heeft gedaan, terwijl er ruimte 
voldoende was om rechts te passeren, 
vermits de halve baan rechts volledig vrij 
was en Schoofs om de vrachtwagen 
aanzienlijk te doen verplaatsen, met zijn 
auto, in nume mate de snelheidsbeper
king van 40 km per uur heeft overschre
den en wegens de voorhanden zijnde 
zichtbaarheid, daar de duisternis niet 
was ingetreden, totaal client aansprakelijk 
gesteld te worden » zodat het arre~t niet 
gemotiveerd is naar wens van d~. Ill het 
middel aangehaalde grondwetteliJke be
schikking: 

Overwegende dat het arrest de schul
digverklaring van eiser .. wegens de t~last
legging van onopzetteh.Jke verwondmgen 
niet grondt op een mbreuk van het 
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wegverkeersreglement maar op de fout 
die hij begaan heeft «door de hindernis 
die zijn voertuig opleverde door dwars 
over de weg te staan en meer dan de 
helft daarvan te belemmeren, ~liet of 
onvoldoende te signaleren aan de andere 
weggebruikers '' ; 

Overwegende dat de in het middel 
bedoelde conclusie, nu zij enkel betrek
king had op de inbreuken van het weg
verkeersreglement, aldus niet meer perti
nent geworden was, zodat het arrest niet 
ertoe gehouden was de conclusie verder 
te beantwoorden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 189 en 211 
van het Wetboek van strafvordering, 
10 van de wet van 1 mei 1849 en 97 van de 
Grondwet, 

doo1'dat het arrest van 2 mei 1968 
het resultaat is van een onderzoek 
voor het hof van beroep waarvan blijk 
geven de processen-verbaal van ·de 
zittingen van 12 februari, 14 maart, 
18 april en 2 mei 1968, 

terwijl al deze processen-verbaal onder
tekend werden door eenzelfde persoon 
als voorzitter en nochtans deze van 
12 februari, 14 maart en 2 mei 1968 ver
melden dat Raadsheer Ulrix als voor
zitter zetelde, en dit van 18 april 1968 
de heer voorzitter Goffinet, en deze 
verwarring in de handtekeningen het 
Hof niet toelaat zijn toezicht uit te 
oefenen over het feit of al dan niet 
dezelfde magistraten die het arrest van 
2 . mei 1968 hebben uitgesproken, de 
debatten in hun geheel hebben gevolgd, 
waaruit de nietigheid van eisers veroor
deling wegens de schending van de in 
het middel aangehaalde wettelijke be
schikkingen volgt : 

Overwegende dat het middel enkel 
betrekking heeft op het arrest van 2 mei 
1968, waartegen de voorziening niet 
is gericht; 

Dat het bij gemis van voorwerp, niet 
ontvankelijk is ; 

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

II. Wat betreft de voorziening van de 
naamloze vennootschap << Compagnie ge-

nerale. des conduites d'eau "• bm·gerlijk 
aansprakelijke partij, gericht tegen het 
arrest van 2 mei 1968 : 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid door verweerster afgeleid hieruit 
dat in het exploot van betekening van 
het beroep in cassatie aan verweerster, 
haar betekend op 20 mei 1968 ten ver
zoeke van eiseres door Mr. Depnydt, 
gerechtsdeurwaarder te Sint-Gillis, geen 
enkele natuurlijke persoon aangeduid is 
die de macht heeft eiseres te vertegen
woordigen nit kracht hetzij van haar 
statu ten of van de wet, 

tenoijl een rechtswezen, zoals een 
naamloze vennootschap, niet kan hande
len dan door de natnnrlijke personen 
die het vertegenwoordigen, zodat het 
exploot van 20 mei 1968, dat een snb
stantiele formaliteit miskent, door nietig
heid aangetast is, en deze nietigheid het 
cassatieberoep niet ontvankelijk maakt, 
de betekening van dit beroep door de 
burgerlijk aansprakelijke partij eveneens 
een substantiele formaliteit zijnde : 

Overwegende dat de vermelding van 
de naam en de hoedanigheid van de 
natnurlijke persoon of personen door wie 
een vennootschap in rechte optreedt niet 
vereist is in het exploot van betekening 
van een cassatieberoep in strafzaken ; 
dat het volstaat dat de voorziening ter 
kennis gebracht werd van de partij aan 
wie de betekening werd gedaan ; 

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

Over het eerste middel, overeenstem
mend met het reeds aangehaald en door 
eiser Boffin aangevoerd eerste middel : 

Overwegende dat het middel enkel 
betrekking heeft op het arrest van 27 juni 
1968, waartegen de voorziening niet is 
gericht; 

Dat het, bij gemis van voorwerp, niet 
ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, overeenstem
mend met het aangehaald en door eiser 
Boffin aangevoerd tweede middel : 

Overwegende dat nit de processtukken 
blijkt dat het arrest van 2 mei 1968 
gewezen is door de rechters die aanwezig 
zijn geweest op aile terechtzittingen 
waarop de zaak behandeld werd ; 

Overwegende inderdaad dat op de 
terechtzitting van 18 april 1968 het hof 
van beroep zich ertoe beperkt heeft de 
zaak uit te stellen ; 

Dat, zo uit de stukken waarop het 
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Hof vermag acht te slaan blijkt dat het 
proces-verbaal van bedoelde terecht
zitting, waarop aileen een maatregel 
van inwendige aard getroffen werd, 
ondertekend is door een andere voor
zitter dan die waarvan de naam en de 
hoedanigheid aangeduid zijn in de ver
melding van de samenstelling van het 
rechtscollege, zulks de wettelijkheid van 
de rechtspleging niet aantast ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen ; veroordeelt de eisers in de 
kosten die het gevolg zijn van htm 
voorzieningen. 

2 juni 1969.- 2 6 kamer.- Voorzitter, 
H. van Beirs, voorzitter.- Ve1·slaggeve1', 
Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Krings, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Dassesse en Fally. 

26 KAMER. - 2 juni 1969. 

WEGVERKEER.- VERKEERSTEKENS. 
- REOHTER DIE BESLIST DAT DE 
VERKEERSTEKENS REGLEMENTAIR GE· 
SIGNALEERD EN AANGEBRAOHT ZIJN. 
- REOHTER DIE ALDUS BESLIST DAT 
DEZE VERKEERSTEKENS VOLDOENDE 
ZIOHTBAAR ZIJN. 

H et a1'1'est dat vaststelt dat VM'kee1·stelcens 
1'eglementai1· gesignaleenl en aangeb1·acht 
wa1·en, beslist noodzakelijk dat deze 
tekens volcloencle zichtbam· wa1•en ove1'· 
eenkomstig a1'tikel 7-2 van het wegve1'
lcem's1'eglement ( 1). 

(LEERSOHOOL EN NATIONAAL OHRISTELIJK 
MIDDENSTANDSVERBOND, T. VERZEKE· 

RINGSMAATSOHAPPIJ " DE VREDE >> EN 
DAGGELINOKX.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 oktober 1968 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing over de straf
vordering : 

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

doonlat het bestreden arrest, bij wege 
van bevestiging van het vonnis a quo, 
eiser tot de hem opgelegde straffen en, 
samen met eiseres, tot vergoeding der 
burgerlijke partijen en tot de kosten 
heeft veroordeeld, zonder te antwoorden 
op het middel van de conclusie waarin 
de eisers aanvoerden " dat de eerste 
rechter verklaard heeft, dat de snelheid 
van de wagen door betichte gevoerd, 
de oorzaak is van het ongeval omdat 
hij reeds in de agglomeratie van Antwer
pen reed waar de snelheid tot 60 km. 
beperkt wordt, en omdat de gevaarlijke 
toestand van de baan aangeduid was 
door het verkeersteken 12, eveneens op de 
baan geplaatst op zekere afstand voor 
het aanrijdingspunt ; dat te dien opzichte 
het volgende client te worden gezegd : 
1° Betichte die te Langdorp woonachtig is 
moest zich op de dag van het ongeval 
naar .Antwerpen begeven, maar kende 
niets van de bijzonderheden van de baan, 
zodat zijn toestand niet te vergelijken is 
met die van een autorijder die dagelijks, 
of bijna regelmatig gebruik maakt van de 
baan Boom/Antwerpen. 2° Ret verkeers
teken 27 (beperking van snelheid) en het 
gevaarsteken nr 12 waren geplaatst langs 
de baan op ongeveer 175 meters v66r de 
plaats waar de wagen door het slijk 
begon te slippen ; beide verkeerstekens 
bevonden zich niet in de onmiddellijke 
nabijheid van de rijbaan, maar wel op 
de zijkant en achter het fietspad, hetwelk 
een breedte heeft van 1,90 m.; er bestaat 
aldaar geen openbare verlichting, en uit 
een bijkomend onderzoek van de rijks
wacht blijkt dat beide teke~1s niet ver
licht waren doch met re:flecterende pro
dukten waren beschilderd ; dat in de 
duisternis bijgevolg beide verkeerstekens 
slechts zichtbaar waren wanneer zij 
werden beschenen door de verlichting 
van aankmnende wagens, hetgeen slechts 
mogelijk is wanneer de wagens met kop
lichten rijden; dat ieder weggebruiker 
nochtans weet dat de baan BoomjAnt
werpen een baan is met druk verkeer en 
de autos aldaar bij nacht slechts met 

(1) Raadpl. cass., 1 februari 1965 (Bt!ll. en 
PAsro., J 965, I, 545). 
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kruislichten mogen rijden, en geen 
gebruik maken van hun koplichten 
omwille van de talrijke tegenliggers ; 
dat beide verkeerstekens op zekere 
afstand van de baan geplaatst, niet 
konden beschenen worden door de stralen 
der kruislichten dewelke zich aileen op 
de baan verspreiden op korte afstand 
van elk voertuig ; dat het aldus best aan 
te nemen is dat de aandacht van betichte 
die de baan slechts toevallig bereed, niet 
werd gevestigd op beide verkeerstekens 
die hij omnogelijk of moeilijk heeft kun
nen bemerken "• zodat het arrest niet 
gmnotiveerd is naar de wens der aange
haalde grondwettelijke beschikking, waar
uit haar schending volgt : 

Overwegende dat de eisers in conclusie 
het in het middel aangehaald verweer 
lieten gelden ; 

Overwegende dat het arrest er op 
wijst « dat de glibberige toestand van 
de baan aan de weggebruikers regle
mentair bekend was gemaakt door 
verkeersteken nummer 12 en hen door 
een reglementair geplaatst verkeersteken 
nummer 27 eveneens opgelegd was hun 
snelheid tot 60 kilometer in het uur te 
beperken >> ; 

Overwegende dat het arrest aldus door 
vast te stellen dat de verkeerstekens 
nummer 12 en 27 reglementair bekend 
waren gemaakt en geplaatst, wat impli
ceert dat zij overeenkomstig artikel 7-2 
van het wegverkeersreglement, onder 
meer, voldoende zichtbaar waren, het 
verweer van de eisers betreffende het 
gebrek aan zichtbaarheid van deze 
tekens voor eiser, verwerpt en beant
woordt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

2 juni 1969.- 2e kamer.- VooTzitte1·, 
H. van Beirs, voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, 
H. Wauters. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Krings, advocaat-generaal.- Pleite1·s, 
HH. Van Ryn en Struye. 

2e KAMER, - 2 juni 1969. 

ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). -
DESKUNDIGE DOOR DE PROCUREUR DES 
KONINGS GEVORDERD BUITEN DE GE
VALLEN OMSCHREVEN BIJ DE ARTI
KELEN 32 TOT 46 VAN HET WETBOEK 
VAN STRAFVORDERING. - EEDAFLEG· 
GING NIET VEREIST. 

Buiten de gevallen omsch?'even bij de 
a1·tikelen 32 tot 46 van het W etboek 
van, sttafvorder·ing, legt de deskundige, 
die doo1• de p1'0CU1'eU1' des Konings met 
een deskundigenonde?'Zoek wonlt belast, 
de bij m·tikel 44 van dit wetboek vast
gestelde eed niet aj (1). 

(CARBONELLE.) 

ARREST. 

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

Overwegende dat de voorziening 
beperkt is tot de beslissing over de 
strafvordering ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 41, 43 en 44 van 
het W etboek van strafvordering en 
97 van de Grondwet, 

do01·dat het bestreden arrest de veroor
deling van eiser heeft gegrond op de vast
stellingen van deskundige De Baer, 

te1·wijl deze deskundige een eerste 
verslag opgemaakt heeft zonder vooraf
gaandelijk de wettelijke eed te hebben 
afgelegd, hoewel zijn opdracht hem toe
vertrouwd was door de Procureur des 
Konings handelende, zoals uitdrukkelijk 
blijkt uit zijn vordering van 5 april 1967, 
op basis van artikel 43 van het W etboek 
van strafvordering : 

Overwegende dat het slechts uitzonder
lijk, en in geval van heterdaad is dat door 
de artikelen 32 tot 46 van het W etboek 
van strafvordering, aan de Procurem· 
des Konings de macht verleend wordt 
daden van onderzoek te verrichten en 
onder meer zich ter plaatse te begeven 
met deskundigen aan wie hij de eed 

(1) Cass., 8 april 1968 (A1•r. cass., 1968, 
biz. 1027). 
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voorzien bij artikel 44 doet afieggen 
vooraleer zij de uitvoering van hun zen
ding aanvangen; 

Overwegende dat nit de stukken van 
de rechtspleging blijkt dat, ten deze, 
zulks niet het geval was en dat het in de 
uitvoering van zijn gewone functie van 
ambtenaar van het openbaar ministerie 
is dat, op de dag van het ongeval, zonder 
de onderzoeksrechter te vorderen en 
zonder zich ter plaatse te begeven, de 
proetll'eur des Konings een deskundige 
heeft gevorderd kennis te nemen van 
het strafdossier, de voertuigen te onder
zoeken, de nodige vaststellingen te doen, 
en een verslag daarover op te stellen ; 

Dat aldus gezegde deskundige, daar hij 
niet gelast werd met een deskundig onder
zoek hetwelk een onderzoeksmaatregel 
uitmaakt, de eed voorzien bij artikel 44 
van het W etboek van strafvordering 
niet af te leggen had vooraleer de hem 
door de procureur des Konings toever
trouwde zending aan te vangen ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

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

2 juni 1969.- 28 lmmer.- Voorzitte1·, 
H. van Beirs, voorzitter.- Ve1•slaggever, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Krings, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, HH. Demeur en Simont. 

28 KAMER. - 2 juni 1969. 

HERHALING.- ARTIKEL 56 VAN RET 
STRAFWETBOEK,- TOEPASSINGSVOOR· 
WAARDEN. 

Hij die na een v1·oegere Ve?'oo1·deling tot 
gevangenisst1·aj van ten minste een jam· 
een nieuw wanbedrijj pleegt voordat 
vijj jaren zijn ve1·lopen sinds hij zijn 
straj heejt onde~·gaan of sinds zijn 
stmj ve1jaanl is, bevindt zich in staat 
van wettelijke herhaling, zeljs zo deze 

vroegere veroordeling niet wegens het
zeljde wanbed1·ijj we~·d uitgesproken. 
(Strafwetboek, art. 56.) 

(LELEUX.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 maart 1969 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel hieruit afgeleid dat 
het bestreden arrest eiser veroordeelt 
wegens feiten van , oplichting gepleegd 
in staat van wettelijke herhaling, 

terwijl, zo weliswaar eiser reeds clrie
maal veroordeeld werd, deze veroordelin
gen niet wegens oplichting uitgesproken 
werden, maar wel wegens diefstal en 
zedenfeiten, en er slechts herhaling kan 
bestaan indien dezelfde feiten zich op
nieuw voordoen: 

Overwegende dat nit de st"t:tkken van 
de rechtspleging blijkt dat eiser op 
3 februari 1965 wegens diefstal met 
verzwarende omstandigheid bij arrest 
van het Hof van beroep te Brussel tot 
15 maand gevangenis veroordeeld werd, 
arrest dat kracht van gewijsde had op 
het ogenblik dat de nieuwe feiten gepleegd 
werden; 

Overwegende dat krachtens artikel 56 
van het Strafwetboek zich in staat van 
wettelijke herhaling bevindt, hij die, 
na een vroegere veroordeling tot gevan
genisstraf van ten minste een jaar, een 
nieuw wanbeclrijf pleegt voordat vijf 
jaren zijn verlopen sinds hij zijn straf 
heeft ondergaan of sinds zijn straf ver
jaard is ; dat niet vereist is dat de vroe
gere veroordeling wegens hetzelfde wan
beclrijf uitgesproken werd ; 

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

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

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

2 juni 1969.- 28 lmmer.- Voo1·zitte1·, 
H. van Beirs, voorzitter.- Verslaggeve~·, 
H. Wauters. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Krings, advocaat-generaal. 
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2e KAMER. - 2 juni 1969. 

DOUANEN EN ACCIJNZEN. - Mrs
DRIJF OMSCHREVEN BIJ ARTIKEL 124 
VAN DE WET VAN 15 APRIL 1896 
BETREFFENDE DE FABRICATIE EN DE 
INVOER VAN ALCOHOL. - TOEPASSE
LIJKE STRAF. 

Onu;ettelijk is de gevangenisstraj van 
v~er maanden, uitgesp1·oken wegens 
jeiten omscMeven bij a1·tikel 124 van 
de wet van 15 april 1896, gepleegd in 
een geheime stolcerij, daa1· deze jeiten 
lcmchtens a1·tikel 125 van deze wet 
strajbaa1· zijn met een gevangenisst1·aj 
van een jaa1' tot twee jaar benevens met 
een ve1'dubbelde geldboete. 

(PROCUREUR-GENERAAL TE GENT, 
T. REYNAERT, IN AANWEZIGHEID VAN 
DE l\UNISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 januari 1969 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 125 van de wet van 
15 april 1896 betreffende de fabricatie 
en de invoer van alcohol, 

doordat het arrest verweerder veroor
deelt wegens de feiten A en B (uitbating 
van een geheime stokerij) onder meer 
tot een hoofdgevangenisstraf van vier 
maanden, benevens tot een geldboete, 

terwijl evengemelde wetsbepaling een 
gevangenisstraf van minimum een jaar 
bepaalt: 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na vastgesteld te hebben dat de ten 
taste van verweerder gelegde feiten 
bewezen waren gebleven en na geoor
Jeeld te hebben dat de door de eerste 
wchter uitgesproken hoofdgevangenis
straffen te zwaar voorkwamen en dat 
voor de feiten A en B, die eenzelfde mis
lrijf uitmaken, slechts een straf diende 
>pgelegd te worden, verweerder tot een 
sevangenisstraf van vier maanden ver
>ordeelt; 

Overwegende dat artikel 125 van de 
vet van 15 april 1896, wanneer de in 
,rtikel 124 van dezelfde wet vermelde 
eiten in een geheime stokerij gepleegd 
vorden, benevens een verdubbelde geld-

boete, een gevangenisstraf van een 
jaar tot twee jaar bepaalt ; 

Overwegende dat de uitgesproken straf 
derhalve onwettelijk is ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het de hoofdgevan
genisstraf die het ten laste van verweer
der uitspreekt op vier maanden bepaalt ; 
beveelt dat van het thans gewezen arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing ; veroordeelt verweerder in de kos
ten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

2 juni 1969.- 28 kamer.- Voorzitter, 
H. van Beirs, voorzitter.- Verslaggever, 
H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Krings, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 3 juni 1969. 

INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
ROEP VOOR RET HOF VAN BEROEP. -
GRENZEN VAN RET AAN RET HOF VAN 
BEROEP OVERGELEGDE GESCHIL. 

H et hof van be1·oep waarbij aanhangig is 
het beroep van de belastingplichtige 
tegen de beslissing van de directeu1· 
der belastingen lean, buiten het geval 
van verval of 1'echte1·lijlc gewijsde, enkel 
lcennis nemen van de aan de di1·ecteu1· 
overgelegde betwistingen en geschilp~m
ten waa1·over deze ambtshalve beslist 
heejt (l). (Gecoordineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, 
art. 66 en 67.) 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
CIEN, T, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« CEVE - E. MORTIER-CARPENTIER>>.) 

I 
ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
aJ:rest, op 7 juni 1967 op verwijzing 
gewezen door het Hof van beroep te 
Brussel; 

(1) Cass., 25 februari en 13 mei 1969, 
sttpra, biz. 609 en 912. 
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Gelet op het arrest, door het Hof op 
15 maart 1966 in de zaak gewezen (1); 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 66 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
gecoordineerd bij het besluit van de 
Regent van 15 januari 1948, 

dom·dat het bestreden arrest, na het 
standpcmt ingenomen te hebben dat de 
administratie terecht de door verweer
ster aan Ernest Mortier toegekende 
interesten en de hiermede verband hou:
dende mobilienbelasting nit de als be
drijfslasten aanneembare uitgaven had 
geweerd, wat impliceert dat het arrest 
de in de directoriale beslissing van 
26 februari 1962 vastgestelde belast
bare bedrijfsirtkomsten van de jaren 1958 
en 1959 als juist beschouwt, beslist dat, 
ten einde het in de conclusie van ver
weerster ingeroepen dubbel gebruik uit 
te schakelen tussen de op deze interesten 
geheven mobilienbelasting en de bedrijfs
belasting, de betwiste aanslagen niet 
zullen worden ge'ind ten belope van de 
betaalde mobilienbelasting, zegge ten 
belope van 22.435 frank voor het dienst
jaar 1959 en ten belope van 6.252 frank 
voor het dienstjaar 1960, en tot staving 
van deze beslissing doet gelden dat dit 
dubbel gebruik is ontstaan door de direc
toriale beslissing van 26 februari 1962, 
waarbij de betaalde mobilienbelasting 
als bedrijfslast werd verworpen en het 
bedrag ervan in de bedrijfsbelasting 
werd belast, zodat het hof van beroep 
de betwiste aanslagen diende recht te 
zetten en het dubbel gebruik nit te 
schakelen, daar het ingevolge het beroep 
cliende kennis te nemen van de op 
grond van de directoriale beslissing inge
kohierde supplementaire aanslagen, 

te1·wijl, eerste ondenleel, de door ver
weerster in haar conclnsie voor het hof 
van beroep ingeroepen dubbele belasting 
reeds gedeeltelijk was ontstaan door het 
vestigen van de aanslagen in de bedrijfs
belasting die voor het dienstjaar 1961, 
bij navordering van rechten voor de 
dienstjaren 1959 en 1960, ten laste van 
de vennootschap werden ingekohierd ; 
het hof van beroep niet bevoegd was om 
kennis te nemen van de vraag tot out
lasting van dit gedeelte van de dubbele 
belasting, en a jo1·tio1·i er op in te gaan, 
daar het bestaan van een dubbele belas-

(1) Bttll. en PASIO., 1966, I, 916. 

ting niet werd opgeworpen in de bezwaar
schriften van 7 en 21 april 1961 en de 
directeur er in zijn beslissing van 26 febrn
ari 1962 niet heeft over gehandeld; de 
gedeeltelijke outlasting van de aanslagen 
in de bedrijfsbelasting wegens dubbele 
belasting dienvolgens berust op onjniste 
motieven (schending van artikel 97 van 
de Grondwet), een miskenning inhondt 
van de bewijskracht van de berichten 
van wijziging van aangifte van 9 februari 
1961 en van de directoriale beslissing 
van 26 febrnari 1962 (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) en de draagwijdte 
te buiten gaat van de betwistingen waar
over het hof van beroep ingevolge de 
bezwaarschriften en de beslissing van 
de directem· der belastingen kem1is kan 
nemen (schending van artikel 66 van 
de gecoi:irdineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen); 

tweede ondeTdeel, het arrest, na de 
hoofclvorclering van verweerster afge
wezen te hebben, clit is na beslist te 
hebben dat de aan Ernest Mortier toe
gekende inte1:esten en de ermede ver
band houdende mobilienbelasting terecht 
nit de als bedrijfslasten aftrekbare uit
gaven werden geweerd en aldus de belast
bare bedrijfsinkomsten, zoals die in de 
directoriale beslissing van 26 febrnari 
1962 waren bepaald, als juist te hebben 
erkend, niet vermocht de ingeroepen 
dnbbele belasting teniet te doen door een 
vermindering te bevelen van de aan
slagen in de bedrijfsbelasting, vermits 
nit de beslissing van het hof van beroep 
blijkt dat in deze aanslagen geen over
belasting voorkomt voortvloeiende nit 
een dnbbele belasting (schending van 
artikel 112 van de Grondwet); 

deTde onde1·deel, het bedrag van de over
belasting wegens dubbele belasting voor 
het dienstjaar 1959 niet 22.435 frank 
bedraagt, zoals in het bestreden arrest 
bepaald; nit de bedragen welke voor de 
dienstjaren 1958 en 1959 door de directo
riale beslissing als in de bedrijfsbelasting 
belastbare el81nenten worden aangehou
den blijkt dat het netto bedrag van de 
in 1956 toegekende interesten daarin 
niet werd opgenomen, zodat, vermits 
enkel de op deze interesten ingehouden 
mobilienbelasting, weze 8.283 frank, 
onder de in de bedrijfsbelasting belast
bare elementen voorkomt, de dubbele 
belasting alleen maar op de met het 
bedrag van 8.283 frank· overeenstem
mende belasting kan slaan ; het arrest, 
door niettemin de aanslagen in de 
bedrijfsbelasting voor het dienstjaar 1959 
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te verrninderen met een bedrag van 
22.435 frank, te weten het bedrag van 
de mobilienbelasting op de in 1957 
toegekende interesten (7.350 frank), het 
bedrag van de mobilienbelasting op de 
in 1958 toegekende interesten 
(6.802 frank) en het bedrag van de 
mobilienbelasting op de in 1956 toe
gekende interesten (8.283 frank), een 
onjuiste draagwijdte geeft aan de direc
toriale beslissing van 26 februari 1962, 
de bewijskracht van deze beslissing 
miskent (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek), en een ongewettigde ontheffing 
van belasting verleent (schending van 
artikel 112 van de Grondwet) : 

W at de eerste twee onderdelen betreft : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat verweerster in haar bezwaar
schrift opwierp dat de interesten die zij 
aan haar beheerder had betaald en 
waarop ze mobilienbelasting had betaald, 
ten onrechte uit haar bedrijfslasten ver
worpen werden en dat het dienvolgens 
eveneens ten onrechte was dat de aanslag
basis in de bedrijfsbelasting werd ver-
hoogd; ' 

Overwegende dat de directeur der 
belastingen het bezwaarschrift verwierp 
en tevens besloot dat, benevens de inte
resten, ook de daarop door verweerster 
betaalde mobilienbelasting uit de bedrijfs
lasten diende verworpen te worden ; dat 
hij meteen de invordering van een supple
rnentaire aanslag in de bedrijfsbelasting 
voorschreef ; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben beslist dat de vordering van ver
weerster strekkende tot outlasting van 
de te haren laste gevestigde bedrijfs
belasting niet gegrond was, evenwel 
recht cloet op de subsidiaire eis die 
verweerster voor het eerst voor het hof 
van beroep liet gelden en strekkende tot 
uitschakeling van het dubbel gebruik 
tussen de bedrijfsbelasting en de mobi
lienbelasting ; 

Overwegende dat uit het voorgaande 
blijkt dat gernelde dubbele belasting op 
de interesten ontstaan is ter gelegenheid 
van de vestiging van de bedrijfsbelasting; 

Overwegende dat verweerster haar 
hezwaar bij de directeur evenwel beperkt 
heeft tot de vestiging van de bedrijfs
belasting en geen bezwaar heeft ingediend 
wegens de door haar betaalde mobilien
belasting; 

Overwegende dat het hof van beroep 
zijn machten overschrijdt wanneer het 

een geschilpunt onderzoekt dat voor de 
eerste rnaal v66r het hof, zelfs ten subsi
diaire titel, wordt opgeworpen en dat 
door zijn voorwerp, zijn natuur of zijn 
wettelijke basis verschilt van datgene 
dat bij de directeur aanhangig gernaakt 
werd of waarmede hij zich gelast heeft ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
derhalve geen uitspraak vermocht te 
doen over de wettelijkheid van de beta
ling van de mobilienbelasting, waartegen 
geen bezwaarschrift werd ingediend ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
geen outlasting mocht verlenen van de 
bedrijfsbelasting waarvan het tevens 
beslist dat zij terecht geheven werd op 
de door het beheer vastgestelde aanslag
basis; 

Dat de eerste twee onderdelen van het 
middel gegrond zijn ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het derde onderdeel van het 
middel dat tot geen ruimere cassatie 
kan leiden, vernietigt het bestreden 
arrest, doch slechts voor zover het 
beslist dat het beroep en het rekwest 
na cassatie gegrond zijn in de mate 
waarin de litigieuze bedrijfsbelasting, 
nagevorderd voor de dienstjaren 1959 
en 1960, dubbel gebruik uitmaakt met 
de reeds betaalde mobilienbelasting en 
dienvolgens beveelt dat het bedrag van 
de bedrijfsbelast:ing niet zal gei:nd worden 
ten belope van de betaalde mobilien
belasting, zijnde 22.435 en 6.252 frank, 
en zulks met de moratoire interesten op 
de te veel ge'inde bedrijfsbelasting, en 
in zover het uitspraak doet over de 
kosten ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerster in de kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

3 juni 1969.-28 kamer.- VooTzitte1·, 
H. Wauters, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve1•slaggeve1·, H. de Vreese. -
Gelijkhtidende concl~tsie, H. Krings, advo
caat-generaal. - Pleite1·, H. Butzler 
(van de balie bij het Hof van beroep te 
Brussel). 

28 KAMER. - 3 jUDi 1969, 

1° VENNOOTSCHAPPEN.- HANDELS
VENNOOTSCHAPPEN. - KAPITAALSVER
HOGING.- UITGIFTEPREMIE.- AARD. 
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2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN,- VENNOOTSOHAPSBELASTING. 
- VERDELING VAN HET MAATSOHAP
PELIJK VERMOGEN. - UITGIFTEPRE
MIE. - PREMIE GELIJKGESTELD MET 
HET WERKELIJK GESTORTE KAPITAAL, 
VOOR DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 120 
VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTEN
BELASTINGEN. 

1° rVelke oak de bestemming zij welke 
door een vennootsehap aan een ~titgijte
premie woTClt gegeven, tach is deze 
uite?"aard, evenals het bed?"ag van de 
kapitaalsve1·hoging, een inbreng in de 
vennootsehap ( 1). 

2° K1·aehtens a1·tikel 122, 4°, van het 
T1Vetboek van de inkomstenbelastingen 
en voor de toepassing inzonde?'heid 
van a1·tilcel 120 van dit wetboek bet1'ej
fende de gedeeltelijke ve1·deling van het 
ve?'mogen van de e1'in bedoelde vennoot
sehappen, W01'dt de uitgijtep1'emie gelijk
gesteld met we1•kelijk gesto1't kapitaal, 
zeljs al wenl deze p1·emie niet opgenomen 
in het maatsehappelijk kapitaal of in een 
niet besehikba?'e 1'esm·ve. 

(BELGISOHE STAAT, "MINISTER VAN FINAN
OIEN, T. SAMENWERKENDE VENNOOT
SOHAP « JUTIBEL ll,) 

De hee1' Advoeaat-genemal K1·ings zegde 
in hoofdzaak het volgende : 

Luidens het middel heeft het arrest 
de uitgiftepremien ten onrechte gelijk
gesteld met het terugbetaalbaar werke
lijk gestort kapitaal, omdat die uitgifte
premien op verschillende reservereke
ningen voorkwamen en dus niet 
onbeschikbaar waren gemaakt. 

Ret arrest stermt op de tekst van 
artilml 122, 4°, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, die als volgt ge
steld is : 

« Voor de toepassing van de artike
len US en 121 (t.t.z. de bepalingen die 
het fiskaal statuut van de verdeling van 
het maatschappelijk vermogen van een 
vennootschap regelen) worden de uit
giftepremies, zomede de in artikel 15, 
lid 2, 2°, bedoelde voorschotten gelijk-

(1) Zie de hiernavolgende conclusie van het 
openbaar ministerie. 

(2) Comm., 122, 4°/15. 
(3) WoDON, "De la nature juridique des 

gesteld met werkelijk gestort maatschap
pelijk kapitaal "· 

Eiser beweert nu dat luidens die tekst 
de uitgiftepremies slechts aan dat bijzon
der statuut alleen zijn onderworpen 
voo1· zove1' zij op een onbesehikbm·e 1'eke
ning Wo?'den geboekt, onbeschikbaar d.i. 
een rekening die geopend wordt inge
volge een beslissing van de algemene 
vergadering van de vennootschap gena
men overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 70 van de gecoordineerde wetten 
op de handelsvennootschappen, en waar
over dus slechts kan beschikt worden. 
ingevolge een nieuwe beslissing van. 
dezelfde aard en mits dezelfde waarbor
gen (2). 

Feitelijk zou dus een dergelijke onbe
schikbare reserve gelijkstaan met het 
maatschappelijk kapitaal, hoewel het 
er niet bij ingelijfd is. 

* * * 
Die vraag heeft reeds aanleiding gege

ven tot een zeer uitgebreide rechtsleer 
en werd ook, doch in mindere mate, 
door de hoven van beroep en zelfs door 
uw Hof behandeld. 

Om er de juiste draagwijdte van te 
begrijpen lijkt het mij gewenst even de 
oorsprong van het probleem te onder
zoeken. 

Vooreerst : W at verstaat men door 
uitgiftepremie ? 

Een zeer duidelijke begripsomschrij
ving vindt men in Wodon (3) : 

« L'augmentation de capital, dans 
!'hypothese que n.ous considerons, impli
que la formation d'rm nombre de parts 
correspondantes - ce seront les nouvelles 
actions - qui viendront s'ajouter aux 
parts existantes, aux anciennes actions, 
po·ur participer desormais avec elles aux 
avantages sociaux. Une telle operation 
comporte la modification du contrat 
primitif : a dire vrai, il s'agit de faire un 
nouveau contrat, et il est bon d'ajouter 
que ce contrat est necessairement aussi 
un contrat de societe "· 

« L'hypothese en discussion est celle 
d'une augmentation du capital pour 
!'emission de nouvelles· actions ... (4). 

<< La solution decoule des principes 
que j'ai precedemment developpes. Pom 
que l'egalite a laquelle on vise s'accom-

primes d'emission en cas d'augmentation de 
capital des societes anonymes "• Rev. p1•at. soc., 
1913, biz. 83. 

(4) Id., p. 86. 
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plisse rigoureusement, il est indispen
sable que !'apport constitue par chaq~e 
souscripteur d 'une action nouvelle sort 
d'une valeur egale, non pas a la. valem; 
nominale mais a la valeur effective qm 
s'attache a !'action primitive au mome~t 
de !'emission. A defaut de cette condr
tion, l'egalite serait rompue. s~ l?ar 
exemple !'apport de chaque souscrrpt~on 
etait inferieur ala valeur reelle de l'actron 
primitive, il est clair que les_ nouve~u;x: 
actionnaires seraient avantages au detrr
ment des premiers. Si le capi~~l .so.cial 
reel est, au n1oment de I emiSSIOn, 
superieur au capital nominal, il ne peut 
done etre question, a mains d'etablir 
des inegalites flagrantes,. d'e~ett~e ~es 
actions nouvelles au parr, c est-a-drre 
a la valeur nominale des premieres 
actions. II faut, de toute necessite, fixer 
le taux d'emission en majorant cette 
valeur nominale de la difference exis
tante entre ladite valeur et la valeur 
effective de !'action primitive a ce 
moment. Autant dire qu'il convient 
d'emettre les actions nouvelles a la 
valeur reelle des anciermes )) ( 1). 

Wodon leidt hieruit af dat de uit
giftepremie niets anders kan zijn dan 
een deel van het kapitaal van de vennoot
schap en dat zij dus in geen geva~ een 
winst van de vennootschap kan mtma
ken (2). << Ne voit-on _Pas, ze9~ h~j, .que I~ 
distribution des prrmes d emrssron, a 
titre de dividendes, aurait pour conse
quence d'annihiler tout l'effet utile de 
!'operation, qui vise precisement a main
tenir l'egalite des parts sociales ... II y a 
done une contradiction manifeste et 
irreductible entre la notion meme de 
!'emission a prime et l'idee que les 
primes seraient distribuables " (3). 

* * * 
Dit standpunt, bekelcen vamtit het 

oogpnnt van het handelsrecht, wordt 
meestal door de auteurs gedeeld. VanRyn 
meent eveneens dat de uitgiftepremie 
pe1· se niet mag uitgekeerd worder:, 
hoewel hij nochtans toegeeft dat dre 
verdeling wei eens gebeurt (4). 

Voortgaande op die ste~ling nee:n;t m~n 
aan dat vermits de premre geen wmst rs, 
doch een deel van het kapitaal, de 
vruchtgebruiker slechts recht heeft op 

' (1) Ibid., biz. 86. 
(2) Ibid., biz. 89. 
(3) Ibid., biz. 89. 
(4) VANRYN, d. I, nr 833, biz. 497. 
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het genot van de uitgekeerde premie ( 5), 
en dat de uitkering slechts onder de 
aandeelhouders kan plaatsvinden en 
niet onder de beheerders, noch onder 
de houders van winstaandelen, die slechts 
recht hebben op de eigenlijke winst. 

Mag ik echter in dit verband de vol
gende opmerkingen maken : 

Ik zou eerst willen onderstrepen dat, 
wanneer men zegt dat de premie deel 
uitmaakt van het kapitaal omdat zij 
tot doel heeft de gelijkheid onder de 
aandeelhouders (oude en nieuwe) te 
herstellen, men het hier wei eens moet 
zijn omtrent het begrip kapitaal. w~~
neer men hiermee het maatschappehJk 
bezit bedoelt, en dus niet het nominaal 
statutair kapitaal, dan kan ik mij bij 
die stelling wei aansluiten, maar dan 
meen ik dadelijk te moeten opmerken 
dat hierbij gerekend wordt niet aileen 
het oorspronkelijk ingebracht kapitaal, 
maar ook de intussen verworven winsten 
(hetzij onder de vorm van gereserveerde 
winsten, hetzij onder de vorm van 
meerwaarden op de geinvesteerde goe
deren). De premie dient precies .om het 
evenwicht te herstellen ten aanzren van 
die winsten. Zo men de premie als een 
kapitaal gaat beschouwen <?~dat ze 
hiermee client te worden gehJkgesteld, 
dan geschiedt derhalve die gelijkstelling 
met een kapitaal dat ten mins~e voor 
een deel uit de winst voortsprmt. Het 
is dus in elk geval het maatschappelijk 
bezit dat hier in aanmerking komt. 

Ik wil hier verder aan toevoegen dat 
de stelling van Wodon mij niet juist 
schijnt, wanneer hij zegt . dat de verde
ling van de premie geen zm heeft omdat 
die verrichting tot gevolg zou hebben : 
<< d'annihiler tout l'effet utile de !'ope
ration"· Wanneer men na de inbreng tot 
een verdeling van de winst overgaat, dan 
is de premie bij die verdeling .noo~zake
lijk begrepen, omdat de premre gemcor
poreerd werd in het bezit van de ven
nootschap en dat derhalve elke ver~eling 
noodzakelijk een deel van de premre zal 
inhouden. Aile aandeelhouders, zowel de 
oude als de nieuwe, zullen dus door die 
maatregel bevoo.rdeeld wo.rden ... 

Ik zou eindehjk nog wrllen WIJzen. op 
het zonderling karakter van de verphch
ting die men zou willen opleggen de 
premie in een onbeschikbare reserve te 
storten. 

(5) DE PAGE, d. VI, nr 285; BOURS, La 
notion de 1·evenu taxable en matiere d'imp(Jts. 
directs, ur 150, biz. 134. 
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Luidens een verslag van de Bank
commissie van 1961 zou de reserve onbe
schikbaar zijn omdat de algemene ver
gadering zulks zou beslist hebben in de 
vormen bepaald voor de statutaire wijzi
gingen, en zou elke beschikking over die 
reserve slechts mogen plaatsvinden mits 
aanwending van dezelfde procedure (1). 

In feite is de vraag niet of de algemene 
vergadering al dan niet binnen de 
perken van de rechtspleging, bepaald 
voor de wijziging van de statuten, over 
die reserve zal mogen beschikken, want 
dat is feitelijk een schijnwaarborg, maar 
wel of de rechten van derden gewaar
borgd worden ten opzichte van de zoge
naamde onbeschikbare reserve, zoals zij 
het zijn ten opzichte van de vermindering 
van het kapitaal. Ret is uw Hof wel 
bekend dat bij vermindering van het 
statutair kapitaal de schuldeisers moeten 
verwittigd worden, ten einde hun rechten 
te kmmen laten gelden. De modaliteiten 
van de vermindering van het kapitaal 
en van de terugbetaling in handen van 
de aandeelhouders moeten eveneens be
kend gemaakt worden en de uitvoering 
van de beslissing van de algemene ver
gadering mag slechts zes maanden nadien 
ten uitvoer gelegd worden. In geen geval 
mag de vermindering van het statutair 
kapitaal de rechten van de schuldeisers 
benadelen. 

Zijn nu al deze waarborgen ook van 
toepassing op de zogenaamde onbe
schikbare reserve? Zo ja, dan mag men 
van kapitaal spreken. Maar dan ziet 
men werkelijk niet in welk verschil er 
nog tusseu het statutair kapitaal en de 
onbeschikbare reserve bestaat. Dan staan 
ze volledig op gelijke voet. 

Neen>t men integendeel aan dat de 
bepalil>gen van artikel 72 van de gecoor
dineerde wetten op de bijzondere reserve 
niet van toepassil>g zijn, dan zie ik het 
nut van de zogezegde onbeschikbaarheid 
niet in, vermits de vennootschap uit
eindelijk toch nog over de reserve mag 
beschikken, zij het d<m zelfs mits een 
bijzondere stemmenkwotiteit, maar il>. 
elk geval zonder enig toezicht vanwege 
de schuldeisers. 

Ik meen nu precies dat deze laatste 
interpretatie de goede is, omdat men 
niet inziet hoe men de vennootschap 
zou kmn>en verplichten de bepaling van 
artikel 72 die op het kapitaal toepasselijk 
is te eerbiedigen, ten opzichte van een 

(1) Verslag van de Bankcommissie van 
1961, Rev. 1J1'at. soc., 1963, blz. 178. 

reserve die ze bij het statutair kapitaal 
niet heeft willen inlijven. Vermits zij 
de reserve niet bij het kapitaal wil 
inlijven, kan ze ook niet verplicht worden 
de regels die op de vermindering van het 
kapitaal van toepassil>g zijn, op de reserve 
toe te passen. 

De zogenaamde onbeschikbaarheid van 
de reserve is dus op zichzelf geen cri
terimn om te bepalen dat die reserve 
eerder als kapitaal dan als winst client 
aangezien te worden. 

Ik meen dan ook dat de reserve, 
wanneer zij niet bij het kapitaal is inge
lijfd, in elk geval als winst client behan
deld te worden, om het even of ze in 
een zogezegde onbeschikbare reserve 
werd gestort. 

Men mag derhalve besluiten dat vanuit 
het standpunt van het handelsrecht 
bekeken, de uitgiftepremie deel uit
maakt van het maatschappelijk bezit, 
en op dezelfde wijze client behandeld 
te worden als de andere bestanddelen 
van dat bezit, die geen deel uitmaken 
van het statutair kapitaal. 

* * * 
Wanneer wij nu het probleem vanuit 

het oogplmt van het :fiskaal recht bekij
ken, dan lijkt mij de oplossing enigszin·s 
eenvoudiger, doordat wij in de wet zelve 
de bestanddelen van de oplossing vinden. 

Om het vraagstuk duidelijk te bepalen 
meen ik eerst te moeten wijzen op de 
oorsprong van het vraagstuk, nl. de 
wetten van 30 augustus en 1 september 
1913. 

De wet van 30 augustus 1913 voerde 
het registratierecht op de alden van 
vennootschappen in, terwijl de wet van 
1 september 1913 betrekkil>g had op het 
patentrecht op de winsten door de ven
nootschappen geboekt. 

Die twee wetten, die samen ll'l de 
Kamers besproken werden, hadden tot 
doel aanzienlijke inkomsten aan de 
staatskas te bezorgen. We waren toen 
aan de vooravond van de OOl'log en de 
verplichte legerdienst was zo pas inge
voerd. Die overweging heeft haar belang, 
omdat men tijdens de bespreking van de 
wetsontwerpen de Minister van Finan
cien had doen opmerken dat er schijn
baar een tegenstrijdigheid tussen de 
stelsels van beide wetten bestond; 
de minister antwoordde dat die tegen
strijdigheid hem niet was ontgaan, maar 
dat hij zich daar niet om bekommerde, 
daar het erop aankwam de staatskas 
zo vlug mogelijk te spijzen. 
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Wat de wet van 30 augustus 1913, 
op het registratierecht betreft, werd van 
bij de aanvang de vraag gesteld of de 
uitgiftepremie al dan niet deel uitmaakte 
van het kapitaal en als dusdanig aan het 
registratierecht moest onderworpen wor
den, dan wei te beschouwen was als een 
winst, waarop gezegd recht dus niet 
toepasselijk zou zijn (1). Ret probleem 
werd fel betwist. 

Uw Hof sprak zich hierover uit op 
1 maart 1928 (2) : 

" Attendu que c'est le montant total 
des apports que la loi a dom1e pour base 
au droit proportionnel dont elle frappe 
les actes portant constitution de societe ; 
qu'a defaut de la marque certaine d'une 
volonM contraire, il faut presumer 
qu'imposant au meme droit les actes 
portant modification d'une societe ante
rieure avec augmentation du capital 
social, elle a voulu donner a ce droit la 
meme base, savoir la valeill' totale des 
apports; 

<< Attendu qu'il suit de la que l'arret 
attaque a dument applique la loi en 
declarant legale la perception du droit 
proportionnel d'enregistrement sur toutes 
les sommes apportees a la societe deman
deresse par les souscripteurs des actions 
nouvelles, et dont la mise en commun 
est constatee a l'acte soumis a la forma
lite, savoir non seulement sur la partie 
de ces apports qui repond a l'augmenta
tion du capital statutaire, mais aussi 
sur ce qui, sous le nom de primes d'emis
sion, depasse le chiffre de ce capital. » 

Uit wat voorafgaat blijkt dus dat het 
Hof de toepassing van het registratie
recht daardoor rechtvaardigt dat het 
recht moet toegepast worden op elke 
inbreng en dat de uitgiftepremie onge
twijfeld een inbreng uitmaakt. 

Zulks betekent evenwel niet dat het 
Hof beslist dat de premie deel uitmaakt 
van het kapitaal en evenmin dat, om 
belastbaar te zijn, de premie in een onbe
schikbare reserve zou moeten geplaatst 
worden (3). 

Die toestand is tot heden toe onge
wijzigd gebleven, d.w.z. dat het Wet
hoek van de registratierechten dat in 

(1) FEYE, « Le droit d'enregistrement sur 
Ies actes de societes "• Rev. pmt. soc., 1914-
1922, nr 2478; GoTHOT, note .Ann. not., 
mei 1927, biz. 167; RESTEAU, Societes anony
mes, nr 2357; advies Adv.-gen. PEPIN, J~~r. 

Co~~r de Liege, 1922, biz. 9; contm: HAu
CHA~IPs, Ann, not., 1914, biz. 130; SCHICKX, 

Rev. prat. not., 1922, biz. 380, noot onder 

1940 van kracht werd, aan de bestaande 
toestand niets heeft gewijzigd en dat 
ook de wet van 14 april 1965, die noch
tans grondige wijzigingen aanbracht in 
de oorspronkelijke registratieverplichting 
van de venuootschapsakten, op het gebied 
van de uitgiftepremie de bestaande 
regeling evenwel behouden heeft. De 
uitgiftepremies worden dns doorgaans 
voor de toepassing van de registratie
rechten als inbreng behandeld (4). 

De wet van 1 september 1913, die het 
patentrecht op de vennootschapswinsten 
invoerde, heeft het probleem echter 
vanuit een andere hoek belicht. 

Onder het stelsel van deze wetgeving 
was er geen twijfel dat de uitgifte
premie als winst werd behandeld en dus 
aan het patentrecht moest onderworpen 
worden. 

Die stelling werd niet gewijzigd onder 
het stelsel van de wet van 29 oktober 
1919 - 3 augustus 1920 op de inkomsten
belastingen. 

Een arrest van uw Hof, op 23 novem
ber 1925 (Bull. en PAsrc., 1926, I, 69) 
gewezen, luidde als volgt : 

<< Une prime d'emission realisee par 
nne societe constitue tm benefice imposa
ble en vertu de !'article 27 des lois coor
donnees du 29 octobre 1919 3 aout 
1920, quel que soit l'emploi qui lui est 
assigne, et notarmnent nonobstant une 
deliberation de l'assemblee generale deci
dant que le produit de l'emission sera 
porte en entier au compte capital ou 
actions». 

Op het eerste gezicht schijnt het arrest 
dus nog verder te gaan dan ik het zoi:iven 
heb gedaan, toen ik het vraagstuk: vanuit 
het oogpunt van het handelsrecht be
sprak vermits het de uitgiftepremie in elk 
geval bij de winsten voegt, zelfs wanneer 
die premie op een kapitaalrekening wordt 
gestort. Maar zoals nit het arrest blijkt, 
was er geen inlijving van de uitgifte
premie bij het kapitaal zelf geweest, doch 
maakte die premie achteraf het voorwerp 
uit van een beslissing van de algemene 
vergadering. 

In een arrest van het hof van beroep 
te Luik van 11 juli 1928 (Joum. p1•at. dr. 

burg. rb. Brussei, 28 april 1920; Adv.-gen. 
RICHARD, Rev. p1•at. d1•. fiscal, mei 1927. 

(2) Pas., 1928, I, 89. 
(3) Zie echter een naar mijn oordeel ver

keerde interpretatie van dit arrest op dat 
punt in VAN RYN, Zoe. cit., nr 833, biz. 497. 

(4) Zie RAUCQ, L'enregistrement des actes de 
societes, urs 94-96, blz. 113-115. 
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fiscal, 1928, blz. 241) werd echter beves
tigd dat er, wanneer de uitgiftepremie 
bij het kapitaal wordt ingelijfd, geen 
sprake kan zijn van belastbare winst. 
Er was hier dus geen sprake van onbe
schikbare reserve, maar wel van een 
werkelijke inlijving bij het kapitaal. 
Dat was ook het geval met een tweede 
arrest te Luik van 12 december 1928 
(Jmwn. pmt. d1·. fiscal, 1929, blz. 15), 
met een arrest van Brussel van 9 februari 
1929 (Joum. pmt. d1·. fiscal, 1929, blz. 122) 
en 1net nog twee andere arresten van 
Luik van 16 januari 1929 en 20 februari 
1929 (Rev. pmt. soc., 1929, blz. 177 
en 182, nrs 2955 en 2956). 

De rechtspraak van de hoven van 
beroep was dus wel gevestigd in de zin 
dat er, wanneer de uitgiftepremie bij 
het kapitaal wordt ingelijfd en dus 
aangewend tot waarborg van de rechten 
van de schuldeisers, geen sprake kan zijn 
van belastbare winst (zie ook in die zin 
CoART-FRESART, Jott1Yl. p1·at. d1·. fiscal, 
1928, blz. 313). 

Ret Bestuur heeft zich dan bij die 
rechtspraak van de hoven van beroep 
neergelegd en, na aangestipt te hebben 
dat het arrest van 1925 de belastbaarheid 
van de uitgiftepremie had bevestigd, 
besloot het verder : 

"dat de opbrengst van de uitgifte
premies van aandelen of van maatschap
pelijke aandelen van vmmootschappen 
op aandelen niet belastbaar is wanneer 
de algen~ene vergadering, samengeroepen 
overeenkmnstig artikel 72, op het ogen
blik van de uitgifte besloten heeft dat 
de op brengst van de premie zal worden 
opgenomen in het maatschappelijk kapi
taal of op een onbeschikbaar gemaakte 
rekening (aandelen, opbrengst van de 
uitgifte enz.), die, volgens de tekst zelf 
van deze beslissing, evenzo als de andere 
ingebrachtc kapitalen, de waarborg van 
derden zal vormen en slechts beperkt 
of a.fgeschaft zal kunnen worden door 
een nieuwe resolutie van de algemene 
vergadering, genomen in de door voor
noemd artikel 72 voorgeschreven vor
men en voorwaarden " ( 1). 

Ret blijkt dus dat het Bestuur uit de 
zoeven aangehaalde arresten van de 
hoven van beroep, die echter alle betrek
king hadden op gevallen van volledige 
inlijving van de uitgiftepremies bij het 
kapitaal, heeft afgeleid dat de uitgifte
premies ook wanneer zij niet bij het 
kapitaal worden gevoegd, doch enkel in 

(1) .Adm. comm., nr 1133; zie oak SoHREu
llER, nr 254, blz. 242 en 243. 

een onbeschikbare re&erve worden ge
plaatst, niet belastbaar zijn. 

Ret mag echter wel onderstreept 
worden dat het Bestuur die onbeschik
baarheid vooral als waarborg van de 
rechten van de schu1deisers beschouwt 
en dat dus de bijzondere pleegvormen 
en voonvaarden bepaald in artikel 72 
zouden rnoeten nagoleefd worden, voor
dat een uitkering van die reserve aan de 
aandeelhouders mag plaatsvinden. 

Ik meen Ute hebben aangetoond dat 
die beperking in rechte niet verantwoord 
is. 

W anneer men aanneemt dat, zoals 
in de zaak die het voorwerp uitmaakte 
van uw arrest van 1925, vastgesteld 
werd, de uitgiftepremie niet bij het 
kapitaal werd gevoegd, dan kan het niet 
anders dan dat die premie fiscaal als 
wins.t moet worden behandeld en als 
dusdanig aan de belasting onderworpen. 

Luidens de fiscale wet bestaat de 
winst · inderdaad uit het verschil tussen 
het statutair kapitaal en het maat
schappelijk bezit of nog tussen het 
maatschappelijk bezit bij het begin van 
het jaar en het maatschappelijk bezit 
aan het einde van het jaar (2). Verrnits 
de premie deel uitmaakt van het maat
schappelijk bezit, doch niet bij het statu
tair kapitaal hoort, maakt ze noodzake
lijk deel nit van de belastbare winst. 

Dat was dan ook de stelling van uw 
Rof in 1925 en dat is ook de stelling 
gebleven van uw arrest van 4 juni 1963 
(Bull. en PASIO., 1963, I, 1049). U hebt 
nl. beslist dat : 

" La societe cooperative etant une 
personne juridique essentiellement creee 
en vue de procurer par son exploitation 
a ses mernbres des avantages materiels 
de nature patrirnoniale, tout ce qu'elle 
recueille, en dehors du capital reuni 
en vue de l'exploitation, constitue un 
profit de son activite professionnelle et, 
apres deduction eventuelle des charges, 
1.ID benefice professionnel SOUmis a la 
taxe professionnelle, en vertu des arti
cles 25, 27 et 35 des lois coordolll1ees; 

" qu'il s'ensuit que, lorsque le produit 
des primes d'emission versees par les 
nouveau .. 'C associes, en plus de la valeur 
nominale de leurs parts, n'est pas incor
pore au capital social, mais reste a la 
disposition de l'assembl8e generale, tout 
connne les benefices annuels, il constitue, 
sur la base des dispositions legales pre
citees, un benefice taxable ; 

(2) KIRKPATRICK, L'imposition des reventts 
des societes belges par actions, blz. 47, nr 33. 
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" que l'arret constate qu'en l'espece 
l'assemblee genera.le, deliberant dans les 
formes requises pour les augmentations 
du capital social, n 'a pas decide que le 
produit des primes d'emission sera soit 
incorpore a ce capital, soit porte a liD 

compte indisponible qui constituera, 
comme le capital, la garantie des tiers 
et ne pourra etre reduit ou supprime 
que par une nouvelle resolution de 
l'assemblee genera.le, deliberant dans les 
formes requises pour les modifications 
aux statuts ; 

·" que partant le produit desdites primes 
ne fait pas partie du capital social ni 
ne peut y etre assimile, de sorte que 
l'arret a Iegalement pu decider qu'il 
constitue un benefice au sens de la loi 
fiscale >>. 

Ret begin van de redenering dient 
in 't bijzonder te worden onderstreept, 
nl. dat al hetgeen verkregen wordt buit.en 
het kapitaal, een winst van het bedrijf 
uitmaakt. Het weze mij echter veroor
loofd hieraan toe te voegen dat de over
weging van het arrest luidens dewelke 
de oplossing er anders had moeten uit
zien, had men de premie in een onbeschik
bare reserve geplaatst, overtollig was, 
vermits in het besproken geval de premies 
precies niet het voorwerp uitmaakten 
van een dergelijke maatregel. 

Uit deze lange uiteenzetting mag nu 
blijken dat, fiskaal gezien, de uitgifte
premies aan een zeer complex statuut 
onderworpen zijn. 

vVat de inkomstenbelastingen betreft, 
meen ik dat zij als winst moeten behan
deld worden, behalve wanneer zij bij het 
kapitaal worden gevoegd. 

Voor het overige wordt de reserve 
steeds als winst behandeld en als dus
danig aan de belasting onderworpen. 

W at de registratierechten betreft, 
wordt de premie als inbreng behandeld, 
en dus aan het recht van 2,5 t. h. onder
worpen. Mag ik er evenwel de nadruk 
op leggen dat naar mijn oordeel zulks 
geenszins in tegenspraak is met de 
regeling op het gebied van de inkomsten
belastingen, vermits de inbreng belast 
wordt, maar niet het kapitaal ? De 
inbreng kan nu ook, wij hebben het hier
voren aangetoond, een winst uitmaken. 

* * * 
Laat ons nu de tekst, die tot grondslag 

client van de huidige zaak, onderzoeken. 
Luidens artikel liS van het Wetboek 

van de inkomstenbelastingen wordt bij 
de verdeling van het maatschappelijk 
vermogen van een vennootschap, een 
bijzondere aanslag gevestigd op het 

verschil tussen de uitkeringen in geld, 
in effecten of in enige andere vorm, en 
het nog terugbetaalbaar werkelijk ge
storte en eventueel gerevaloriseerde maat
schappelijk kapitaal. 

En artikel 122 4°, voegt hieraan toe 
dat voor de toepassing van artikel 118 
de uitgiftepremie gelij kgesteld wordt 
met werkelijl' gestort maatschappelijk 
kapitaal. 

Eiser beweert nu dat die gelijkstelling 
slechts toegelaten is voor zover de premie 
in een onbeschikbare reserve gestort werd. 

Ik heb U gezegd wat men van die onbe
schikbaarheid mag denken. N aar mijn 
oordeel mag ze in geen geval een rol 
spelen. 

W anneer de wetgever beslist de uit
giftepremie gelijk te steilen met het 
maatschappelijk kapitaal, met het oog 
op de bijzondere aanslag op de verdeling 
van het maatschappelijk bezit, dan 
bestaat er dus geen enkele reden om de 
draagwijdte van die bepaling te beperken, 

Die bepaling dient te worden uitgelegd 
in de zin dat de wetgever een bijzondere 
regel heeft willen uitvaardigen voor de 
uitgiftepremie, ter gelegenheid van de 
verdeling van het maatschappelijk bezit. 
Hij heeft ze willen onttrekken aan de 
toepassing van de bijzondere aanslag, 
en daartoe was een uitdrukkelijke bepa
ling nodig, omdat men de premie anders, 
met toepassing van de algemene begin
selen, als een wi:nst zou hebben beschouwd 
en dus normaal aan die aanslag hebben 
onderworpen. 

Die bedoeling kwam overigens duide
lijk tot uiting tijdens de parlementaire 
werkzaamheden, vermits de oorspron
kelijke tekst die tot grondslag diende 
voor de huidige tekst van artikel 122, 4°, 
bepaalde dat aileen de uitgiftepremie 
die op een onbeschikbare reserve werd 
gestort met het kapitaal zou gelijkge
steld worden. Tijdens de besprekingen 
in de Karner is die bijvoeging wegge
vailen. 

De auteur van het voorstel, die ver
wezen had naar de interpretatie van het 
Bestuur waarvan ik U reeds lezing heb 
gegeven, had erop gewezen dat de premie 
als kapitaal rnoest beschouwd worden, 
van zodra zij op een onbeschikbare 
reserve gestort werd. Deze zienswijze 
bleek niet aileen uit de tekst van het 
voorgesteld amendernent (1) en uit de 
toelichting erva:n (2), maar ook uit het 

(1) Pari. St. Kamer, zitt. 1961-1962, 
nr 264, 30, 

(2) Ibid. 
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verslag van de Commissie van de Ka
mer (1). 

Niettemin blijkt het dat ter gelegen
heid van de bespreking in gezegde 
Commissie, de Minister van Financien 
zich bij het principe zelfvan het amen de
ment aansloot, maar dat hij een nieuwe 
tekst voorstelde. In die nieuwe tekst 
die door de W etgevende Kamers aan
vaard werd, viel echter de beperkende 
voorwaarde (nl. dat de uitgiftepremie 
op een onbeschikbare reserve gestort 
werd) weg. 

Men mag dus uit het voorgaande 
afleiden dat de wetgever met kennis van 
zaken aan die voorwaarde verzaakt heeft. 

Dat betekent dus dat de uitgifte
premie om het even of ze bij het kapitaal 
werd ingelijfd dan wel als winst werd 
behandeld, met het oo~ op de bijzondere 
aanslag met werkelijk gestort maat
schappelijk kapitaal wordt gelijkgesteld 
en dus niet aan de bijzondere aanslag 
mag onderworpen worden. , 

Is die regeling nu in tegenstrijd met 
de andere bepalingen die we hoger onder
zocht hebben en die verband houden 
hetzij met de registratierechten, hetzij 
met de inkomstenbelastingen ? 

Ik meen het niet. 
W at de registratierechten betreft, meen 

ik U te hebben aangetoond dat de wet 
geen beslissing heeft getroffen omtrent 
de aard van de uitgiftepremie, doch ze 
in elk geval ten titel van inbreng aan het 
recht van 2,5 t. h. onderwerpt. 

W at de inkomstenbelastingen betreft, 
meen ik dat het ten onrechte is dat men 
de uitgiftepremie niet als winst behan
delt, wanneer zij niet bij het kapital 
werd gevoegd. Alleen in dat laatste 
geval kan ze aan de toepassing van de 
belasting ontsnappen, omdat de wette
lijke voorwaarden die daartoe gesteld 
worden niet vervuld zijn (vermits de 
belastbare winst uit het verschil tussen 
het maatschappelijk kapitaal en het 
maatschappelijk bezit bestaat). 

De uitgiftepremie maakt dus in de 
meeste gevallen een winst uit. 

Daar de wetgever ze nu aan de toe
passing van de bij zondere aanslag wou 
onttrekken, moest hij uitdrukkelijk bepa
len dat ze, met het oog op de toepassing 
van artikel ll8, met volgestort kapitaal 
gelijkgesteld wordt. 

Deze nieuwe regeli:ng druist dus geens
zins tegen het bestaand stelsel in, en 

(1) Pari. St. Kamer, zitt. 1961-1962, 
nr 264, 42, blz. 147 en 148. 

derhalve evenmin tegen de bestaande 
rechtspraak, zowel van uw Hof als van 
de hoven van beroep. Ze vult het stel
sel aan. 

De bestreden beslissir•g is dns wettelijk 
verantwoord en het rniddel faalt derhalve 
naar recht. 

Besluit: verwerping. 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 mei 1968 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
d.ing van de artikelen 97 van de Grand
wet, 120 en 122, 4°, van het "\Vetboek 
van de inkomstenbelastingen, 

cloo1'Clat het bestreden anest beslist dat 
voor het bepalen van de gronclslag van 
de bijzondere aanslag in de venn<_JOt
schapsl>elasting, voor het aanslagJaar 
1964, ten laste van de verweerster geves
tigd ingevolge de gecleeltelijke verdeling 
van haar maatschappelijk vermogen 
wegens het mttreden van son1.n1.ige 
vennoten, overeenkomstig artikell22, 4°, 
van het Wetboek van de inkomstenbelas
tingen rekening client te worden gehonclen 
met de uit.giftepremien (event.uePl ver
menigvuldigd met de in a.rtikel 119 van 
het Wetboe,~ vermelde coefficiiinten), 
welke de uittredende vennoten hebben 
gestort op het ogenblik dat zij lid v~n 
de samenwerkende vennootschap ZlJn 
geworden, zulks ondanks het feit dat deze 
uitgiftepremien niet onbeschikbaar Wer
den gehouden in het maatschappelijk 
vermogen van de vennootschap, hetzij 
door opneming in het maatschaJ?pelijk 
kapitaal, hetzij door opneming In een 
onbeschikbare reserve, 

tM·wijl, ingeval tot gedeelteli~ke ver
deling van het maatschappehJke ver
mogen van een samenwerkende vennoot
schap wordt overgegaan we&ens het 
uittreden van vennoten, art1kel 120 
va)l het Wetboek van de inkomstenbe
lastingen slechts toelaat van de aan de 
ontslagnemende vennoten gedane toe
kemlingen of 11itkeringen het aandeel 
van deze vem1.oten in het nog terugbe
taalbaar werkelijk gestorte m.aatschap
pelijk kapitaal af te trekken, de in arti
kel 122, 4o, van dit wetboek bedoelde 
uitgiftepremiiin enkel die zijn welke het 
karakter hebben van nog terugbetaal
baar werkelijk gestort maatschappelijk 
kapitaal, en uitgiftepremien, die op het 
ogenblik van de betaling ervan op ver-
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schillende reserverekeningen werden ge
boekt, dit kaxakter niet kunnen hebben : 

Overwegende dat krachtens artikel122, 
4o, van het W etboek van de inkomsten
belastingen, voor de toepassing inzonder
heid van artikel 120 van hetzelfde wet
boek betreffende de gedeeltelijke ver
deling van het maatschappelijk vermogen 
van de erin bedoelde vennootschappen, 
de uitgiftepremie met werkelijk gestort 
kapitaal gelijkgesteld wordt ; 

Overwegende dat de wet deze gelijk
stelling niet afhankelijk maakt van de 
voorwaaxde dat de uitgiftepremie onbe
schikbaar werd gemaakt in het maat
schappelijk vermogen van de vemwot
schap, hetzij door opneming in het 
maatschappelijk kapitaal, hetzij door 
opneming in een onbeschikbare reserve ; 

Dat inderdaad de uitgiftepremie, welke 
bestemming ook de vennootschap eraan 
gegeven heeft, uiteraard en evenzeer 
als het bedrag van de kapitaalsverhoging, 
een inbreng is in de vennootschap ; 

Dat die uitlegging bevestigd wordt 
door de voorbereidende werkzaamheden 
van de wet ; dat de bewoordingen 
<< die onbeschikbaar worden gemaakt », 
welke de uitdrukking « uitgiftepremies " 
in de oorspronkelijke voorgestelde tekst 
volgden, ernit verwijderd werden ; 

Dat het middel naa;r recht faalt ; 

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

3 juni 1969.-28 kamer.- Voo1·zitte1·, 
H. Rutsaert, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1'slaggeve1·, Ridder de 
Schaetzen. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Krings, advocaat-generaal. - Pleite1•s, 
HH. Butzler en van Bastelaer (van de 
balie bij het Hof van beroep te Brussel). 

2e KAMER, - 3 juni 1969. 

INKOJYISTENBELASTINGEN.- WET· 
BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN. 
- PERSONENBELASTING. - BEDRIJFS· 
INKOMSTEN. WINSTEN UIT DE 
OPBRENGST OF DE BOEKING VAN DE 

(1} Oass., 19 september 1961, redenen 
(Bull. en PASIO., 1962, I, 86}; 15 februari 1967 
(A1·r. cass., 1967, biz. 752); 4 maart 1969, 
supm, biz. 631. 

MEERWAARDE VAN IN RET BEDRIJF 
BELEGDE AOTIVA.- BELEGDE AOTIVA. 
-BEGRIP. 

De in een nijve1·heids- handels-, of land
bouwbed?'ijf belegde activa, in de zin 
van artikelen 21, 31, 1°, en 93, § 1, 2°, b, 
van het T¥ etboek van de inkomstenbe
lastingen, zijn die welke te1'zeljde1·tijd 
tot bedrijfsdoeleinden wo1·den geb1·uikt 
en aan alle risico's van het bed1·ijf 
onderwo1·pen zijn do01• toedoen van zijn 
eigenaa1' of met zijn toestemming. (1) 

(MICHIELS EN SOHERPENSEEL, 
T. BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN 

FIN ANCIEN.) 

ARREST. 

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

Over het middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97, llO, 
ll2 van de Grondwet, 21, 31, 1°, en 93, 
§ 1, 2°, b, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, 

doo1'!lat het arrest het beroep van de 
eisers tegen de beslissing van de directeur, 
welke de helft van de meerwaarde van 
een onroerend goed als meerwaarde van 
een ge'investeerd bedrijfsaktief aan de 
personenbelasting had onderworpen, als 
ongegrond afwijst, · 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, opdat goederen 
zouden kumlen worden aangezien als 
in een nijverheids-, handels- oflandbouw
onderneming ge'investeerd, vereist is 
dat zij terzelfdertijd en tot bedrijfsdoel
einden worden aangewend en door de 
wil of met de toestennning van de eige
naar aan het risico van de onderneming 
worden onderworpen ; uit het arrest 
blijkt dat, nu het kwestieus onroerend 
goed op grand van een gemengd gebruik 
steeds terzelfdertijd tot private woonst 
van de exploitant en tot exploitatie van 
de handel dienstig is geweest, ten deze 
slechts een van voormelde twee vereisten 
is vervuld, het kwestieuse goed niet tot 
de exploitatie van een handel werd inge
richt of verbouwd, en op grand van de 
aard van het goed, namelijk een woon
huis dat eventueel gedeeltelijk tot exploi
tatie van een handel kon dienen, niet 
kon worden besloten dat het ging om 
een goed dat geschikt was en bestemd 
werd om er een handel in te exploiteren 
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(schending van voormelde artikelen 21 
en 31, 1°); 

tweede onderdeel, het niet is omdat 
eiseres het kwestieuze goed bij erfenis 
heeft verworven, dat het goed ipso 
facto, in het bedrijfspatrimonium van 
de eisers werd belegd of aan het risico 
daarvan werd onderworpen ; de eisers 
geen handelingen hebben gesteld waaruit 
zulke inschakeling in het bedrijfspatri
monium blijkt, doch integendeel het 
goed nooit in hun jaarlijkse bedrijfs
balans hebben begrepen en de kwestieuze 
meerwaarde het gevolg is, niet van de 
activiteit van de eisers, maar van de 
algemene economische omstandigheden 
en muntontwaarding ; 

de1·de ondenleel, het in rekening brengen 
van bepaalde kosten, namelijk een 
afschrijving op een trap en kosten aan 
dak en goten, alsook de aftrek van het 
bedrijfskadastraalinkomen, niet volstaan 
om tot de belegging van het goed in het 
bedrijf te besluiten : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, bij beves
tiging van de directoriale beslissing, de 
meerwaarde van het onroerend goed 
slechts voor de helft belast, aannemende 
dat het goed voor de andere helft tot 
private doeleinden werd gebruikt ; 

Overwegende dat het arrest, op grand 
van een reeks elementen die het opsomt, 
aanneemt dat de gedeeltelijke belegging 
van het onroerend goed in de door de 
eisers geexploiteerde en in het handels
huis gevestigde charcuteri(l, dit is de 
gedeeltelijke aanwending ervan tot 
bedrijfsdoeleinden, vaststaat en dat het 
onroerend goed gedeeltelijk het risico 
van de handelsexploitatie heeft onder
gaan; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat het onroerend goed gedeeltelijk voor 
de exploitatie van de daarin ingerichte 
kleinhandel geschikt en bestemd is ; 

Overwegende dat de omstandigheid 
dat het ging om een woonhuis dat deels 
tot de exploitatie van een handel kan 
dienen, het arrest niet belette te beslissen 
dat het ging om een goed dat gedeeltelijk 
in de handelszaak belegd werd ; 

Overwegende dat het onderdeel voor 
het overige opkomt tegen de feitelijke 
vaststellingen van het arrest ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest het beleg
gen van het goed in de handelszaak van 

de eisers en het onderworpen zijn aan de 
risico's daarvan, niet afloidt uit de ver
werving van het good bij orfenis ; 

Dat, voor het overige, het onderdeel 
deels opkomt tegen de feitelijke vast
stellingen van het arrest, hetwelk con
stateert dat de meerwaarde « bedrijfs
matig werd verworven ll, en er deels op 
neerkomt het arrest te verwijten de 
feitelijke bestanddelen van de zaak ver
keerd te hebben beoordeeld; 

W at het derde onderdoel betreft : 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat de gedeeltelijke belegging van het 
goed in de handelszaak vaststaat op 
grond hiervan dat het goed gedeeltelijk 
voor de exploitatie van een kleinhandel, 
namelijk een charcuterie, geschikt en 
bestemd is, het bedrijf in dit kleinhandels
huis werd gevestigd, ingericht en geex
ploiteerd, de geschiktheid van het han
delshnis voldeed aan de noden van het 
charcuteriebedrijf in zake vestigings
vereisten, en eiseres sedert de verwerving 
van hot goed bij erfenis, en exploitante 
van de charcuterie en eigenares van het 
handelshuis was ; dat de belegging in 
hoofde van eiseres bijgevolg op 2 april 
1958 (datum van de eigendomsverkrij
ging door erfenis) intrad en van dan af 
het risico van de exploitatie heeft 
ondergaan; 

Dat het arrest zodoende voormelde 
beslissing wettelijk rechtvaardigt; 

Overwegende dat het onderdeel voor 
het overige opkomt tegen redenen die 
het arrest slechts ten overvloede aan
stipt; 

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

Om die redenen, verwerpt de voor
zieni:ng ; veroordeelt de eisers in de kosten. 

3 juni 1969.- 2e kamer.- Voorzitter, 
H. Rutsaert, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1', H. de Vreese. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Krings, 
advocaat-generaal.- Pleitm·, H. Hutzler 
(van de balie bij het Hof van beroep te 
Bn1ssel). 
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1 e KAMER. - 5 juni 1969. 

FAILLISSEMENT 0 - BETALING ONT-
VANGEN DOOR EEN BEVOORRECHT 
SCHULDEISER, DIE WIST DAT DE SCHUL
DENAAR OPGEHOUDEN HAD TE BETALEN, 
VOOR HET VONNIS VAN FAILLIETVER
KLARING. - RECHTSVORDERING VAN 
DE SCHULDEISER TOT INBRENG IN DE 
MASSA. - VERNIETIGING VAN DE 
BETALING. - VOORWAARDE. 

De betaling die een bevoor1•echt schuld
eise1' heeft ontvangen ingevolge een 
lastgeving van zijn schuldenam· van 
wie hij wist dat hij opgehouden had te 
betalen, lean vernietigd wo1·den op 
aanv1·aag van de cttrator in de latm·e 
jaillietve1·klaring, wanneer andere be
voo?Techte schuldeisers benadeeld zouden 
zijn bij geb1·eke van inb1·eng in de 
massa (1). (Wetb. van koophandel, 
art. 446.) 

(RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE 
ZEKERHEID, T. Mr BUCHET, CURATOR 
VAN HET FAILLISSEMENT FALQUE.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 september 1967 in laatste 
aanleg gewezen door de Rechtbank van 
koophandel te N amen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 444, 445, 
446, 453, 454, 528, 547 van de wet van 
18 april 1851 betreffende faillissement, 
bankbre"Luc en uitstel van betaling, 25 van 
de wet van 15 december 1872 houdende 
titels I tot IV van boek I van het 
Wetboek van koophandel, 1315, 1316 
van het Burgerlijk Wetboek, 8, 9, 12, 
13, 14 en 19, 4° quinqtties (artikel 12bis, 
§ 2, van de besluitwet van 28 december 
1944, gewijzigd bij artikel 4 van de wet 
van 14 juli 1961), van de vvet van 
16 decern.ber 1851 op de hierziening van 
het hypotheekstelsel, die in het Burgerlijk 
Wetboek titel XVIII van boek III 
vervangt, en 97 van de Grondwet, 

doonlat het vonnis het verweermiddel 
tegen de rechtsvordering van verweerder 

(1) Raadpl. cass., 15 februari 1962 (Bttll. 
en PAsrc., 1962, I, 682). 

qualitate qua verwerpt dat eiser heeft 
afgeleid uit het ontbreken van belang 
bij deze laatste om de nietigheid te 
vervolgen van een betaling die voor de 
massa niet nadelig was, en zulks op 
grond, enerzijds, dat de curator « erop 
wijst >> dat er schuldeisers zijn wier voor
recht voorrang heeft boven dat van eiser 
en dat die dus zouden benadeeld zijn 
indien het bedrag van genoemde betaling 
niet in de massa werd ingebracht en, 
anderzijds, dat het in het algemeen 
meer overeenkomstig de wet is dat het 
de curator is die, nadat hij een rangorde 
heeft opgemaakt, al wat aan de massa 
moet worden teruggegeven onder de 
schcudeisers verdeelt, 

te1·wijl de verklaring dat de curator 
<< wijst >> op het bestaan van bevoorrechte 
schuldeisers wier voorrecht voorrang 
heeft boven dat van eiser en die benadeeld 
zouden zijn indien het bedrag van de 
litigieuze betaling niet in de massa werd 
ingebracht, niet vaststelt dat dit betwiste 
feit waarvan de curator het bewijs diende 
te leveren gerechtelijk werd bewezen, 
en de beslissing, die berust op deze ver
ldaring welke niet is bewezen of waarvan 
het bewijs in elk geval niet is vastgesteld, 
niet regelmatig met redenen is omkleed 
(inzonderheid schending van voormelde 
artikelen van de wet van 18 april 1851, 
25 van de wet van 15 december 1872, 
1315, 1316 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet) ; 

en terwijl de verklaring dat het in het 
algemeen meer overeenkomstig de wet 
is dat het de curator is die, nadat hij 
een rangorde heeft opgemaakt, al wat 
aan de massa moet worden teruggegeven 
onder de schuldeisers verdeelt, niet op 
zichzelf antwoordt op het verweermiddel 
waarbij precies betwist werd dat het 
bedrag van de litigieuze betaling aan 
de massa moest teruggegeven worden, 
daar deze betaling de massa niet heeft 
benadeeld, en, bijgevolg, op zichzelf 
de verwerping van dit middel niet recht
vaardigt (schending van artikel 97 van 
de Grondwet), en deze verklaring boven
dien de beperkte gevolgen van het fail
lissement op de rechten van de bevoor
rechte schuldeisers miskent die, in begin
sel en behoudens omstandigheden die 
ten deze niet worden ingeroepen of vast
gesteld, de uitoefening van hun voorrecht 
behouden niettegenstaande de staat van 
faillissement van hun schuldenaar (schen
ding van de artikelen 453, 454, 528, 547 
van het Wetboek van koophandel, 8, 9, 
12, 13, 14, 19, 4° quinquies, van de wet 
van 16 december 1851 op de herziening 
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van het hypotheekstelsel, en 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat verweerder in het 
inleidend exploot uiteenzette dat de 
heer Oortembos op 6 oktober 1966 aan 
de raadsman van eiser een bedrag van 
15.000 frank «in mindering van de reke
ning van de heer Falque >> had gestort 
en dat genoemde eiser de maand tevoren 
Falque had gedagvaard tot faillietver
klaring ; dat hij hieruit afieidde eens
deels dat de betaling van Oortembos, 
welke een overdracht van schuldvorde
ring opleverde, een bij artikel 445 van 
het W etboek van koophandel verboden 
betaling was, daar ze anders dan in geld 
of in handelseffecten was gedaan, en 
anderdeels dat die betaling bovendien 
onder de toepassing viel van artikel 446 
van genoemd wetboek, daar eiser wist dat 
Falque, die hijzelf in september 1966 
had gedagvaard tot faillietverklaring, 
had opgehouden te betalen en daar de 
activa het niet mogelijk maakten schuld
eisers te betalen wier voorrecht voorrang 
had boven dat van eiser ; 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie, 
zonder te ontkennen dat hij wist dat 
Falque had opgehouden te betalen, 
zich ertoe heeft beperkt te betogen dat 
de betaling die Oortembos hem had 
gedaan slechts verboden was « met 
betrekking tot de massa >> en dat in het 
onderhavige geval deze betaling de 
massa geenszins had benadeeld ; 

Overwegende dat uit de redenen van 
de bestreden beslissing blijkt dat de 
rechter de verklaring van verweerder 
als bewezen beschouwt volgens welke 
er schuldeisers zijn wier voorrecht voor
rang heeft boven dat van eiser en dat 
zij zouden benadeeld zijn indien de door 
deze laatste ontvangen betaling niet in 
de massa werd ingebracht ; 

Overwegende dat, door vast te stellen 
dat schuldeisers wier voorrecht voorrang 
heeft boven dat van eiser benadeeld 
zouden zijn indien de door hem ont
vangen betaling niet werd ingebracht, 
het vonnis passend antwoordt op het 
verweer dat gestelmd is op het ontbre
ken van benadeling voor de massa en 
de verwerping van dit verweer recht
vaardigt; 

Overwegende dat, voor het overige, 
de door het tweede en het derde onderdeel 
van het middel bekritiseerde verklaring 
van het vonnis, te weten dat het in het 
algemeen meer overeenkomstig de wet 
is dat het de curator is die, nadat hij 
een rangorde heeft opgemaakt, al wat 
aan de massa moet worden teruggegeven 

onder de schuldeisers verdeelt, overtollig 
is, daar het beschikkende gedeelte wet
telijk is gerechtvaardigd door de andere 
overwegingen van de bestreden beslis
sing; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 445, inzon
derheid lid 3, van het Wetboek van 
koophandel (wet van 18 april 1851 
betreffende faillissement, bankbreuk en 
uitstel van betaling) 1156, 1273, 1274, 
1275, 1276, 1277, 1689, 1690, 1984, 1985 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, 

cloorclat het bestreden vonnis eiser 
veroordeelt om aan verweerder qttalitate 
qua de gevraagde geldsom, venneerderd 
met de gerechtelijke interest en de kosten 
te betalen, op grond dat deze geldsom 
op 6 oktober 1966 door een ldant van de 
gefailleerde aan de raadsman van eiser 
in mindering van de rekening van de 
gefailleerde werd gestort, dat de failliet
verklaring op 19 januari 1967 heeft 
plaatsgehad en dat deze betaling door 
overdracht of delegatie van schuldvorde
ring, die gedurende de verdachte periode 
werd gedaan, krachtens artikel 445 van 
het Wetboek van koophandel moet wor
den vernietigd, 

tenvijl een betaling die gedurende de 
verdachte periode aan de schuldeiser 
van een gefailleerde werd gedaan door 
een schuldenaar van deze laatste slechts 
een betaling door overdracht of delegatie 
van schuldvordering is en kan zijn indien 
degene die ze verricht een persoonlijke 
verbintenis tot betalen heeft aangegaan 
jegens de schuldeiser van de gefailleerde 
die ze ontvangt, en, bijgevolg, het vonnis, 
dat het bestaan van deze voorwaarde 
niet vaststelt, aan de litigieuze betaling 
niet wettelijk het karakter van een beta
ling door overdracht of delegatie heeft 
kunnen toekennen noch de betaling 
nietig verklaren krachtens artikel 445 
van het W etboek van koophandel wiens 
toepassing ten deze door eiser werd 
betwist (schending van aile bovenaan 
het middel vermelde wettelijke bepalin
gen); 

en tenvijl, in elk geval, de feitenrechter, 
door uitspraak te doen zoals hierboven 
is gezegd, in het onzekere heeft gelaten 
of hij in rechte heeft beslist dat elke 
betaling die onder de door hem vast
gestelde voorwaarden en omstandigheden 
werd gedaan, noodzakelijk een betaling 
door overdracht of delegatie van schuld-
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vordering is, dan wel of hij in feite heeft 
geoordeeld dat ten deze de litigieuze 
betaling werkelijk aan de voorwaarden 
van een betaling van die aard beant
woordde, en de dubbelzinnigheid van 
de motivering van het vonnis dienaan
gaande belet de wettelijkheid te toetsen 
van de beslissing die genoemde betaling 
nietig verklaart (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat het antwoord op het 
tweede Iniddel alle belang ontneemt aan 
het eerste middel ; 

Dat dit middel niet ontvankelijk is ; 

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

5 juni 1969. ~ 1 e kamer. ~ Voo1·zittm·, 
H. Bayot, eerste voorzitter. ~ Verslag
gevm·, H. Busin. ~ Gelijkluidende con
clusie, H. Delange, advocaat-generaal. ~ 
Pleite1·s, HH. DeBruyn en Philips. 

1 e KAMER. ~ 5 juni 1969. 

WEGVERKEER. VOORRANG. 
WEGVERKEERSREGLEMENT, GEWIJZIGD 
OP 30 APRIL 1963, ARTIKEL 16-l. ~ 
VOORRANG VAN REOHTS. ~ VOORRANG 
ONAFHANKELIJK VAN DE MANIER 
WAAROP DE BESTUURDER RIJDT, AL 
WAS HET MET OVERTREDING VAN 
ARTIKEL 15-1 VAN HETZELFDE WEG· 
VERKEERSREGLEMENT, 

De ve1·kee1'SVOOI'I'ang die dom· artikel 16-1 
van het wegve1·keers1•eglement wm·dt ver
leencl aan de van 1·echts komencle bestuul'· 
clm·, is onajhankelijk van de manie1' 
waarop cleze 1·ijclt en blijjt bestaan 
zeljs zo hij artikel 15-1 van hetzeljde 
wegvM·keei'STeglement ove1·treeclt (1). 
(Wegverkeersreglement van 10 decem
ber 1958, gewijzigd bij het koninklijk 
besluit van 30 april 1963 art. 16-l.) 

(1) Cass., 17 januari 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 627); 16 mei 1966 (ibid., 1966, I, 1169) 
en 22 januari 1968 (A1'1'. cass., 1968, biz. 691). 

Over het punt dat het piotseling opdagen 
van een voorranghebbende weggebruiker in 
bepaaide omstandigheden niet kan worden 

(FRI!:RE, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« HET BELGISCH VERHAAL )),) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 november 1967 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
koophandel te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 15 en 16-1 van het koninklijk 
besluit van 8 april 1954 houdende alge
m.een reglement op de politie over het 
wegverkeer, zoals ze werden ge-\vijzigd 
en aangevuld bij artikel 5 van het konink
lijk besluit van 30 april 1963, 

clom·dat het bestreden vonnis, hoewel 
het aanneemt dat eiser, op de plaats 
waar het ongeval zich voordeed, voorrang 
van rechts genoot ten opzichte van de 
verzekerde van verweerster, niettemin 
de rechtsvordering die eiser heeft inge
steld om vergoeding te bekomen van zijn 
schade als ongegrond verwerpt omdat 
eiser met een overdreven snellwid reed, 
het kruispunt niet is opgereden met de 
bijzondere voorzichtigheid die artikel 15 
van het verkeersreglement aan elke 
bestuurder oplegt en, dientengevolge, 
misbruik heeft gemaakt van de voorrang, 

te?·wijl, zo het juist is dat de voorrang
hebbende weggebruiker zich niettemin 
in elke omstandigheid moet gedragen 
naar de algemene regels inzake voorzich
tigheid, de voorrang van doorgang noch
tans onafhankelijk is van de wijze 
waarop de voorranghebbende bestuurder 
rijdt, waaruit volgt dat de bestreden 
beslissing, door de rechtsvordering van 
eiser te verwerpen onder voorwendsel 
dat hij misbruik heeft gemaakt van de 
voorrang, de regels inzake de voorrang 
heeft geschonden en niet wettelijk is 
gerechtvaardigd : 

Overwegende dat het vonnis aanneemt 
dat eiser voorrang van rechts genoot, 
doch beslist, zonder deswege te worden 
bekritiseerd, dat deze bestuurder door 
het kruispunt op te rijden waar het onge
val zich heeft voorgedaan artikel 15-1 
van het algemeen reglement op de politie 

voorzien door degene die verplicht is hem te 
Iaten voorgaan, raadpl. cass., 2 maart 1964 
(Bull. en PAsro., 1964, I, 695), 17 januari 1966, 
evengemeid, en 10 december 1968, supra, 
biz. 365. 
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van het wegverkeer heeft overtreden ; 
Overwegende dat de verkeersvoorrang 

die door artikel 16-1 van djt reglement 
aan de van rechts komende bestuurder 
wordt toegekend onafhankelijk is van de 
wijze waarop hij rijdt; 

Overwegende dat, ten deze, de omstan
digheid dat eiser niet voorzichtig is 
geweest bij het oprijden van het kruis
punt niet impliceert dat de verzekerde 
van verweerster geen enkele fout heeft 
begaan of dat hij geenszins heeft bijge
dragen tot het veroorzaken van de 
schacle; 

Dat hieruit volgt clat het bestreclen 
beschikkencle gedeelte niet wettelijk is 
gerechtvaarcligcl en dat het micldel 
gegroncl is ; 

Om die reclenen, vernietigt het bestre
clen vonnis,behalve in zover het beslist 
clat eiser een fout heeft begaan ; beveelt 
clat van clit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gecleeltelijk 
vernietigcle beslissing ; houclt de kosten 
aan opclat hierover zou worden beslist 
door de feitenrechter ; verwijst de alclus 
beperkte zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Nijvel, zitting houclencle 
in hanclelszaken. 

5 jtmi 1969.- 1e kamer.- Voo1·zitte1·, 
H. Bayot, eerste voorzitter. - Verslag
geve1', H. Polet. - Gelijkluidende con
clusie, H. Delange, aclvocaat-generaal. -
Pleiter, H. Simont. 

1 e KAMER. - 6 juni 1969. 

HUWELIJKSCONTRAOT.- GEMEEN· 
SCRAP.- WEGMAKEN OF VERBORGEN 
HOUDEN.- BEGRIP. 

De handelingen van de in gemeenschap van 
goede1•en gehuwde echtgerwot of van de 
erfgenaam, die tot doel hebben de deel
genoten te bed1·iegen omtrent de samen
stelling van de gemeenschap of de nala
tenschap, zijn niet alleen de handelingen 
om de goederen van de gemeenschap of 
de nalatenschap weg te maken of ver
bo1•gen te houclen; het begrip van weg
maken of verborgen houclen gelclt voo1· 
elk beclrog clat ertoe strekt aan de cleel
genoten te ontnemen wat lnm in cle 
vercleling toekomt (1). (Burg. Wetb., 
art. 792 en 1477.) 

(LAGAST, T. CARDON EN VAN REYSSCHOOT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 12 jtmi 1968 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste miclclel, afgeleicl uit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 792 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

cloordat het bestreclen arrest, bij beves
tiging van het beroepen vonnis, in zijn 
clispositief de eis tot herroeping wegens 
onclankbaarheicl van de ten voorclele van 
eiser gedane giften en schenkingen ten 
dele niet gegroncl en ten dele zonder 
voorwerp verklaart, en clesonclanks in 
zijn motivering stelt clat cliezelfcle schen
kingen, die in artikel 4 van het huwelijks
contract tussen eiser en wijlen zijn 
echtgenote werclen beclongen, kunnen 
herroepen worden wegens onclankbaar
heicl en clat ten cleze die herroeping haar 
groncl vinclt enerzijcls in het vals testa
m.ent waarin eiser de nageclachtenis van 
zijn echtgenote grof belecligcl heeft en 
anclerzijcls in mishanclelingen van erge 
aarcl, 

terwijl deze tegenstrijcligheicl tussen het 
clispositief en de motivering het Hof in 
de onmogelijkheicl stelt zijn controle over 
de wettelijkheicl van de beslissing uit te 
oefenen en met het gebrek aan de door 
artikel 97 van de Grondwet vereiste 
redenen gelijkstaat : 

Overwegencle clat uit het arrest blijkt 
dat, nu artikel 4 van het huwelijkscon
tract van eiser beclingt clat "le mobilier 
dependant de .. . la succession clu pre
mourant, garnissant la maison ... , appar
tiendra en pleine propriete au survivant », 
het hofvan beroep hierin een contractuele 
schenking ziet die weclerkerig wercl 
beclongen en die clerhalve niet vatbaar 
is voor de civiele bestraffing van heling 
maar voor herroeping wegens ondank-
baarheicl ; . 

Overwegencle clat volgens de eerste 
rechter voormelcl heeling een contractuele 

(1) Cass., 2 mei 1957 (Bttll. en PAsiC., 

1957, I, 1039) en de noot 1; raadpl. cass., 
10 maart 1966 (ibid., 1966, I, 889) en de 
noot 2; LAURENT, d. IX, nr 345bis; DE 

PAGE, d. IX, nr 652; PLANIOL, d. III, 
nr 2004, BAUDRY·LACANTINERIE en WAHL, 

nr 1825, JossERAND, d. III, nr 856. 
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erfstelling is waarop artikel 792 van het 
Burgerlijk W etboek toepasselijk is ; 

Overwegende dat beide rechtscolleges, 
ondanks hun meningsverschil aangaande 
de interpretatie van 'voormeld beding, 
tot hetzelfde dispositief konden besluiten, 
namelijk dat eiser geen enkel aandeel in 
de nalatenschap van zijn echtgenote zal 
hebben noch als begiftigde noch als 
erfgenaam; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 792, 1477 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, na vast
gesteld te hebben dat door het vals 
testament dat een algemeen legaat in
hield, eiser getracht heeft het deel dat 
hem toekwam in de erfenisgoederen te 
vervolledigen, verklaart dat het gebruik 
van het vals testament een heling is, en 
dat de eis strekkende tot de vervallen
verklaring van eiser van elk aandeel in 
de nalatenschap van zijn echtgenote 
ontvankelijk en gegrond is, 

te~·wijl artikel 792 van het Burgerlijk 
W etboek enkel en aileen de goederen 
die weggemaakt of geheeld werden 
bedoelt, de toepassing ervan niet analo
gisch kan uitgebreid worden, en het 
gebruik van een vals testament geen 
heling kan genoemd worden zolang het 
de onwettige aflevering van verdeelbare 
waarden niet tot gevolg heeft gehad : 

Overwegende dat het wegmaken of het 
verborgen houden van goederen van de 
gemeenschap of van de nalatenschap 
bestaat in elke daad te kwader trouw 
waarbij de in gemeenschap van goederen 
gehuwde echtgenoot of de erfgenaam, ten 
nadele van zijn deelgenoten, op de voor
werpen van de gemeenschap of van de 
nalatenschap een ongeoorloofd voordeel 
nastreeft; 

Dat de artikelen 792 en 1477 van het 
Burgerlijk W etboek aldus elk bedrog 
bedoelen dat ertoe strekt de deelgenoten 
te beroven van hetgeen hun in de 
verdeling toekomt ; 

Overwegende dat zo het louter inzicht 
goederen weg te maken of verborgen te 
houden daartoe niet volstaat, voormelde 
wetsbepalingen nochtans van toepassing 
zijn zodra dit inzicht zich door een 
bedrieglijke handeling veropenbaart, zelfs 
wanneer, ten gevolge van omstandighe
den vreemd aan de wil van de echtgenoot 
of erfgenaam, die handeling haar uit
werking mist ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

doordat het bestreden arrest beslist dat 
het verblijf van eiser in het sterfhuis 
hem de mogelijkheid heeft gegeven een 
huishuur uit te sparen en de verweerders 
verhinderd heeft over het huis te beschik
ken en dat eiser dus een vergoeding 
moet betalen die voor de periode van 
20 maart 1962 tot op de datum van het 
arrest op 150.000 frank mag geraamd 
worden, 

zonde1· te antwoo1·den op de middelen die 
door eiser in zijn regelmatige conclusie 
ontwikkeld werden en die lieten gelden 
dat « Germaine Cardon (verweerster) liet 
op 28 februari 1966 tot een proces-verbaal 
van vergelijking overgaan, op vertoning 
en verklaring welke zal gedaan worden 
door de heer J. L. Lagast (eiser) als in 
het bezit gebleven zijnde van de ge'in
ventariseerde voorwerpen; dit proces
verbaal wordt gesloten met de verklaring 
van partijen dat zij akkoord zijn om de 
ge'inventariseerde voorwerpen ter plaatse 
te laten, alwaar ze zich op dit ogenblik 
bevinden": 

Overwegende dat het arrest de ver
weerders een vergoeding toekent wegens 
het betrekken door eiser van het sterfhuis 
sinds de dag van het overlijden van de 
echtgenote van eiser tot op de dag waar
op het arrest werd geveld, omdat eiser 
op die woning niet het minste recht heeft ; 

Overwegende dat deze beschouwing 
niet passend antwoordt op de conclusie 
waarbij eiser liet gelden dat verweerster 
nog op 28 februari 1966 stilzwijgend erin 
had toegestemd dat het huis door hem 
zou bewoond worden ; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

doonlat het bestreden arrest het beroe
pen vonnis bevestigt en aldus eiser 
veroordeelt om uiterlijk binnen de maand 
van de betekening van het arrest het 
sterfhuis te ontruimen, op straffe van 
uitzetting met de sterke hand, 

zonde1· te antwoo1·den op het middel dat 
door eiser in zijn regelmatig neergelegde 
conclusie voorgesteld werd en dat liet 
gelden dat hij « niet zonder recht of titel 
tot dit huis toegang heeft ... omdat hij 
als bewaarder aangesteld werd over de 
meubelen en roerende voorwerpen erin 
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geborgen en omdat zulks geschied is in 
uitvoering van een akkoord tussen par
tijen afgesloten en bevestigd door het 
proces-verbaal van vergelijking van 
28 februari 1966 >> : 

Overwegende dat de conclusie van 
eiser slechts wijst op een gedoogzaamheid 
van verweerster om hem tijdelijk het 
sterfhuis te laten betrekken ; 

Overwegende dat het arrest, door de 
eis van de verweerders tot ontruiming 
van het huis in te willigen, impliciet 
doch duidelijk te kennen geeft dat de 
verweerders gerechtigd zijn aan het 
bewonen van het huis door mser een 
einde te stellen ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

01n die redenen, en zonder acht te 
slaan op de brieven door eiser gericht 
tot leden van het Hof, vernietigt het 
bestreden arrest doch slechts in zover 
het de verweerders een vergoeding van 
150.000 frank toekent wegens derving 
van het sterfhuis ; verwerpt de voorzie
ning voor het overige ; beveelt dat van 
het arrest melding zal worden gen1.aakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt eiser in de drie 
vierde van de kosten ; houdt de overige 
kosten aan ; zegt dat erover door de 
feitenrechter zal worden beslist ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Brussel. 

6 juni 1969.- 1e kamer.- Voo1·zitte1', 
H. Belpaire, raadsheer waarnemend voor
zitter.- T1c1'slaggever, H. Louveaux.
Gelijklnidende conchtsie, H. Krings, advo
caat-generaal.- Pleite1·s, HH. Struye en 
DeBruyn. 

1e KAMER.- 6 juni 1969. 

1° SCRIP- SCHEEPVAART. -ZEEVER· 
VOER. - CoGNossEMENTHOUDER. -

(1) Cass., 16 februari 1950 (Bull. en PAsrc., 
1950, I, 426), en 9 september 1966 (A1·r. cctss., 
1967, biz. 32). Zie tevens de noot van R. DE 
SMET onder het laatste arrest in Rev. crit. jttr. 
belge, 1968, biz. 121 en voig. 

(2) Gewoonlijk zegt men dat de kapitein 
de goederen aan de cognossementhouder moet 
afleveren. Dit dient evenwei niet verkeerd te 
worden begrepen. Ret bevrijdt de kapitein er 
niet van te onderzoeken of degene die de 
aflevering vordert in het endossement wordt 
vermeid (cf. RIPERT, D1·oit mm·itime, d. II, 

EXCLUSIEF RECHT OM ZIOH DE LADING 
DOOR DE KAPITEIN TE DOEN AFLEVE· 
REN, - RECHT OM ZIOH TE LATEN, 
VERGOEDEN VOOR HET TEKORT OF DE 
AVERIJ". - TWEEDE RECHT DAT IN 
BEGINSEL UITHET EERSTE VOORTVLOEIT. 

2° SCRIP. SCHEEPV AART.- ZEEVER· 
VOER. - COGNOSSEMENT AAN ORDER. 
- CoGNOSSEMENTHOUDER.- BEGRIP. 

3° SCRIP- SCHEEPV AART. - ZEEVER· 
VOER. - COGNOSSEMENT AAN ORDER. 
- COGNOSSEMENT DAT WEGENS VER· 
ZUIM NIET C+EENDOSSEERD IS AAN DE· 
GENE DIE HET ONDER ZICH HOUDT. 
- KAPITEIN DIE DE OORZAAK VAN HET 
NIET·ENDOSSEREN KENT.- KAPITEIN 
DIE DEGENE DIE HET COGNOSSEMENT 
ONDER ZIOH HOUDT ALS DE COGNOSSE· 
JYIENTHOUDER KAN BESCHOUvVEN, 

1° H et excl~tsief 1·echt van de co gnossement
houdM' om zich de lading doo1· de 
lcapitein te doen aflevM·en implicee1·t in 
beginsel het 1'echt om zich te laten 
ve1•goeden voor het teko1·t of de ave1·ij ( 1). 
(Gecoordineerde wetten op de zee- en 
binnenvaart, art. 89). (Impliciete op
lossing.) 

2° De houcle1· van een cognossement aan 
orde1' moet van zijn 1·echt doen blijken 
do01· een endossement of een ononder
b1'0ken 1'eelcs van endossementen; het 
loute1' onde1· zich houden van de titel 
volstaat niet om hem de daa1·uit voort
vloeiende rechten te ve1·lenen (2). 

3° De lcapitein aan wie een niet-geendos
seenl cognossement aan onle1· wordt 
aangeboden mag degene die deze titel 
onde1· zich ho~tclt als de co gnossement
houde1' beschouwen, wannee1' hij weet 
dat het niet-endosse1·en aan een verzuim 
te wijten is (3). 

nr 478), wat met name ertoe strekt de veilig· 
heid van de omloop van de titei te verzekeren 
(cf. VANRYN, Droit commm·cial, d. II, nrs 1302 
tot 1307) en de kapitein tegen eike reciamatie 
te bescherme:n, wanneer hij 1•ekening heeft 
gehouden met de vermeldingen van het 
cognossement (Inzake de wisselbrief, zie de 
gecoordineerde wetten van 31 december 1955 
op de wisseibrief en het orderbriefje, artikei16; 
LESCOT en RoBLOT, Les effets de commerce, 
d. II, nrs 567, 592 en volg.). 

(3) Vergelijk inzake overdracht van schuld· 
vordering : cass., 22 februari 1952 (Bull. en 
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(NAAJI'[LOZE VENNOOTSCHAP NAAR NEDER
LANDS RECHT « GEBROEDERS BROERE », 
T. NAAJI<ILOZE VENNOOTSCHAP NAAR 
ENGELS RECHT « ANTWERP OIL WHAR
VES LTD».) 

ARREST. 

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

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 85, 87, 89 van de wet op de zee- en 
binnenvaart, die boek II van het Wet
boek van koophandel vormt, en, voor 
zoveel als nodig, 1984 en 1985 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doo1'dat het bestreden arrest, hoewel 
het als vaststaand aanneemt dat het 
cognossement, opgemaakt voor het ver
voer van een lading ethyleen, gesteld was 
aan order van de vennootschap « Union 
Carbid Europa » en door deze aan ver
weerster niet werd geiindosseerd, beslist 
dat deze laatste « wel degelijk in feite 
houder van het cognossmnent was » en 
bijgevolg, bij toepassing van artilrel 89 
van de zeevaartwet, uitsluitend recht had 
op aflevering van de lading door de 
kapitein en aileen ontvankelijk was om 
van de vervoerder vergoeding van de 
door de koopwaar tijdens het vervoer 
gel eden schade te vorderen, op de gronden 
dat « de vervoerder aan wie appellante 
(thans verweerster) goed bekend was, 
wist dat deze gespecialiseerde firma in 
het lassen en tanken van ethyleen 
regelmatig met zulke verrichtingen te 
Antwerpen belast werd door de werkelijke 
belanghebende, « Union Carbid Europa », 
zodat het voor hem (de vervoerder) in 
feite normaal was de afwezigheid van 
endossement slechts als een louter ver
zuim te beschouwen », en dat « zodra de 
aflevering werd toegestaan zonder inacht
neming van bewust verzuim, de betrek
kingen van zeevervoerder tot cognosse
menthouder voorgoed gevestigd waren 
tussen partijen », 

te1·wijl, ee1'ste onde1·deel, eiseres in haar 

PAsro., 1952, I, 367) en noot 3; 3 september 
1959 (ibicl., 1960, I, 1); 29 maart 1962 
(ibicl., 1962, I, 837) en de noot op biz. 838; 
zie oak cass. fr., 8 mei 1878 (D., 1878, I, 241) 
en de noot van Professor OH. BEUDANT ; 
DE PAGE, T1'aite elthnentai?•e cle cl1'oit civil 
belge, d. IV, ur 400, letter E, nr 4. 

conclusie voor het hof van beroep deed 
gelden dat het aan order van de " Union 
Carbid Europa » opgemaakte cognosse
ment door deze noch aan verweerster, 
noch aan enige andere zetel werd 
geiindosseerd, zodat de "Union Carbid 
Europa » aJleen de hoedanigheid van 
houder van het cogn.ossement had en 
aileen ontvankelijk was om van de ver
voerder vergoeding van de door de 
koopwaar geleden schade te vorderen, nu 
verweerster " gespecialiseerd in bewer
kingen van lassen en tanken van de 
waren >> en als zodanig op de markt te 
Antwerpen goed bekend, ten deze opge
treden was, zoals verweerster in haar 
conclusie voor de eerste rechter uitdruk
kelijk had erkend, « in opdracht en voor 
rekening van de naamloze vennootschap 
" Union Carbid Europa » » en dus de 
lasthebber van de cognossementhouder 
bleek te zijn, waaruit volgt dat de beslis
sing niet naar de eis van de vvet met 
redenen mnkleed is, aangezien de vast
stelling dat verweerster aan eiseres goecl 
bekend was en dat bijgevolg " het voor 
hem (de vervoerder) in feite normaal was 
de afwezigheicl van enclossement slechts 
als een louter verzuim te beschouwen », 
irrelevant is en geen passencl antwoorcl 
op de conclusie van eiseres uitrnaakt, 
daar zij het niet mogelijk maakt de 
reclen in te zien waarmn verweerster 
bij het lassen als cognossementhouder 
gehandeld heeft en niet als lasthebber 
van de geadresseerde, zoals eiseres be
toogde (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede ondenleel, de formaliteit van het 
endossement de enige wettelijke wijze 
van overdracht van -een cognoE~sement 
aan order is, en de houder, om de aan 
die titel verbonden rechten nit te oefenen, 
zijn hoedanigheid in de wettelijke zin 
van de term moet doen blijken door een 
ononderbroken opvolging van endosse
menten, waaruit volgt dat het arrest, 
door te beslissen dat het ontbreken van 
endossement ten deze slechts een ge>voon 
louter verzuim uitmaakt en dat, « zodra 
de aflevering werd toegestaan zonder 
inachtneming van bewust verzuin1, de 
betrekkingen van zeevervoerder tot 
cognossementhouder voorgoed gevestigcl 
waren tussen partijen », al de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen, uit
gezonderd artikel 97 van de Grondwet, 
heeft geschonden : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat het aan order van de vennootschap 
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« Union Carbid .bluropa )) opgemaakt en 
door deze niet geendosseerd cognosse
ment in de loshaven door verweerster 
aan de kapitein aangeboden werd, dat 
op vertoon van dit cognossement de 
lading ethyleen door de kapitein aan 
verweerster afgeleverd werd, dat ver
weerster in eigen naam en zich uitdrukke
lijk beroepende op haar hoedanigheid van 
cognossementhouder, regelmatig bij de 
vervoerder heeft geprotesteerd wegens 
de bij het weghalen van de goederen 
geconstateerde averij en dat de vervoer
der minstens impliciet die hoedanigheid 
heeft erkend in zijn antwoord waarbij 
hij zijn aansprakelijkheid afwees ; 

Dat het arrest tevens vaststelt dat 
verweerster geregeld door de vennoot
schap « Union Carbid Europa )) met het 
lossen en tanken van ethyleen gelast 
werd en dat de vervoerder de hoedanig
heid waarin verweerster optrad goed 
kende; 

Overwegende dat het arrest uit deze 
omstandigheden heeft afgeleid dat ver
weerster als cognossementhouder is opge
treden en dat de ontstentenis van 
endossement op het onderwerpelijk 
cognossement aan een louter verzuim 
diende toegeschreven te worden ; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
de conclusie van eiseres, welke beweerde 
dat bij gebrek aan endossement de 
vennootschap «Union Carbid Europa)) 
de enige cognossementhouder was en 
verweerster slechts als lasthebber van 
die vennootschap de goederen in ont
vangst had genomen, passend beant
woordt; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, zo de houder van 
een cognossement aan order moet doen 
blijken van zijn recht door een endosse
ment of een ononderbroken reeks van 
endossementen en het louter onder zich 
hebben van de titel derhalve niet volstaat 
om hem de daaruit voortvloeiende rech
ten te verlenen, niets nochtans degene aan 
wie een niet-geendosseerd cognossement 
aangeboden wordt, belet hij die het onder 
zich heeft als cognossementhouder te 
beschouwen, wanneer hem bekend is, 
zoals ten deze door het arrest wordt 
vastgesteld, dat het ontbreken van 
endossement aan een louter verzuiln 
client toegeschreven te worden; 

Dat het onderdeel naar repht faalt ; 

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

6 juni 1969.- 1e kamer.- Voorzitter, 
H. Belpaire, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Hallemans. -
Gelijkluidende conclusie, H. Colard, advo
caat-generaal. - Pleite1·s, HH. Simont 
en VanRyn. 

2e KAMER. - 9 juni 1969. 

1° TAAL (GEBRUIK VAN DE DUIT
SE). - REOHTSPLEGING VOOR RET 
HoF VAN OASSATIE. - STRAFZAKEN. 
- BESTREDEN BESLISSING EN OASSA· 
TIEBEROEP IN RET DUITS.- BESOHIK· 
KING VAN DE EERSTE VoORZITTER 
TOT VASTSTELLING VAN DE TAAL VAN 
DE REOHTSPLEGING. 

2° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS· 
REGLEJ\'!ENT VAN 10 DECEMBER 1958, 
ARTIKEL 54-2. - DIEREN. - VER
PLICHTING OPGELEGD AAN DE BESTUUR· 
DERS EN BEGELEIDERS. 

1° rV annee?' de voorziening tegen een in 
het Duits gewezen beslissing in stmf
zaken in dezelfde taal is opgemaakt, 
stelt de Ee1·ste V oorzitte?' van het H of 
van cassatie, bij beschikking, de taal 
vast waarin de rechtspleging voo1· het 
Hof vanaf de te1·echtzitting zal voo1't
gezet wo1·d,en (1). (Wetten van 15 jlmi 
1935, artikel27bis, § 2, en 24 juni 1953, 
art. 9.) 

2° De bestuttnlers en begeleiders van t1·elc-, 
last- of 1·ijdieren en van vee moeten 
voortd~wend in de nabijheid van de 
dieren blijven, ze kunnen in bedwang 
houden en lcunnen beletten dat zij het 
ve1·lcee?' belemme1·en en ongevallen vm·
oo?·zaken. (W egverkeersreglement van 
10 december 1958, art. 54-2.) 

(CORJVIANN, T. NOUWEN.) 

ARREST ( vertaling.) 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 november 1968 in het 
Duits door de Correctionele Rechtbank 
te Verviers, rechtdoende in hoger beroep, 
gewezen; 

(1) Cass., 3 maart 1969, sttp?·a, blz. 616; 
raadpl. de noot onder cass., 14 april 1969, 
supra, blz. 758. 
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Gelet op de beschikldng van de Eerste 
Voorzitter van 27 mei 1969 krachtens 
welke het geding in het Frans voor het 
Hof zal worden voortgezet vanaf de 
terechtzitting; 

A. Op de voorziening van C01·mann, 
beklaagde : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 54-2 van het weg
verkeersbesluit, 418, 420 van het Straf
wetboek, 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek, 97 van de Grondwet, 1319, 1320 
van het Burgerlijk W etboek en uit de 
miskenning van de bewijskracht van het 
proces-verbaal nr. 812 van 26 oktober 
1967 van de rijkswachtbrigade te Eupen, 

doordat het besheden VOlmis eiser heeft 
veroordeeld wegens overtreding van de 
artikelen 418, 420 van het Strafwetboek 
en 54-2 van het wegverkeersbesluit, ver
weerder vrijgesproken van de ten laste 
gelegde overtreding van artikel 27-1 van 
voornoemd besluit, eiser aileen aanspra
kelijk verklaard heeft voor de schade
lijke gevolgen van bedoelde ongeval, hem 
veroordeeld heeft om aan verweerder 
68.715 frank als schadevergoeding te 
betalen, zijn burgerlijke 'rechtsvordering 
tegen verweerder heeft afgewezen, en 
deze beslissingen heeft gerechtvaardigd 
door de driedubbele overweging, ener
zijds dat eiser zijn vee had moeten ver
wijderen van de rijbaan en het enkel dan 
had moeten laten oversteken toen zulks 
kon worden gedaan zonder gevaar, ander
zijds dat, blijkens zijn eigen verklaring, 
" eiser niet had gelet op de kudde koeien 
die hij geleidde, en ze niet in bedwang 
had gehouden, daar hij de botsing tussen 
verweerders voertuig en een van zijn 
koeien niet heeft gezien, en er zich eerst 
rekenschap van heeft gegeven toen hij 
de koe dood heeft zien liggen ,, en ten 
dotte « dat er een twijfel bestond ten 
aanzien van de aan verweerder ten laste 
gelegde betichting van overdreven snel
heid ,, 

te1'wijl, ee1'ste ondm·deel, na impliciet 
te hebben vastgesteld of in elk geval 
zonder te hebben betwist dat, zoals eiser 
bij conclusie stelde en zoals volgde uit 
lle stukken van het dossier, en met name 
uit het beroepen vonnis en het proces
l'erbaal van de rijkswacht, dat het onge
val zich heeft voorgedaan toen de kudde 
:le rijbaan overstak, het vonnis niet 
wnder schending van artikel 54-2 van 
!1et wegverkeersbesluit kon beslissen 
:!at eiser verplicht was zijn vee te ver
'vijderen van de voornoemde rijbaan, 

daar genoemd artikel 54-2 aan de bestuur
der van een kudde slechts de verplichting 
oplegt enerzijds voortdurend in de nabij
heid van de dieren te blijven. - ver
plichting waaraan eiser voldaan heeft 
en die het vonnis hem trouwens niet ver
wijt niet te hebben in acht genomen -
en anderzijds de dieren te kunnen in 
bedwang houden en te kunnen beletten 
dat zij het verkeer belennneren en onge
vallen veroorzaken, - van welke ver
plichting in het derde onderdeel van het 
middel zal worden bewezen dat het 
vonnis wettelijk niet heeft vastgesteld 
dat eiser ze niet heeft nagekomen -
maar dat dit artikel de bestuurder niet 
verplicht zijn kudde te verwijderen van 
een rijbaan die hij moest en normaal 
mocht oversteken ; 

tweede ondenleel, het vonnis slechts 
dan zou hebben kunnen beslissen dat 
eiser verplicht was zijn kudde te ver
wijderen van de rijbaan, indien hij 
had vastgesteld dat er op het ogenblik 
waarop hij haar heeft doen oversteken, 
zich een ongeval kon voordoen wegens 
de nabijheid van de hem tegemoetko
mende wagen van verweerder, en het 
vonnis zodanige vaststelling niet heeft 
gedaan, zodat zijn beslissing niet op 
regelmatige wijze met redenen is omldeed, 

denle onde1·deel, door zijn beslissing 
betreffende het niet «in bedwang hou
den " van de kudde te gronden op de 
verklaring aileen van de eiser, volgens 
welke hij de botsing tussen verweerders 
auto en een van zijn koeien niet zou 
hebben gezien en hij er zich pas reken
schap zou hebben van gegeven toen hij 
de koe dood zag liggen, het bestreden 
vonnis de bewijskracht heeft miskend 
van het proces-verbaal van de rijks
wacht waarin deze verklaring is opgeno
men, volgens welk proces-verbaal eiser 
verklaard heeft dat, nadat hij de rijbaan 
betreden had aan het hoofd van de kudde 
die de weg overstak en terwijl hij met 
een rode lantaarn en een lamp zwaaide, 
hij (( alsdan een voertuig met grote snel
heid uit de richting Eupen zag aanko
men ,, dat hij zag dat het voertuig (( in 
lmsere Herde Kiihe hinein fuhrte ,, dat 
hij toen (( einen schweren Schlag » hoorde 
en dat hij, na de botsing en na de auto
bestuurder die gekwetst was te hulp te 
zijn gekomen, een koe op de weg zag 
liggen; dat de uitlegging die het vonnis 
aan deze verklaring geeft, onverenigbaar 
is met haar bewoordingen, waaruit inte
gendeel blijkt dat eiser de auto van 
verweerder midden in de kudde heeft 
zien binnendringen en hij de schok 
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van de botsing heeft gehoord en het dus 
onjuist is dat hij zou hebben verklaard 
dat " hij er zich pas naderhand reken
schap heeft van gegeven " ; dat in elk 
geval het feit dat hij de botsing niet zou 
hebben opgemerkt op het juiste ogenblik 
waarop zij zich heeft voorgedaan, geens
zins bewijst dat hij de kudde niet zou 
hebben kunnen in bedwang houden, 
inclien de auto van verweerder niet in 
het midden van die kudde binnen gedron
gen was met grate snelheid; dat nu het 
bestreden vonnis zijn beslissing gegrond 
heeft op een onjuiste uitleggi:ng van eisers 
verklari:ng, het niet op regelmatige wijze 
met redenen omkleed is ; 

vie1·de ondenleel het vonnis weliswaar 
in feite en derhalve op soevereine wijze 
heeft kunnen vaststellen dat de snelheid 
waarmee verweerder reed, op zichzelf 
niet overdreven was, 1naar niet geant
woord heeft op eisers conclusie die aan 
verweerder niet enkel overdreven snel
heid verweet, maar ook dat hij « niet 
gelet had op de lichtsignalen die eiser 
had gegeven '' ; dat in elk geval het 
vonnis :niet geantwoord heeft op eisers 
conclusie, in zover zij stelde dat uit 
het getuigenis van de getuige Schoon
broodt, die zich op 70 meter van de 
plaats van het ongeval bevond, bleek 
dat hij << eiser midden op de straat wel 
had zien zwaaien Irtet een rode lantaarn 
waarvan het licht goed zichtbaar was '' 
en deze zichtbaarheid bovendien bewe
zen was door het feit dat << een sleep 
vrachtwagens komende nit de richting 
Herbestal regelmatig gestopt had voor 
de kudde " ; dat met de motivering van 
het vonnis het Hof niet lmn cutmaken 
of het vonnis heeft willen beslissen in 
feite dat het niet juist was dat volgens 
de verklaring van de getuige Schoon
broodt de signalen zichtbaar waren op 
70 meter afstand, dan wel in rechte 
heeft willen beslissen dat, zelfs indien 
het feit juist was, de verklaring van de 
getuige niet in aanmerking kon komen 
om een reden die het vonnis trouwens 
niet heeft aangegeven, dan nog heeft 
willen beslissen dat uit het enkele feit 
dat het niet bewezen was dat de licht
signalen de kudde voldoende belichtten, 
blijkt dat verweerder geen fout had 
begaan in oorzakelijk verband met het 
ongeval, door geen acht te slaan op 
deze signalen waarvan het vonnis de 
zichtbaarheid niet heeft betwist ; dat 
het tekort aan of de dubbelzimtigheid 
van· de 1notivering van het bestreden 
vonnis het voor het Hof onmogelijk 
maakt zijn toezicht uit te oefenen op de 

wettelijkheid ervan, en een schending 
oplevert van artikel 97 van de Grand
wet : 

vVat het eerste en het tweede onder
dee! betreft : 

Overwegende dat het vonnis enerzijds 
erop wijst << dat in de schemering en bij 
een weinig helder en regenachtig weer, 
wat de zichthaarheid hinderde, het voor 
hem (eiser) niet voldoende was signalen 
te geven met een lmipperlicht en met 
een zaklantaarn; dat hij eerst en vooral 
zijn vee moest verwijderen van de plaats 
waar de weggehruikers voorhijkwamen 
en het de rijweg slechts dan doen over
steken wanneer die 1naneuver zonder 
gevaar kon geschieden " ; 

Dat het vonnis anderzijds vaststelt 
<< dat heklaagde (thans eiser) zijn vee 
niet heeft in hedwang gehouden en niet 
heeft kmmen heletten dat zijn dieren 
het verkeer helem1nerden en een ongeval 
veroorzaakten " ; 

Dat de correctionele rechthank aldus 
eisers veroordeling wegens overtreding 
van de artikelen 418 ne 420 van het 
Strafwethoek en 54-2 van het wegver
keershesluit wettelijk: rechtvaardigt; 

W at het derde onderdeel hetreft : 

Overwegende dat, door erop te wijzen 
dat, zoals hlijkt uit eisers eigen verkla
ring, deze << niet gelet heeft op zijn vee 
en het niet in hedwang heeft gehouden, 
dat hij de hotsing tussen de wagen van 
de heklaagde Nouwen en een van zijn 
koeien ;niet heeft gezien en er zich eerst 
reke;nschap van heeft gegeven toen hij 
haar dood heeft zien liggen "' het VOlU1.is 
niet de hewijskracht miskend heeft van 
het proces-verhaal van de rijkswacht, 
dat in het middel woordelijk is over
genOinen; 

W at het vim·de onderdeel hetreft : 

Overwegende dat, met inachtneming 
van alle gegevens der zaak en met name 
van het in het nriddel vermeld verweer, 
het vom1.is erop wijst dat, zelfs indien 
verweerder de lichtsignalen van eiser had 
kunnen zien, het wegens de weersgesteld
heid niet zeker was dat hij de hindernis 
zou hehhen kum1.en zien die eisers vee 
voor hem opleverde ; 

Dat het aldus antwoordt op de in het 
middel bedoelde conclusie ; 

Dat het middel derhalve in geen enkel 
van zijn onderdelen kan worden aan
genomen; 
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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 
overeenkomstig de wet is ; 

B. Op de voorziening van Cormann 
burgerlijke partij : 

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

Overwegende dat de voorziening 
slechts ontvankelijk is in zover eiser ver
oordeeld is in de kosten van de straf
vordering; 

Dat in dit opzicht eiser geen enkel 
middel aanvoert ; 

2. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering van eiser tegen verweer
der: 

Overwegende dat, zoals blijkt uit het 
antwoord hierboven gegeven op het mid
del tot staving van de voorziening van 
Cormaml, beklaagde, de voorziening niet 
kan worden aangenomen ; 

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

9 juni 1969. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Valentin, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1'slaggeve1·, H. 
Ligot. - Gelijkluidende conclusie, H. 
Dumon, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 9 juni 1969. 

1° WEGVER.KEER.- VooRRANG HEB
BENDE BESTUURDER. - NIET VRI.J
GESTELD VAN RET NEMEN VAN VOOR
ZICHTIGHEIDSMAATREGELEN DOOR DE 
01\iSTANDIGHEDEN GEBODEN OM EEN 
BOTSING TE VOORKOlliEN. 

2° VER.ZEKERINGEN. - VERPLICHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN
ZAKE MOTORRIJTUIGEN. - BEKLAAG
DE DIE EEN VERZEKERAAB RECHT
STREEKS DAGVAARDT EN ZICH TEGEN 
HEM BURGERLIJKE P ARTIJ STELT. -
VERZEKERDE NIET IN DE ZAAK OPGE-

ROEPEN. NIET ONTVANKELIJKE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 

1° De voo1'1'anghebbende bestwu?"der wo1·dt 
niet v1·ijgesteld van de ve1·plichting voo1"
zichtigheidsmaatregelen te nemen die 
door de omstandigheden wo1·den geboden 
om een botsing te voorlcomen (1). 

2° Is niet ontvanlcelijlc de buTgerlijlce 1'echts
V01'derin g doo1• een beklaagde ingesteld 
tegen een ve1·zelceraar van de burger-
1'echtelijlce aanspralcelijlcheid inzalce 
motor1·ijtuigen, die door de belclaagde 
TechtstTeelcs voor het strajge1·echt wo1·dt 
gedagvaanl, u·anne61' geen 1'echtsvorde
ring voor dit ge1•echt wo1·dt geb?"aGht tegen 
de ve1·zelcenle aan wie bedoelde belclaagde 
een jout verwijt. 

(BELLENS, T. LAMBERT, NAAMLOZE VEN
, NOOTSCHAP « ETABLISSEMENTS VAN DE 

VELDE ll, VAN DE VELDE, LUYCKX, 
VAN DEN DAELE EN DE MUELENAERE 
EN NAAliiLOZE VENNOOTSCHAP VAN 
VERZEKERINGEN « EUROBEL ll.) 

ARREST (Ve1"taling.) 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 oktober 1968 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

A. Op de voorziening van Bell ens, 
beklaagde : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 418, 419, 420 van het Strafwetboek, 
16-1, 27-1 en 27-2 van het wegverkeers
besluit, 

doonlat, eerste onde1·deel, enerzijds het 
motief volgens wellr Eloy verklaard 
heeft geleidelijk te hebben gestopt en 
diens verklaring bevestigd is door die 
van dame Sinclair en mede-inzittenden 
die eveneens van vertraging of stoppen 
gewagen, geen antwoord is op het middel 
van beklaagde, thans eiser, volgens het
wellr, zelfs indien de bestuurder Eloy 
niet op bruuske wijze gestopt heeft, zulks 
niettemin op plotse en voor beklaagde 
onvoorzienbare wijze geschied is; en 
anderzijds de motieven volgens welke 
bijzondere voorzichtigheid geboden is op 

(1) Cass., 21 september 1964 (Bull. en 
PAsrc., 1965, I, 64) en 6 maart 1967 (An·. 
cass., 1967, blz. 849}. 
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het ogenblik dat zich bij de stroom van 
uit de tunnel rijdende voertuigen de 
wagens uit een zijweg komen toevoegen 
niettegenstaande de voorrang voor de 
weggebruikers die uit de tunnel komen 
gereden, een zekere belemmering op deze 
plaats niet onvoorzienbaar is en het ver
tragen en het stoppen van Eloy een 
oplettend bestum'der niet konden ver
rassen, geen passend antwoord zijn op 
eisers middel volgens hetwelk het ver
tragen en het stoppen van Eloy's voer
tuig moeten worden geacht plots te zijn 
geschied omdat zij het gevolg waren van 
de miskenning, door dmne Sinclair, van 
de voorrang van de bestuurder Eloy en 
van de eiser ; 

tweede onclenleel, door het beginsel te 
huldigen dat bijzondere voorzichtigheid 
geboden is op het ogenblik dat zich bij 
de stroom van nit de tunnel rijdende 
voertuigen de wagens uit een zijweg 
komen toevoegen, het arrest een regel 
stelt die geen steun vindt in de bepalingen 
van het wegverkeersbesluit ; dat zulks 
eveneens het geval is wanneer het erop 
wijst dat, niettegenstaande de voorrang 
voor de weggebruikers die uit de tunnel 
kmnen gereden, een zekere belennnering 
op deze plaats niet onvoorzienbaar is ; 
dat deze motieven i1nmers onverenigbaar 
zijn met de bewoordingen van artikel 18 
van het wegverkeersbesluit, volgens het
welk de bestuurder die, krachtens de 
bepalingen van de artikelen 16 en 17, een 
andere moet laten voorgaan, slechts mag 
verder rijden, indien hij zulks, gelet op 
de plaats, de verwijdering en de snelheid 
van de andere bestuurders, kan doen 
zonder gevaar voor ongevallen ; dat door 
de voorzienbaarheid van de hindernis, 
opgeleverd door het voertuig van Eloy, 
te gronden op de reden dat voertuigen 
nit een secundaire weg zich konden voe
gen bij de stroom van de nit de tunnel 
komeHde voertuigen, het arrest de bepa
lingen betreffende de voorrang onjuist 
heeft toegepast en de voorzienbaarheid 
van de hindernis, opgeleverd door het 
voertuig van Eloy, niet wettelijk heeft 
verantwoord : 

W at het middel in zijn geheel betreft : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
« dat Eloy in zijn verklaring, opgetekend 
de 21 april, verklaard heeft geleidelijk te 
hebben gestopt; dat er geen reden is om 
hoven deze verklaring de voorkeur te 
geven aan het feitenrelaas dat in het 
aanvankelijk proces-verbaal voorkomt, 
welk relaas slechts geldt als eerste aan
wijzingen betreffende de omstandigheden 

van het ongeval; dat Eloy's verldaring 
trouwens bevestigd is door die van dame 
Sinclair en mede-inzittenden » ; 

Dat deze vaststellingen en overwegin
gen een passend antwoord zijn op eisers 
conclusie volgens welke Eloy plots had 
gestopt; 

Overwegende dat het Hof van beroep, 
zonder miskenning van het bepaalde 
inzake voorrang, heeft kunnen zeggen 
« dat bijzondere voorzichtigheid geboden 
is op het ogenblik dat zich bij de stroom 
van de nit de ttmnel rijdende voertuigen 
de wagens uit een zijweg komen toevoe
gen ; .. . dat, niettegenstaande de voor
rang voor de weggebruikers die uit de 
tunnel komen gereden, een zekere belem
mering op deze plaats niet onvoorzien
baar is»; 

Dat im1ners de bestuurder die voorrang 
geniet op de openbare weg, daardoor niet 
ervan ontslagen is de voorzichtigheids
maatregelen te nemen die door de mn
standigheden geboden zijn om een bot
sing te vermij den ; 

Overwegende dat, na er te hebben op 
gewezen dat eiser te dicht op Eloy's 
wagen volgde, gelet op de snelheid waar
mee hijzelf nit de tunnel kwam gereden, 
het arrest vaststelt « dat het vertragen 
en het stoppen van Eloy geen verrassing 
kon zijn voor een oplettend bestuurder 
die met kleinere snelheid nit de tunnel 
kwam gereden of die tussen de wagens 
een behoorlijke afstand had gelaten » ; 

Dat het hof van beroep aldus passend 
antwoordt op eisers conclusie en de 
beslissing wettelijk rechtvaardigt volgens 
welke het vertragen en het stoppen van 
Eloy niet onvoorzienbaar waren voor 
eiser; 

Dat het middel derhalve niet kan wor
den aangenomen ; 

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 
overeenkomstig de wet is ; 

B. Op de voorziening van Bellens, 
rechtstreeks dagvaardende partij : 

Over het middel hieruit afgeleid dat 
het arrest niet antwoordt op eisers con
clusie die ertoe strekt te doen wijzen dat 
de gehele aansprakelijkl1eid voor het 
ongeval rust op dame Sinclair, verze
kerde van verweerster, terwijl het hoJ 
van beroep de ontvankelijld1eid van dE 
rechtsvordering die tegen laatstgenoemdE 
is ingesteld, aanneemt in zover zij toi 
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voorwerp heeft het vonnis en het arrest 
voor verweerster bindend te doen ver
klaren en het hof derhalve moest uit
spraak doen over de eventuele aanspra
kelijkheid van dame Sinclair, ten einde 
deze beslissing aan verweerster te kunnen 
tegenwerpen : 

Overwegende dat het hof van beroep 
stelt dat de eerste rechter terecht en op 
juiste gronden die het slechts kan over
nemen, de rechtsvordering ontvankelijk 
heeft verklaard, in zover zij ertoe strekt 
het vonnis en het arrest voor verweerster 
bindend te doen verklaren, en niet ont
vankelijk « in zover zij de veroordeling 
van de verzekeraar tot voorwerp heeft, 
terwijl geen enkele rechtsvordering tegen 
de verzekerde ingesteld is voor het straf
gerecht " ; ... dat het beroepen vonnis 
gezegd had " dat men niet kan weigeren 
dat de verzekeraar van een diplomaat 
bij debatten, waarbij deze verzekeraar 
kennelijk een vaststaand uit de verze
keringsovereenkomst voortvloeiend be
lang heeft, aanwezig · is hetzij door een 
vrijwillige tussenkomst, hetzij door ge
dwongen tussenkomst, mits dit in de 
zaak roepen beperkt is tot die juridische 
aanwezigheid, en deze laatste slechts een 
bindendverldaring van het vonnis tot 
gevolg heeft zonder enige andere sane
tie''; 

Overwegende dat het arrest op grond 
van de hierboven overgenomen redenen 
wettelijk beslist heeft dat de eis tot 
veroordeling van de naamloze vennoot
schap Eurobel tot betaling van schade
vergoeding niet ontvankelijk was; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

9 juni 1969.- 2e kamer.- Voorzitter, 
H. Valentin, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggeve1·, H. Ligot. -
Gelijkluidende conclusie, H. Dumon, 
advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 9 juni 1969. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - POLITIERECHTBANK. 
- PROCES-VERBAAL VAN EEN TERECHT
ZITTING, TIJDENS WELKE DE ZAAK 

ONDERZOCHT IS, DAT DOOR DE VOOR
ZITTER NIET WERD ONDERTEKEND. -
VONNIS DAT NIET ALLE VEREISTE 
VASTSTELLINGEN INHOUDT Oi\'I DE 
REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLE
GING TE BEWIJZEN. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - BEROEPEN VONNIS 
NIETIG. - BESLISSING VAN DE RECHTER 
IN HOGER BEROEP DIE DEZE NIETIGHEID 
OVERNEEMT. - NIETIGHEID VAN DE 
BESLISSING IN HOGER BEROEP. 

1° Nietig is het vonnis van een politie
rechtbank, wanneer het proces-vC?·baal 
van de terechtzitting tijdens welke de 
zaalc onde1·zocht is, doo1· de voo1·zitter 
niet werd ondertelcend en het vonnis 
niet alle vereiste vaststellingen inhoudt 
om de 1'egelmatigheid van de rechts
pleging te bewijzen (1). 

2° N ietig is de beslissing van de 1·echter 
in hoge1· beroep die de nietigheid, waar
doo?' het be1•oepen vonnis is aangetast, 
ovemeemt (2). 

(CANIVET, T. BEAUMONT.) 

ARREST (ve?"taling.) 

HET HOF ; - Gelet op het best,reden 
vonnis, op 19 oktober 1968 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Charle
roi, rechtdoende in hoger beroep over 
de burgerlijke belangen; 

Over het vijfde middel, tweede onder
dee], en over het zesde middel, tweede 
onderdeel, 

het vijjde, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 153, 162, 190, 194 van het 
Wetboek van strafvordering, 10 van de 
wet van 1 mei 1849, 7 van de wet van 
20 april 1810, 96, 97 van de Grondwet, 

doo1•dat, tweede onderdeel, het vonnis 
van 19 juni 1968 nietig is wegens de 
nietigheid van de processen-verbaal van 
de terechtzittingen van 8 mei 1968 
tijdens Welke terechtzitting de zaak is 
behandeld, en van 19 juli 1968 tijdens 
welke het vonnis is uitgesproken, welke 
akten niet ondertekend zijn door de 
voorzitter, zodat het Hof onmogelijk 
zijn toezicht kan uitoefenen op de wet
telijkheid van de uitgesproken beslissing 

(1) en (2) Cass., 7 november 1D66 (Arr. 
cass., 1967, biz. 331 ; verg. cass., 25 november 
1968, s~tpm, biz. 313. 
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wat de nietigheid van zulke beslissing 
meebrengt ; en terwijl de bestreden 
beslissing deze onregelmatigheden over
neemt; 

het zesde, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 96, 97 van de Grondwet, 
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
10 van de wet van 1 mei 1849, 7 van de 
wet van 20 april 1810, 153, 161, 189, 190 
van het Wetboek van strafvordering, 

doo1•dat de bestreden beslissing bevesti
gend beschikt op de veroordeling van 
beldaagde tot schadevergoeding j egens 
de burgerlijke partij, welke veroordeling 
door het beroepen vonnis is uitgesproken, 
zonder daartoe eigen gronden aan te 
voeren of een nieuw onderzoek in te 
stellen voor de rechter in hoger beroep 
en door enkel te verwijzen naar het von
nis van de politierechtbank van het kan
ton Chatelet van 19 jcmi 1968, 

te1·wijl, tweede onderdeel, het vonnis van 
19 juni 1968 nietig is wegens de nietigheid 
van de processen-verbaal van de terecht
zittingen van 8 mei 1968 tijdens welke 
terechtzitting de zaak is behandeld, en 
van 19 juni 1968 tijdens welke het vonnis 
is uitgesproken, welke alden niet onder
tekend zijn door de voorzitter, zodat 
het Hof onmogelijk zijn toezicht kon 
uitoefenen op de wettelijkheid van de 
beslissing die ten gevolge van en op 
deze terechtzittingen is uitgesproken, 
wat de nietigheid van zulke beslissing 
meebrengt, en terwijl de bestreden 
beslissing deze onregelmatigheden over
nemnt : 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting van de politierecht
bank van 8 mei 1968, tijdens welke de 
zaak is behandeld en, voor uitspraak, 
verdaagd tot de terechtzitting van 
19 juni 1968, niet ondertekend is door 
de rechter die de terechtzitting heeft 
gehouden; 

Dat dientengevolge dit proces-verbaal 
geen authenticiteit bezit en niet het 
bewijs levert dat de erin vermelde vormen 
zijn in acht genomen ; 

Dat de vermeldingen van het vonnis 
dit tekort aan vaststellingen niet aan
vullen; 

Overwegende dat het beroepen vonnis, 
ten gevolge van deze rechtspleging gewe
zen, nietig is ; 

Dat het bestreden vonnis deze nietig
heid heeft overgenomen en eveneens nie
tig is; 

(1) Raadpl. cass., 8 november 1965 (Bt1ll. 
en PASIC., 1966, I, 316). 

Om die redenen, en zonder dat er grond 
bestaat tot onderzoek van de andere 
middelen, die geen ruimere cassatie zou
den kunnen meebrengen, vernietigt het 
bestreden vonnis ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerster in de kosten ; 
verwijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Bergen, zitting houdende 
in hoger beroep. 

9 j cmi 1969. - 2 e kamer. - TT om·zitter, 
H. Valentin, raadsheer waarnemend voor
zitter. - TTerslaggever, H. Ligot. -
Gelijkluidencle condusie, H. Dumon, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 9 juni 1969. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN.- "VERSCHILLENDE PER· 
SONEN DIE Z!CH BURGERLIJKE P ARTIJ 
HEBBEN GESTELD TEGEN EENZELFDE 
BEKLAAGDE EN DIE ELK EEN EIGEN 
NADEEL AANVOEREN. - HoF VAN 
BEROEP DAT DE HEROPENING BEVEELT 
VAN DE DEBATTEN MET BETREKKING 
TOT DE RECHTSVORDERING VAN EEN 
DER BURGERLIJKE PARTIJEN EN OP 
DE ANDERE RECHTSVORDERINGEN UIT· 
SPRAAK DOET.- WETTELIJKHEID. 

W anneer verschillencle personen zich 
wegens eigen nadelen, tegen eenzelfde 
beklaagde, burgerlijke partij hebben 
gestelcl en de ?'echte?' na het ove1·lijden 
van een dezer partijen de heropening 
van de debatten beveeU om aan de 
erfgenamen de gelegenheid te geven het 
geding te he1·vcttten, ve1plicht geen wets
bepaling hem de debatten oak te her
openen met bet1·ekking tot de rechtsvor
cle~·ingen van de andere burge1·lijke 
pm·tijen (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (( DE BEL· 
GISCHE PHENIX », T, DUMONT EN 
LOTTEN.) 

AREST ( VM'taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 december 1968 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid' uit 
de schending van de artikelen 154 en 18g 
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van het W etboek van strafvordering en 
van de rechten der verdediging, 

doordat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat uit een na de 
sluiting der debatten overgelegde over
lijdensakte bleek dat de burgerlijke 
partij Emile Lotten overleden was op 
22 februari 1968, dit is v66r het beroepen 
vonnis, de heropening van de debatten 
heeft bevolen enkel en aileen « voor de 
hervatting van het door wijlen Emile 
Lotten ingesteld geding door zijn erf
genamen )), 

terwijl de rechters in hoger beroep de 
heropening van de debatten eveneens 
hadden moeten bevelen met betrekking 
tot de gegrondheid van de burgerlijke 
rechtsvorderingen van Leon Dumont en 
diens echtgenote Victoria Lotten, in 
zover . deze rechtsvorde:ringen gericht 
waren tegen eiseres tot cassatie ; dat het 
cassatieberoep weliswaar thans niet ont
vankelijk is tegen het gedeelte van het 
bestreden arrest dat uitspraak doet op 
de burgerlijke rechtsvordering van wijlen 
Emile Lotten en dat geen eindbeslissing 
is, daa:r het zich ertoe beperkt de her
opening van de debatten te bevelen, maar 
dat niettemin het overleggen en het bij 
het dossier voegen, na de sluiting der 
debatten op de terechtzitting van 
9 december 1968, van de overlijdensakte 
der burgerlijke partij Emile Lotten de 
heropening van de debatten rechtvaar
digden betreffende de gegrondheid van 
aile burgerlijke rechtsvorderingen, met 
name die van de verweerders Leon 
Dumont en Victoria Lotten waartegen 
de voorziening gericht is, aangezien de 
burgerlijke partij Emile Lotten op de 
te:rechtzitting van 9 december 1968 
ve:rtegenwoo:rdigd werd door haar raads
man, die aldus de verweermiddelen van 
wijlen Emile Lotten heeft kunnen voor
clragen niet aileen met betrekking tot 
het beclrag van het nadeel gevorderd 
door deze burgerlijke partij, maar even
eens met betreklmg tot de aansprakelijk
heid van de verzekerde van eiseres, 
\Vellm aansprakelijkheid ten grondslag 
bg niet enkel aan de burgerlijke rechts
vorderingen van Emile Lotten, maar 
Aveneens aan de bu:rgerlijke rechtsvor
cleringen van Leon Dumont en diens 
~chtgenote Victoria Lotten, waartegen 
Je voorziening gericht is ; door enkel 
tnet betrekking tot de burgerlijke rechts
\Tordering van wijlen Emile Lotten de 
!1eropening van de debatten te bevelen, 
:1et bestreden arrest dus de in het 
niddel aangehaalde bepalingen geschon
:len heeft: 

Overwegende dat Leon Dumont, Vic
t<;>ria Lotten en Emile Lotten zich tegen 
e1ser~s en dezer verzekerde burgerlijke 
partiJ hadden gesteld wegens het eigen 
nadeel dat elk van hen had geleden ten 
gevolge van een wanbeclrijf ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
de heropening van de debatten heeft 
bevolen om het door Emile Lotten 
ingestelde geding te kunnen laten her
vatten door diens erfgenamen en dat 
geen enkele wettelijke bepaling het hof 
verplichtte tegelijkertijd de heropening 
van de debatten te bevelen met betrek
king tot de eisen van de twee andere 
burgerlijke partijen ; 

Dat de rechten der verdediging van 
eiseres niet kunnen geschonden zijn door 
het feit aileen dat uitspraak was gedaan 
op de eis van de eerste twee burgerlijke 
partijen en dat een heropening van de 
debatten om de hierboven reeds vermelde 
reden bevolen was met betrekking tot 
de derde; 

Dat de omstandigheden die het middel 
aanvoert met betrekking tot de tussen
komst van de raadsman der b1:u•gerlijke 
partij Emile Lotten, geen belang opleve
ren; 

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

9 juni 1969.- 2e kamer.- Voo?·zitter, 
H. Valentin, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggevet•, H. Capelle.
Gelijkl1tidende conclusie, H. Dumon, 
advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 9 juni 1969. 

1° VERJARING. - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING.- PROCES-VERBAAL 
TOT VASTSTELLING VAN HET VERHOOR 
VAN EEN GETUIGE DOOR EEN POLITIE
COMJ\USSARIS OP VORDERING VAN DE 
AMBTENAAR VAN HET OPENBAAR l\UNIS
TERIE.- VERJARINGSTUITENDE DAAD. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - VERNIETIGING VAN 
DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING 
OM:DAT DEZE VORDERING VERJAARD IS. 
-KOSTEN VAN DEZE VORDERING DIE 
TEN LASTE VAN DE STAAT l\WETEN 



- 984 

BLIJVEN, - VERNIETIGING ZONDER 
VERWIJZING. 

1° Een onderzoeksdaad die de ve1jaring 
van de strajvorde1·ing stuit is het p1·oces
ve1·baal van een politiecommissaris, die 
het vedwor vaststelt van een getuige door 
deze officier van politie op vo1·dering van 
de ambtenaar van het openbaa1· ministe-
1'ie (l). (Wet van 17 april1878, art. 22, 
gewijzigd bij de wet van 30 mei 1961, 
art. 1.) 

2° W anneer de beslissing op de stmjvorde
ring ve1·nietigd wo1·dt omdat deze rechts
vorclM·ing ve1jaanl is, en cle lcosten e1·van 
ten laste van cle Staat moeten blijven, 
geschieclt de vernietiging zonder ve1'
wijzing (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE HOEI, 
T. WEEMANS EN NAAMLOZE-VENNOOT
SCHAP « USINES PETERS-LACROIX ll,) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vo~1nis, op 24 mei 1968 gewezen door de 
Correctionele Rechtbank te Hoei, recht
doende in hoger beroep i 

Over het middel afgeleid uit de s-chen
ding van de artikelen 7 van de wet van 
1 augustus 1899 houdende herziening van 
de wetgeving en van de reglementen 
op de politie van het vervoer, 21 tot 23 
van de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het W etboek 
van strafvordering zoals die gewijzigd 
zijn bij artikel 1 van de wet van 30 mei 
1961, 

cloonlat de correctionele rechtbank, 
onder bevestiging van het beroepen 
vonnis, verweerder veroordeelt wegens 
overtrading van het wegverkeersbesluit, 

te1·wijl de strafvordering verj aard was 
op de dag waarop het bestreden vonnis 
gewezen is: 

Overwegende dat uit de processtukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de ten laste van de eerste 
verweerder gelegde overtredingen van het 
wegverkeersbesluit gepleegd zijn op 6 juli 
1966; 

(1) Cass., 4 september 1967 (Arr. cass., 
1968, blz. 15) ; verg. cass., 3 februari 1969, 
supm, blz. 528. 

(2) Cass., 10 maart 1969, supm, biz. 635. 

Overwegende dat de strafvordering die 
uit dergelijke misdrijven voortvloeit, 
verjaart door verloop van 1 jaar te 
rekenen van de dag waarop de misdrijven 
zijn begaan, tenzij de verjaring te bekwa
mer tij d gestuit of geschorst is ; 

Overwegende dat de verjaring van de 
strafvordering niet geschorst is geweest 
en dat zij voor de laatste maal te bekwa
mer tijd gestuit is op 30 januari 1967, 
op welke datmn het proces-verbaal door 
een adjunct-commissaris van politie is 
opgemaakt van zijn verhoor van een 
getuige op vorderi~1g van de ambtenaar 
van het openbaar ministerie ; dat aldus de 
strafvordering verjaard was op 24 mei 
1968, de datum waarop het vonnis gewe
zen is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, maar slechts in zover het, 
rechtdoende op de strafvordering die 
tegen de verweerders is ingesteld, deze 
hoofdelijk veroordeelt tot betaling van 
een geldboete, alsmede in de kosten van 
de Staat ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
laat de kosten ten laste van de Staat ; 
zegt dat er geen grond is tot verwijzing. 

9 juni 1969.- 2e kamer.- Yoorzitter, 
H. Valentin, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - T1 erslaggever, Baron Ri
chard. Gelijlcluidende conclttsie, 
H. Dumon, advocaat-generaal. 

ze KAMER. - 9 juni 1969. 

1° BEWTJS. - BEWIJS DOOR GETUIGEN. 
- STRAFZAKEN.- GEVAL WAARIN DE 
WET GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL 
OPLEGT.- WAARDE VAN DE GETUIGE
NISSEN. - SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECRTER. 

20 HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- VONNIS VAN DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK DIE EEN STRAF UITSPREEKT 
VOOR VERSCHILLENDE MISDRIJVEN. -
ARREST DAT ENKEL BEPAALDE MIS
DRIJVEN IN AANMERKING NEEMT. -
HANDHA VING VAN DE DOOR DE EERSTE 
RECHTER UITGESPROKEN STRAF. 
EENP ARIGREID VAN STEMMEN NIET 
VEREIST. 
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1° In strajzaken, buiten de gevallen waarin 
de wet een bijzander bewijsmidclel aplegt, 
beaa1·deelt de rechter saeverein in jeite 
de bewijskracht van de verklaringen van 
de belclaagcle en de getuigen, van het 
agenblilc dat hij de bewaa1·clingen ervan 
niet mislcent; geen enlcele 1cetsbepaling 
verbiedt clat hij zijn ave1·tuiging steunt 
ap de ve1·kla1·ingen alleen van het 
slachtoffer van het misclrijj (1). 

2° Het haj van beraep, dat kennis neemt 
van em1 hager beTaep tegen een vannis 
waa1·bij wegens de eenheid van apzet 
slechts een straj WaTdt uitgesp1•aken Va01' 
ve1·schillencle miscl1·ijven, en, hoewel het 
enkel bepaalde van cleze misd1·ijven in 
aanmedcing neemt, de dam· de ee1·ste 
1·echter uitgespraken straj hanclhaajt, 
client niet met eenpa1·igheid van stemmen 
uitspmak te daen (2). (Wet van 18 juni 
1869, art. 140, lid 2; wet van 4 septem
ber 1891, lid 2.) 

(HAVART, T. JOURNEZ.) 

ARREST (ve1•taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 juni 1968 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 398 van het Strafwetboek, 

clao1·dat het arrest niet regelmatig met 
redenen is omkleed en het bestaan van 
opzettelijke slagen en verwondingen niet 
bewijst, 

teTwijl enerzijds het niet antwoordt op 
eisers conclusie waarin werd betoogd dat 
door geen enkel bewijsmiddel, behalve 
de verklaringen van de burgerlijke par
tijen, objectief kon worden uitgemaakt 
welke de werkelijke toedracht van de 
feiten was geweest, en het de telastlegging 
enkel en aileen grondt op de verklaringen 
van de getroffene, 

en teTwijl anderzijds, als het erop wijst 
dat eiser de burgerlijke partij bij de 
keel heeft gegrepen en dat de getrof
fene verklaard heeft « pijn aan de keel " 
te hebben gehad (wat zij niet of met 
andere woorden heeft verklaard), het 

(1) Raadpi. cass., 13 januari 1969, supra, 
biz. 463. 

(2) Oass., 21 april 1969, sup1•a, biz. 785, 

niet vaststelt dat er gewelddadig treffen 
is geweest zoals het bestaan van slagen 
onderstelt ; immers uit het feit aileen 
dat men iemand bij de keel grijpt of 
uit het feit aileen dat deze klaagt dat 
hij pijn heeft, niet volgt dat er eerder 
opzettelijke slagen zijn geweest dan wei 
lichte gewelddaden : 

Overwegende dat, als het hof van 
beroep stelt dat de telastlegging van 
opzettelijke slagen aan Patricia Ernst 
bewezen gebleven is door de behandeling 
voor het hof, dat uit de verklaringen van 
de getroffene blijkt dat namelijk eiser 
haar bij de keel gegrepen heeft, dat zij 
« pijn aan de keel heeft gehad " en dat het 
wei gaat om slagen en niet om lichte 
geWBlddaden zoals eiser beweert, het 
beslist dat de omstandige verklaringen 
van de getroffene een voldoende bewijs 
zijn van de werkelijke toedracht van de 
aan eiser verweten feiten, en passend 
antwoordt op het verweer volgens het
welk, gezien de tegenstrijdigheid tussen 
zijn eigen verklaringen en die van de 
burgerlijke partijen, als1nede het gebrek 
aan enig gegeven buiten deze verklarin
gen, de werkelijke toedracht niet kan 
worden bewezen ; 

Overwegende dat in de strafzaken, 
wanneer, zoals hier, de wet geen enkel 
bijzonder bewijsmiddel oplegt, de rechter 
op onaantastbare wijze de hem voorge
legde bewijsmiddelen beoordeelt, met 
name de bewijskracht van de verklarin
gen van een beklaagde welke verschillen 
van die der getuigen, en beslist naar 
geweten ; dat geen enkele wetsbepaling 
verhindert dat de rechter tot zijn over
tuiging komt op grond aileen van de 
verklaringen van de getroffene, mits hij 
hem geen andere verklaringen toeschrijft 
dan die welke hij heeft afgelegd en mits 
hij er geen betekenis aan hecht die onver
zoenbaar is met hun inhoud ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 140 van de 
wet van 18 juni 1869, aangevuld bij 
artikel 2 van de wet van 4 september 
1891, 

daarclat het hof van beroep, zonder 
vast te steilen dat het uitspraak deed 
met eenparigheid van stemmen, eisers 
toestand, zoals hij volgde uit de veroor
deling door de eerste rechter, verzwaard 
heeft, 

terwijl, na de strafvordering, ingesteld 
wegens een van de twee misdrijven 
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waarvoor de eerste rechter eiser veroor
deelt tot een enkele straf, verj aard te 
hebben verklaard, het hof van beroep 
deze straf bevestigt voor het bewezen 
gebleven misdrijf aileen : 

Overwegende dat, wanneer het hof van 
beroep beslist op het hoger beroep tegen 
een vonnis waarbij wegens de eenheid 
van opzet slechts een straf voor twee 
misdrijven wordt uitgesproken, de beslis
sing niet Inet eenparigheid van de leden 
moet worden genomen, hoewel slechts 
een van de misdrijven nog bewezen 
wordt geacht en hoewel de straf die de 
eerste rechter heeft uitgesproken, toch 
gehandhaafd blijft ; 

Overwegende dat het middel naar 
recht faalt ; 

En overwegende dat, in zover de voor
ziening gericht is tegen de beslissing op 
de strafvordering, zij niet ontvankelijk 
is, in zover ingesteld tegen de beschikking 
krachtens welke de strafvordering betref
fende de overtreding omschreven in 
artikel 563, 3°, van het Strafwetboek, 
vervallen is door verjaring, en dat 
voor het overige de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

9 juni 1969.- 2e kamer.- VooTzittM', 
H. Valentin, raadsheer waarnemend voor
zitter.- V M'slaggeve1', Baron Richard.
Gelijkltticlende condusie, H. Dumon, ad
vocaat-generaal. 

2e KAMER, - 9 juni 1969. 

1° RECHTERLIJKE INRICHTING.
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOL· 
LEGE.- STRAFZAKEN.- .AANWEZIG· 
HElD VAN HET OPENBAAR l\UNISTERIE 
OP EEN DER TERECHTZITTINC+EN VAN 
DE CORRECTIONELE RECHTBANK, TIJ • 
DENS WELKE DE ZAAK WERD ONDER· 
ZOCHT, BLIJKT NOCH UIT HET PROCES· 
VERBAAL VAN DEZE TERECHTZITTING, 
NOCH UIT HET VONNIS. - 0NWETTE· 
LIJKHEID VAN HET VONNIS. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - BEROEPEN VONNIS 
NIETIG. - BESLISSING VAN DE RECH· 
TER IN HOGER BEROEP DIE DEZE 
NIETIGHEID OVERNEEMT. - NIETIG· 
HElD VAN DE BESLISSING IN HOGER 
BEROEP. 

1° Onwettelijk is het vonnis van cle C01'1'ec
tionele 1·echtbank wannee1' uit gene1·lei 
ve1·melding van het p1'oces-ve1'baal van 
een cle1· te1·echtzittingen, tijdens welke de 
zaak we1·d onclM·zocht, of van het vonnis, 
blijkt dat het openbaa1· ministe1•ie op 
regelmatige wijze op deze te1•echtzitting 
aanwezig was (1). (Wetb. van strafv., 
art. 153, 172, 190 en 210; Grondwet, 
art. 97.) 

2° Nietig is cle beslissing van de rechter 
in hoge1· beroep die de nietigheid, waar
door het beroepen vonnis is aangetast, 
ove1·neemt (2}. 

(SANTE EN PIRSON, T. LECLERCQ.) 

ARREST (vM·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 november 1968 gewezen 
door het Hof van beroep te Luik; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 190, 
210, 273 en 335 van het Wetboek van 
strafvordering, 150 en volgende van de 
wet van 18 juni 1869 op de rechterlijke 
organisatie, 1 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het W etboek van strafvordering : 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting van de Correctionele 
Rechtbank te Luik op 16 oktober 1967, 
tijdens welke de zaak is behandeld, de 
naam niet vermeldt van de magistraat 
van het openbaar ministerie die aanwezig 
was op de terechtzitting ; 

Overwegende dat de vermeldingen van 
het vonnis dat in de zaak op 18 december 
1967 gewezen is door de correctionele 
rechtbank, dit tekort aan vaststelling 
niet aanvullen ; 

Overwegende dat de niet-vermelding 
van de naam van de magistraat van het 
openbaar ministerie die aanwezig zou 
geweest z1jn op de terechtzitting van 
16 oktober 1967, het voor het Hof 
onmogelijk maakt de regelmatigheid van 
de samenstelling der rechtbank na te 
gaan; 

Overwegende dat het arrest, hetwelk 
het beroepen vonnis gedeeltelijk beves
tigt, gegrond is op de behandeling die 

(1) Oass., 28 april 1969, sup1·a, biz. 812. 
(2) Oass., 10 april 1967 (A1·r. cass., 1967, 

biz. 968), en sttp1·a, biz. 981, arrest van 
dezelfde datum en de noot. 
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op de terechtzitting van het hof van 
beroep is geschied, en op de gegevens van 
het dossier, waaronder de getuigenissen 
afgenomen op de terechtzitting van 
16 oktober 1967; dat het aldus de nietig
heid heeft overgenomen waardoor de 
behandeling v66r de eerste rechter aan
getast is; 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering de 
vernietiging meebrengt van de beslissing 
op de burgerlijke rechtsvordering, die 
het gevolg is van de eerste ; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
middel, voorgedragen in de memorie tot 
staving van de voorzieningen, dat geen 
vernietiging zonder verwijzing zou kun
nen meebrengen, vernietigt het bestreden 
arrest ; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerster in de 
helft van de kosten. Laat de andere 
helft ten laste van de Staat; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

9 juni 1969.- 2e kamer.- VooTzitte?', 
H. Valentin, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve1'slaggeve1', H. Ligot. 
Gelijklttidende conclttsie, H. Dumon, ad
vocaat-generaal. 

28 KAMER. - 9 juni 1969, 

lD VOORZIENING IN CASSATIE. 
AFsTAND. - VooRZIENING VA_N DE 
BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSINGEN 
OP DE STRAFVORDERING EN DE BURGER· 
LIJKE. REOHTSVORDERING. - AFSTAND 
VAN DE VOORZIENING TEGEN DE BESLIS· 
SING OP DE BURGERLIJKE REOHTS· 
VORDERING. - AFSTAND GEGROND OP 
DE ENKELE REDEN DAT DEZE BESLIS· 
SING GEEN EINDBESLISSING IS IN DE 
ZIN VAN ARTIKEL 416 VAN HET WET· 
BOEK VAN STRAFVORDERING. - AF
STAND DIE NIET ALS EEN BERUSTING 
KAN WORDEN UITGELEGD. - GEVOL· 
GEN. 

2D SAMENLOOP VAN MISDRIJ-

(1) Oass., 26 februari 1968 ( . .-<b·r. cass., 
1968, biz. 841) en 6 januari 1969, sup1•a, 
biz. 424. 

(2) Raadpl. cass., 21 december 1938 (Bull. 
en PAsro., 1938, I, 405) en 28 maart 1966 
(ibid., 1966, I, 973). 

VEN. - EENHEID vAN STRAFBAAR 
OPZET. - BEGRIP. 

3D SOEVEREINE BEOOR.DELING 
DOOR DE FEITENRECHTER.. -
STRAFZAKEN.- ENIG STRAFBAAR FEIT. 
- FEITELIJKE EN SOEVEREINE BEOOR· 
DELING. 

4D CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- MIDDEL GERIOHT TEGEN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING 
EN TEGEN DE BESLISSING OP DE 
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. 
BESLISSINGEN DIE WETTELIJK GE· 
REOHTVAARDIGD BLIJVEN ZELFS ZO 
HET MIDDEL GEGROND IS. NIET 
ONTV ANKELIJK MID DEL. 

I D Indien de beklaagde zich in cassatie 
heejt voorzien tegen de beslissingen op 
de tegen hem ingestelde strajvonleTing 
en bw·gm·lijke ?'echtsvonlm·ing en ve?'
volgens ajstand heejt gedaan van zijn 
voo1·ziening, in zove1· zij gericht was 
tegen de beslissing op de btwgeTlijke 
1'echtsvorde?'ing, op g1'0nd alleen dat cleze 
beslissing geen eindbeslissing is in de 
zin van m·tikel 416 van het Wetboek 
van st?·ajvo?·deTing, kan deze afstancl 
niet wo1'den uitgelegd als een bentsting 
en wo1·dt hij doo1' het Hof niet gedec1'e
teenl wannee1' het vaststelt dat deze 
beslissing een einclbeslissing is ( 1). 

2D De 1'echtm· kan wettelijk beslissen dat 
de ve1·scheiclene cloo1' de beklaagcle ge
pleegde misd?'ijven de vo01·tgezette en 
vooTtcltwencle ttitvoe1·ing opleve?'en van 
een enkel stmjbaa1' opzet en bijgevolg 
een enkel stmjbaa?' jeit, zeljs 1:nclien hij 
vaststelt dat, bij het plegen van elk va11 
die misd1·ijven, de beklaagde gelijlctijdig 
onde?·scheiclene doeleinden beoogde (2). 
(Strafwetboek, art. 65.) (Irnpliciete 
oplossing.) 

3D De jeiten1•echtm· beoo1•deelt soeve?·ein in 
jeite of vm·scheidene jeiten, we gens de een
heid van opzet, een st1·ajbaar jeit opleve-
1'en (3). (Strafwetb., art. 65.) 

4D Niet ontvanlcelijk is het midclel gericht 
tege11 de beslissing op de stmjvo1·de1'ing 
en tegen de beslissing op de bu?'gerlijlce 
?'echtsvo?'cle?·ing, indien de st?'aj en de 
bu1•gerrechtelijlce veTooJ'deling wettelijlc 
gm·echtvam·cligcl blijven, zelfs al was het 
middel gegroncl ( 4). 

(3) Oass., 9 oktober 1967 (Arr. cass., 1968, 
biz. 197), 

(4) Oass., 20 maart 1967 (Arr. cass., 1967, 
biz. 891); verg. cass., 24 maart 1969, sttp1·a, 
biz. 693. 
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(MEERSSEMAN, T. J. EN R. POPELIER.) 

ARREST (Ve?'taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 maart 1968 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. Op de voorzieningen van Jean en 
Rolande Popelim· : 

o;r,erwegende dat de eisers, burgerlijke 
partiJen, geen enkel middel aanvoeren ; 

II. Op de voorziening van Andre 
Meersseman, beklaagde : 

Overwegende dat eiser, bij een op 
21 juni 1968 ter griffie ontvangen akte, 
verkl~ar?- heeft afs.tand te doen van zijn 
voorziemng ~n~el m zover die gericht is 
tegen de beshssmg op de rechtsvordering 
~an de bmgerlijke partij Rolande Pope
her,. o:p gr~m.d alle~n dat hier geen eind
beshssmg ISm de zm van artikel 416 van 
het w.etboek van strafvordering en 
onvermmderd elk later cassatieberoep ; 
Ove~wegende dat het hof van beroep, 

door e1ser te veroordelen om aan verweer
ster Rolande Popelier een frank provi
sioneel te betalen voor morele en mate
riele schade, door hem te veroordelen in 
de kosten en door aan bedoelde burger· 
lijke partij akte te verlenen van haar 
voorbehoud wat haar verdere rechten en 
rechtsvorderingen betreft ten einde de 
wedersamenstelling van het vermogen 
van de gen-:teenschap en van eisers eigen 
vermogen te verkrijgen, uitspraak heeft 
gedaan over al wat de eis van die 
burgerlijk~. partij ·tot voorwerp had en 
derhalve. ZIJn rechtsmacht heeft uitgeput 
ten aanz1en van haar rechtsvordering ; 

Dat aldus die beslissing in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van straf
vord.ering een eindbeslissing is in tegen
stelhng met wat eiser heeft geineend · 

Dat hieruit volgt dat er geen rede~ 
voorhanden is om een gedeeltelijke af
stand van de voorziening te decreteren 
afstand die, vergezeld van een voorbe: 
houd waarbij een uitlegging in de zin 
van berusting uitgesloten is, door dwaling 
blijkt aangetast ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 60, 61, 62 
en 65 van het Strafwetboek en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest dat eiser 
verwijt alle tegen hem aange~oerde te
lastleggingen afzonderlijk te onderzoeken, 

beslist dat de ten laste gelegde handelin
gen de uitvoering zijn van een enig opzet ; 
dat ~et vervolgens dit opzet definieert 
als ZIJnde complex en bestaande uit het 
verlangen bepaalde rechten te ontduiken 
of de firma C.T.S. in staat te stellen een 
gedeelte van de gevoerde verrichtingen 
voor de fiscus ver borgen te houden, maar 
tevens nit de wil om voor de aandeel
houders van de naanlioze vennootschap 
een gedeelte van het maatschappelijk 
vermogen te verbergen en alzo aan de 
huwelijksgemeenschap een gedeelte van 
wat haar zou moeten toekomen te 
onttrekken, 

tenoijl de aan eiser alzo toegeschreven 
onderscheiden intenties essentieel van 
natuur verschillen ; het verlangen mee 
te werken aan het fiscaal bedrog van de 
firma C. T. S. zonder enig verband is 
met de wil van eiser zijn echtgenote of 
andere aandeelhouders van de door hem 
beheerde vennootschap in hun rechten 
te benadelen ; en het bestreden arrest 
aldus t.egenstrijdig is in zijn redenen 
(schendmg van artikel 97 van de Grand
wet) en in gebreke blijft de eenheid van 
het strafbaar opzet te bewijzen (schendina 
van alle in het middel vermelde bepalin~ 
gen): 

Overwegende dater geen tegenstrijdig
h.eid is in de vaststellin.g dat de tegen 
e1ser aangevoerde onderscheiden telast
leggingen de voortgezette en voortdu
rende uitvoering zijn van een enkel straf· 
baar opzet en in de aanwijzing dat het 
opzet complex was wegens de door eiser 
gelijktijdig beoogde onderscheiden doel· 
einden bij het plegen van elk misdrijf; 

Overwegende dat de feitenrechter soe
verein in feite oordeelt of meerdere 
misdrijven nit een en hetzelfde strafbaar 
opzet voortkomen ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 193, 196 en 491 van het 
Strafwetboek, 207 en 208 van de wetten 
o:p de handelsvennootschappen, gecoor
dmeerd bij koninklijk besluit van 
30 november 1935, 

doordat het bestreden arrest, ten einde 
ten opzichte van eiser het vereiste 
bedrieglijk opzet te bewijzen voor elk 
van de hem ten laste gelegde feiten, 
laat gelden dat het bewijs van dit 
bedrieglijk opzet ten aanzien van de 
aandeelhouders van de vennootschap en 
ten aanzien van zijn echtgenote blijkt 
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uit het feit dat de vermindering van de 
gefactureerde prijzen geschied is buiten 
weten van die aandeelhouders en van 
de boekhouder en uit het feit dat eiser 
enkel de op basis van valse bescheiden 
opgemaakte rekeningen aan de deskun
dige Dehvarde had voorgelegd, en boven
dien de slechte verstandhouding onder 
de echtgenoten geleidelijk gegroeid was 
« sedert verscheidene jaren" en bedoeld 
opzet dus wel degelijk bestond op het 
ogenblik dat eiser de hem ten laste 
gelegde feiten heeft gepleegd, 

te1·wijl deze redenen de middelen niet 
beantwoorden, althans geen gepast ant
woord geven op de middelen door eiser 
hieruit afgeleid dat beide burgerlijke 
partijen de thans gelaakte praktijken 
kenden, in 't bijzonder Jean Popelier die 
als beheerder van de vennootschap 
bedoelde verrichtingen zeer goed kende 
en ook Rolande Popelier in hetzelfde 
geval was vermits zij zich met het 
feitelijk beheer van de vennootschap 
bezig hield dermate dat zij het maat
schappelijk kapitaal als haar eigen goed 
beschouvvde ; dat derhalve de feitenrech
ter te kort is geschoten in de verplichting 
zijn beslissing naar de eis van de wet met 
redenen te omkleden (schending van 
artikel 97 van de Grondwet), en dat bij 
gebreke van een gepast bewijs betreffende 
llet bedrieglijk opzet, de aan de beklaag
de, thans eiser ten laste gelegde feiten niet 
wettelijk bewezen zijn (schending van de 
overige bij het middel vermelde wets
bepalingen) : 

Overwegende dat het arrest, door erop 
te wijzen dat blijkens de tijdens de 
debatten ingebrachte elementen eiser 
gehandeld heeft buiten weten van de 
aandeelhouders en inzonderheid van 
verweerster, zijn echtgenote, met wie 
hij in slechte verstandhouding leefde 
reeds van v66r de feiten, tegen de bij het 
m.iddel bedoelde conclusie stelt dat ver
weerder, in weerwil van zijn hoedanigheid 
van beheerder van de naamloze vennoot
schap "Etablissements Meersseman "• en 
verweerster de bedrieglijke handelingen 
van eiser niet hebben gekend; 

Overwegende dat het arrest aldus een 
passend antwoord geeft op het verweer 
van eiser; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde en het vierde middel 
~amen, 

het denle, afgeleid uit de schending van 
le artikelen 196 en 213 van het Strafwet
Joek, 207 en 208 van de wetten op de 

handelsvennootschappen, gecoordineerd 
bij het koninklijk besluit van 30 novem
ber 1935, en 97 van de Grondwet, 

doordat, nu eiser om de telastlegging 
van valsheid in de balansen te bestrijden 
opwierp dat een balans geen titel is en 
dat valsheid terzake slechts strafbaar is 
in geval van bijzonder opzet, het bestre
den arrest laat gelden dat eiser uit het 
oog verliest dat het hier niet gaat over 
de valsheid voorzien bij artikel 196 van 
het Strafwetboek, maar wel bij artikel 207 
van de gecoordineerde wetten op de 
handelsvennootschappen en dat het ge
bruik van die documenten bestaat in 
het feit ze gepubliceerd te hebben in het 
Staatsblad en ervan gewag gemaakt te 
hebben bij de deskundige Delwarde, 

te1·wijl het pertinent karakter van zulke 
redenen niet duidelijk is ; op een middel 
betreffende de bestanddelen van de valse 
balans zij immers antwoorden met over
wegingen die eigen zijn, niet aan de 
valsheid maar aan het gebruik van de 
valse stukken ; en bovendien de door het 
Strafwetboek bestrafte misdrijven van 
valsheid en van het gebruik van de 
valse stukken en het misdrijf van valse 
balansen hetwelk door de wetten op de 
handelsvennootschappen bestraft wordt, 
beide het bijzonder opzet onderstellen 
bepaald door het bedrieglijk opzet of het 
oogmerk om te schaden ; 

en het vierde, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 491 van het Strafwet
boek en 97 van de Grondwet, 

doonlat het bestreden arrest ten laste 
van eiser de telastlegging van verduiste
ring ten nadele van de naamloze vennoot
schap « Etablissements A. Meersseman >> 

bewezen verklaart onl reden dat eiser 
buiten weten van de overige leden van 
de vennootschap op het credit van zijn 
lopende rekening de verborgen opbrengst 
van de verkopen geheel of ten dele heeft 
geboekt of bestemd tot een doel dat 
geen verband houdt met de vennoot
schap ; dat zo het niet uitgesloten is, 
hoewel niet bewezen, dat hij sommige 
schuldeisers van de vennootschap heeft 
betaald, de door hem vermelde uitgaven, 
in de onderstelling dat zij bewezen zijn, 
juridisch vreemd blijken aan de naamloze 
vennootschap Meersseman, · 

terwijl, ee1·ste onde1·deel, die redenen het 
rniddel niet beantwoorden krachtens het
welk eiser, verwijzend naar de voor het 
hof van beroep neergelegd:e nieuwe 
bewijsstukken, het bewijs leverde dat de 
litigieuze inningen van de prijssupple-

'! 
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menten, in strijd met de in eerste aanleg 
aangevoerde telastlegging, niet op het 
credit maar op het debet van zijn 
lopende rekening waren geboekt en verre 
van voor zich zelve een schuldvordering 
te scheppen ten aanzien van de vennoot
schap, hij met zoveel zijn vroegere 
schuldvordering heeft verminderd ; de 
feitenrechter dus te kort is geschoten in 
de verplichting zijn beslissing naar de eis 
van de wet met redenen te mnldeden 
(schending van alle in het middel ver
melde wetsbepalingen); 

tweede ondenleel, de door eiser vermelde 
uitgaven juridisch vreemd aan de ven
nootschap verklaren een klakkeloze, dub
belzinnige en ongepaste bewering is ten 
overstaan van de nauwkeurige gegevens 
door eiser in zijn conclusie geleverd door 
voor de meeste van hen naar de bewijs
stukken te verwijzen (schending van alle 
in het middel vermelde wetsbepalingen) : 

Overwegende, enerzijds, dat eiser ver
oordeeld werd tot een enkele straf 
wegens feiten die voorzien zijn in de 
telastleggingen I (valsheid en gebruik 
van valse stuklmn), II, 1 en 2 (valsheid 
in de balansen en in de winst- en verlies
rekeningen van de namnloze vennoot
schap Etablissements Meersseman), en 
III (bedrieglijke verduistering ten nadele 
van die vennootschap) ; 

Overwegende dat zelfs indien de 
middelen, die uitsluitend betrekking 
hebben op de feiten van de telastleggi:ngen 
II en III, gegrond zijn, de uitspraak van 
een enkele straf wettelijk zou gerecht
vaardigd blijven door de feiten van de 
bewezen verklaarde telastlegging I ; 

Overwegende, anderzijds, dat eiser 
veroordeeld werd om aan de verweerders, 
burgerlijke partijen, ieder een frank 
schadevergoeding te betalen voor mate
riele en morele schade ; 

Overwegende dat die veroordeling 
wettelijk gerechtvaardigd is door de 
feiten van de bewezen verklaarde telast
legging I; 

Dat hieruit volgt dat de middelen 
niet ontvankelijk zijn wegens het ont
breken van belang ; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 en 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878, 

doonlat het bestreden arrest, na ver
klaard te hebben dat de eerste rechter 
terecht aan beide burgerlijke partijen 
Eolande Popelier en Jean Popelier, elk 

een frank provisioneel heeft toegekend 
voor materiele en morele schade, alle 
burgerlijke beschikkingen van het beroe
pen vonnis verklaart te bevestigen, 

terwijl het beroepen vonnis door de 
Correctionele Rechtbank van Doornik op 
24 mei 1967 gewezen, aileen provisioneel 
uitspraak heeft gedaan ten aanzien van 
de rechtsvordering van de burgerlijke 
partij Eolande Popelier ; terwijl Jean 
Popelier, wat hem betreft, gewone schuld
eiser van de vennootschap, zijn m.ateriele 
en morele schade op enkel een frank had 
geschat en het beroepen vonnis hem dit 
bedrag definitief heeft toegekend ; terwijl 
door een andere draagkracht aan bedoeld 
vonnis te geven het arrest de bewijs
kracht van dit laatste dus heeft miskend 
(schending van alle in het middel 
vermelde wetsbepalingen, de artike
len 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek in het bijzonder) en aldus zijn 
redenen tegenstrijdig zijn met de be
schikking die de burgerlijke bepalingen 
van het vom1.is bevestigt (schending van 
alle in het middel vermelde wetsbepa
lingen, artikel 97 van de Grondwet in 
het bijzonder) : 

Overwegende dat bij gemis van elke 
overweging waaruit zou blijken dat 
verweerder Jean Popelier zou gevraagd 
hebben dat de veroordeling tot een 
frank schadevergoeding te zijnen voordele 
uitgesproken door de eerste rechter, als 
provisioneel zou beschouwd worden en 
dat het hof van beroep heeft willen 
beslissen dat het vonnis, hetwelk het 
hofbevestigt, in weerwil van zijn bewoor
dingen, die veroordeling provisioneel had 
uitgesproken, de bekritiseerde reden het 
gevolg blijkt te zijn van een kennelijke 
verschrijving, die door het Hof mag 
hersteld worden ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, zonder acht te slaan 
op de gedeeltelijke afstand van de voor
ziening van eiser Meersseman, verwerpt 
de voorzieningen ; veroordeelt eisers ieder 
in de kosten van zijn voorziening. 

9 juni 1969.- 2e kamer.- Voo1·zitter, 
H. Valentin, raadsheer waarnemend voor
zitter.- VeTslaggever, Baron Richard.
Gelijlcluidende conolusie, H. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Phi
lips en Van Ryn. 
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28 KAMER. - 10 juni 1969. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK VAN DE REEDS BELASTE 
INKOJYI:STEN.- MTREK VAN DE VROE· 
GER GEINDE BELASTINGEN VAN HET 
BEDRAG VAN DE BELASTING DIE DOOR 
EEN NAAMI,OZE VENNOOTSOHAP VER· 
SOHULDIGD IS OP DE UITGEKEERDE EN 
VAN DE RESERVES AFGENOJYI:EN IN~ 

KOJVISTEN. - RESERVES GELIJK AAN 
vROEGERE WINSTEN DIE WERDEN AAN· 
GEWEND TOT DE AANBOUW VAN ARBEI· 
DERSWONINGFN. - lNKOJYI:STEN BELAST 
TEN NAJVIE VAN DE VENNOOTSOHAP, 
DOOH GEEN REEDS BELASTE INKOJVISTEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING.- GEDEELTELIJ· 
KE VRIJSTELLING VAN DE WINSTEN 
DIE W,!'JRKELIJK AANGEWEND WERDEN 
TOT DE AANBOUW VAN ARBEIDERS· 
WONINGEN. DRAAGWIJDTE VAN 
ARTIKEL 27, § 2, 5°, LID 2, VAN DE 
GEOOORDINEERDE WETTEN. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK VAN DE REEDS BELASTE 
INKOJ\ISTEN. - AFTREK VAN DE VROE· 
GER GEil-TDE BELASTINGEN VAN RET 
BEDRAG VAN DE BELASTING DIE VER· 
SOHULDIGD IS OP DE UITGEKEERDE 
INKOJ\ISTEN VAN DE VENNOOTSOHAP
PEN. BEDRAGEN UIT VROEGERE 
WINSTEN DIE WERDEN AANGEWEND 
TOT DE AANBOUW VAN ARBEIDERS·· 
WONINGEN. - BEDRAGEN DIE ONDER· 
WORPEN ZIJN AAN DE HELFT VAN DE 
BEDRIJFSBELASTING. - BEDRAGEN DIE 
REEDS GEZAJVIENLIJK BELAST ZIJN. -
BEDRAGEN DIE BEGREPEN ZIJN IN 
HET BEDRAG VAN DE IN AANJVIERKING 
TE NEJVIEN RESERVES. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP. -
BESLISSING VAN DE DIREOTEUR DIE DE 
WERKELIJKHEID VAN REEDS BELASTE 
INKOJ\'i:STEN HEEFT AANGENOJVIEN EN 
DE EROP DRUKKENDE FINANOIELE LAS
TEN VAN Al\'I:BTSWEGE VASTGESTELD 
HEEFT. - BEVOEGDHEID VAN HET 
HOF VAN BEROEP OJVI KENNIS TE NEJVIEN 
VAN EEN GESOHIL 01\ITRENT HET BE· 
STAAN EN IIET BEDRAG VAN DEZE 
LASTEN. 

l o De 1'ese1·ves die ove1·eenstemmen met 
vroegere winsten die door een naamloze 
vennootschap werden aangewend tot de 
aanbouw van arbeide1·swoningen of 
ande1·e i1wichtingen ten behoeve van het 

pe1·soneel van het bedrijf, waarop de 
fiscale 1'egeling bepaalcl bij a1·tikel 27, 
§ 2, 5°, lid 2, van de gecoorclineenle 
wetten betrefjencle de inlcomstenbelastin
gen wm·d toegepast, zijn geen 1·eeds 
belaste inlcomsten in de zin van artilcel52, 
§ 2, van dezelfde wetten, doch ten name 
van de vennootschap belaste inlcomsten 
die, bij hun uitkering, aanleiding geven 
tot de aftrek van de vroeger ge'inde 
belastingen waarvan sp1•alce in de §§ 7 
en 8 van bedoeld a1·tilcel 52. 

2° Dom· in artilcel 27, § 2, 5°, lid 2, van de 
gecoo1·dinee1'de wetten betrefjende de 
inlcomstenbelastingen te bepalen dat 
" maM voo1· de helft belastbaar zijn » 
de winsten die We?·kelijlc werden aange
wend tot de aanbouw van a1'beiders
woningen of andere in1·ichtingen ten 
behoeve van het personeel van een 
bed1·ijf, heeft de wetgever niet bedoeld 
dat de winsten i1~ twee delen zouden 
gesplitst worden, waa1·van het ene alleen 
belastbaa1' zou zijn, maa1· heeft gewild 
clat zij gezamenlijlc zouclen oncle1'W01'pen 
zijn aan cle helft van de bed?·ijfsbelas
ting (1). 

3° Daar de gezamenlijlce bed1·agen van de 
vroegm·e winsten die aangewend we1·den 
tot de aanbouw van arbeide1·swoningen 
of andere inrichtingen ten behoeve van 
het pm·soneel van een bedrijf, onder
worpen waren aan cle helft van de 
bed1·ijfsbelasting, moeten zij ten aanzien 
va1~ de toepassing vm~ motilcel 52, § 7, 
van de gecoordinee1·de wetten bet1·efjende 
de inlcomstenbelastingen beschouwd wor
den als reeds aangeslagen en dedwlve 
als begrepen in het bed1·ag van de 1'esm·ves 
die in aanmm·lcing moeten wo1·clen 
ge1wmen voor de berelcening van cle 
belastingen, wellce dienen te wo1·den 
afget?·olcken van de mobilienbelasting op 
de dividenclen uit reeds aangeslagen 
1'ese1·ves (2). (Gecoiirdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 52, §§ l, 7 en 8.) 

4° Zo in een beslissing, waarbij cle 
1'eclamatie van de belastingplichtige 
gedeeltelijlc wo1·dt aangenomen, de di1·ec
teur elm· belastingen aanvaa1·d heeft dat 
zelce1·e inlcomsten elementen zijn, die 
1'eeds tijdens het clienstjaar we1·den 
aangeslagen, en hij zelf vaststelt in 
hoeve1' zij met financiele lasten wa1·en 

(1) en (2) Oass., 13 december 1960 (Bull. en 
PASIC., 1961, I, 408) en 23 mei 1967 (Arr. 
cass., 1967, biz. 1184). 
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bezwaa1·d, kan het hof van beroe1J, 
waarbij aanhangig is het beroep van 
de belastingplichtige tegen deze beslis
sing, kennis nemen van een geschil 
omt1·ent het bestaan van deze lasten, 
waa1·vctn de belastingplichtige niet ajge
zien heejt, zeljs zo hij toegegeven heejt 
dat een doo1• hem voorgestelde bereke
ningswijze niet in aanmerking kon 
komen (1). (Gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 66). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN VEREFFE
NING « CONTIMETER ll EN NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP « CONTIGEA ll, T. 
BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FI
NANCIEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 februari 1967 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 14, § 1, 1°, 20, 
§ 1, 1°, 27, § 2, 5°, lid 2, 35, § 3, 52, 
inzonderheid § 1, lid 2, § 2, letter b, en 
§§ 6, 7 en 8, van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij 
he~ besluit van de Regent van 15 janu
an 1948, en 6 van de wetten betreffende 
de nationale crisisbelasting, gecoordi
neerd bij het besluit van de Regent van 
16 januari 1948, 

doordat het bestreden arrest beslist dat 
de reserves waarop de fiscale regeling 
bedoeld in artikel 27, § 2, 5°, lid 2, van 
de gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen werd toegepast, dat 
wil zeggen de reserves die in aanmerking 
zijn gekomen voor de gedeeltelijke vrij
stelling van de winsten aangewend tot 
de aanbouw van arbeiderswoningen of 
andere inrichtingen ten behoeve van het 
personee1 van het bedrijf, in de zin. van 
artikel 52 van de gecoordineerde wetten, 
« inkomsten aangeslagen in hoofde van 
de maatschappij "en, in de zin van dezelf
de bepaling, geen « reeds aangeslagen 
inkomsten " zijn, zodat in geval van 
uitkering van dividenden door afneming 
van deze reserves, de in artikel 52, § 1, 
lid 2, van de gecoordineerde wetten 
bedoelde aftrek « belasting van belas
ting " en niet de aftrek << inkomen van 
inkomen " zoals bedoeld in artikel 52, 
§ 1, lid 1, van dezelfde wetten moet 
worden toegepast, 

(1) Raadpl. cass., 18 april 1961 (Bull. en 
PAsrc., 1961, I, 887). 

te1~.oijl genoemde reserves, die samen
gesteld zijn uit inkomsten uit ac1oiva
bestanddelen welke naar een verlaagd 
percentage Werden aangeslagen, door 
artikel 52, § 2, letter b, met <<reeds 
aangeslagen inkomsten" worden gelijk
gesteld, zodat ze, in strijd met wat het 
arrest beslist, bij de uitkering ervan 
Welke aanleiding geeft tot de aanslag 
overeenkomstig de arbikelen 14, 20 en 
35 van de gecoordineerde wetten, van 
de belastbare grondslag in de mobilien
belasting en in de nationale crisis
belasting moeten worden afgetrokken 
krachtens artikel 52, § 1, lid l, en § 6, 
lid 1 en 2, van de gecoordineerde wetten 
(hoofdzakelijk schending van voormelde 
bepalingen van genoemd artikel 52 en van 
genoemde artikelen 14, 20 en 35) : 

Overwegende dat de eiseressen, naam
loze vennootschappen, betogen dat, ver
mits de winsten die Werden aangewend 
tot de aanbouw van arbeiderswoningen of 
andere inrichtingen ten behoeve van het 
personeel van het bedrijf door artikel 27, 
§ 2, 5°, lid 2, van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, gecoordineerd 
bij het besluit van de Regent van 
15 januari 1948, aan een verminderde 
bedrijfsbelasting zijn onderworpen, de 
desbetreffende reserves, in geval van 
uitkering, als reeds aangeslagen inkom
sten moeten worden beschouwd en, als 
dusdanig, van de belastbare grondslag 
in de mobilienbelasting moeten worden 
afgetrokken ; 

Overwegende dat, benevens het kadas
traal inkomen van de onroerende goederen 
die aan de belastingplichtige toebehoren, 
aileen reeds aangeslagen inkomsten, in 
de zin van artikel 52, § 2, van de geco6r
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, knnnen zijn de inkom
sten die uit ge'individualiseerde activa
bestanddelen voortkomen en die, wegens 
hun aard, definitief zijn aangeslagen, 
al was het naar een verlaagd percentage, 
of van elke cedulaire belasting zijn 
vrijgesteld op het ogenblik dat ze door 
de belastingplichtige worden verkregen ; 
dat, daarentegen, geen reeds aangeslagen 
inkomsten, in de zin van voornoemd 
artikel 52, § 2, knnnen zijn de inkomsten 
die zonder onderscheid uit de gehele 
bedrijfsactiviteit van de belastingplich
tige voortkomen, al waren ze wegens de 
latere bestemmil1g ervan aan een gunstige 
fiscale regeling onderworpen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
derhalve wettelijk heeft beslist dat de 
reserves waarop de fiscale regeling van 
artikel 27, § 2, 5°, lid 2, van genoemde 
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gecoi:irdineerde wetten werd toegepast, 
inkomsten aangeslagen ten name van de 
eerste eisende vennootschap en geen 
reeds aangeslagen inkomsten zijn ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 14, § 1, 
1o, 20, § 1, 1o, 27, inzonderheid § 2, 5°, 
lid 2, 35, § 3, 52, inzonderheid §§ 1, en 2, 
letter b, §§ 6, 7 en 8, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coi:irdineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, en 6 van de wetten 
betreffende de nationale crisisbelasting, 
gecoi:irdineerd bij het besluit van de 
Regent van 16 janua.ri 1948, 

dom·dat het bestreden arrest beslist dat 
de reserves waarop de fiscale regeling 
van artikel 27, § 2, 5°, lid 2, van de 
gecoordineerde wetten werd toegepast, 
dat wil zeggen de regeling van de winsten 
aang\)wend tot de aanbouw van arbei
derswoningen of andere inricht,ingen ten 
behoeve van het personeel van het bedrijf, 
voor het geheel, in de zin van artikel 52 
van de gecoordineerde wetten, " inkom
sten aangeslagen in hoofde van de 
maatschappij '' en, in de zin van dezelfde 
bepaling, geen " reeds aangeslagen inkom
sten " zijn, zodat in geval· van uitkering 
van dividenden door afneming van deze 
reserves, de in artikel 52, § 1, lid 2, van 
de gecoordineerde wetten bedoelde aftrek 
« belasting van belasting " en niet de 
aftrek " inkomen van inkomen " zoals 
bedoeld in artikel 52, § 1, lid 1, van de
zelfde wetten moet worden toegepast, en 
het deze beslissing onder meer rechtvaar
digt door de stelling dat de bepaling van 
artikel 27, § 1, 5°, lid 2, "geen vrijstelling 
verleent voor de helft van de winsten 
aangewend tot de doeleinden die ze 
vermeldt, maar dat ze de totaliteit van 
de bedoelde inkomsten aan de helft van 
de belasting onderwerpt », 

terwijl, integendeel, de winsten aange
wend tot de in artikel 27, § 2, 5°, lid 2, 
van de gecoi:irdineerde wetten bedoelde 
investeringen voor de helft niet belastbaar 
en voor de andere helft aan de bedrijfs
belasting onderworpen zijn tegen de 
normale aanslagvoet (hoofdzakelijk schen
ding van deze bepaling), 

en tm·wijl, dientengevolge, de niet 
belastbare helft van deze winsten, in de 
zin. van artikel 52, inzonderheid § 8, van 
de gecoi:irdineerde wetten, geen inkomsten 
aangeslagen in hoofde van de vennoot
schap ten tijde van de reservering ervan 
uitmaakt, maar wei, krachtens artikel 52, 
§ 2, letter b, van elke cedulaire belasting 
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vrijgestelde inkomsten welke worden 
gelijkgesteld met reeds aangeslagen 
inkomsten die, krachtens artikel 52, § 1, 
lid 1, en § 6, in aanmerking komen voor 
de aftrek " inkomen van inkomen " en 
dus niet mogen onderworpen worden aan 
de mobilienbelasting en de nationale 
crisisbelasting bij de uitkering en de 
aanslag - volgens bet stelsel van de 
artikelen 14, 20 en 35 van de gecoordi
neerde wetten - van dividenden gena
men op de reserve die ze opleveren 
(schending van de hierboven aangeduide 
bepalingen en hoofdzakelijk van arti
kel 52 van de gecoordineerde wetten) : 

Overwegende dat uit de tekst, zoals 
hij door de parlementaire voorbereiding 
van de wet werd gepreciseerd, blijkt dat 
de wetgeyer, door in artikel 27, § 2, 5°, 
lid 2, te bepalen dat de bedoelde winsten 
« maar voor de helft belastbaar zijn "• 
niet bedoeld heeft dat deze winsten in 
twee delen zouden gesplitst worden, 
waarvan het ene aileen belastbaar zou 
zijn, maar integendeel gewild heeft dat 
genoemde winsten in hun geheel aan de 
helft van de belasting zouden onderwor
pen worden ; dat hieruit volgt dat de 
totaliteit van de bedragen die voort
komen uit de vroegere winsten en door 
de eerste eiseres aangewend werden tot 
de aanbouw van arbeiderswoningen of 
andere inrichtingen ten behoeve van het 
personeel van het bedrijf aan de helft 
van de bedrijfsbelasting onderworpen 
werd en dus moet worden beschouwd als 
reeds ten name van de vennootschap 
aangeslagen en, derhalve, als begrepen 
in het bedrag van de reserves die in 
aanmerking moeten worden genomen 
voor het berekenen van de belastingen 
af te trekken van de mobilienbelasting 
op de dividenden die uit reeds aange
slagen reserves voortkomen ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 61, inzonderheid § 3, 65 en 
66 van de wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, gecoordineerd bij het 
besluit van de Regent van 15 januari 
1948, 

doordat het bestreden arrest, na in 
verband met de door de eerste eiseres 
gemde retributies te hebben vastgesteld 
" dat de verzoekende vennootschappen 
(thans eiseressen) in hun reclamaties 
hebben doen gelden dat het ging om 
inkomsten die in Belgie aan de mobilien
belasting moesten worden onderworpen 
en behandeld als reeds aangeslagen in-
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komsten die overeenkomstig artikel 52 
van de gecoiirdineerde wetten konden 
worden afgetrokken ; dat zij genoemde 
reeds aangeslagen inkomsten hebben 
voorgesteld als inkomsten waarop finan
ciele lasten drukten ; dat zij voor de 
berekening ervan hebben vom~gesteld aan 
de in concessie gegeven procecles, die zij 
niet haclden geboekt, een fictieve waarcle 
toe te kennen welke overeenkwmn met 
het bedrag dat tegen 5 pet. het bedrag 
van de door hen ge!ncle retributies zou 
opleveren ; dat de directem' heeft aange
nomen dat deze retributies reeds aange
slagen inkmnsten waren waarvan het 
nettobedrag kon worden afgetrokken, en 
andere berekeningen heeft gemaakt mn 
·de financiele· lasten ervan te bepalen, 
omdat het niet mogelijk was aan de 
octrooien " een fictieve waarde toe te 
kennen ,, de betwisting niet ontvankelijk 
verldaart welke was opgeworpen door de 
eiseressen die beweerden dat op deze 
retributies geen andere financiele last 
drukte dan een beclrag van vijf procent 
voor algemene beheerskosten, en deze 
beslissiiJ.g rechtvaardigt op grond « dat 
zowel uit de bij reclamatie geformuleerde 
betwisting als uit de beslissing van de 
directeur, waarbij aan de verzoekende 
vennootschappen ervan akte word ver
leend, dat zij in de loop van de behande
ling van hun reclamaties afstand hadden 
gedaan van de oorspronkelijk door hen 
voorgestelde berekeningswijze van de 
financiele lasten, blijkt dat de thans door 
de verzoeksters ingestelde vordering 
nieuw en, bijgevolg, niet ontvankelijk is ; 
dat immers, voor de directeur, het geschil 
aileen maar betrekking had op de vraag 
of de door verzoeksters ge!nde retributies 
reeds aangeslagen inkomsten waren, dat 
de beslissing slechts over dit punt aileen 
uitspraak moest doen, dat de directeur 
zich ertoe heeft beperkt financiele lasten 
te berekenen op grond van de door 
verzoeksters verstrekte gegevens ; dat uit 
deze overwegingen volgt dat de voor het 
Hof ingestelde vordering door haar voor
.werp en haar rechtsgrond verschilt van 
die welke de verzoekstcrs oorspronkelijk 
hadden ingesteld, dat het Hofer, om de 
bovenver1nelde redenen, geen kennis van 
mag nem.en, wanneer niet is aangetoond 
dat de verzoeksters zich in de feitelijke 
onmogelijkheid zouden bevonden hebben 
om ze bij reclmnatie te formuleren ,, 

terwijl het hof van beroep niet aileen 
kennis mag ne1nen van de betwistingen 
voorgedragen in de reclamaties van de 
belastingplichtigen, maar ook van al die 
welke ambtshalve bij de directeur aan-

hangig zijn, waaruit volgt dat de vast
steiling aileen dat de voor het hof van 
beroep opgeworpen betwisting door haar 
voorwerp en haar rechtsgrond verschilde 
van die welke in de reclamaties van de 
eiseressen werd voorgedragen, de beslis
sing van het bestreden arrest niet wette
lijk kan rechtvaardigen, 

en te1''!Vijl de directeur, ten deze, over 
de aan het hof van beroep voorgelegcle 
betwisting uitspraak had gedaan vermits 
hij, in zijn beslissing van 30 september 
1957, na te hebben beslist. dat de liti
gieuze retributies dienclen beschouwd te 
worden als reeds aangeslagen inkomsten, 
eraan heeft toegevoegd dat zulks slechts 
geschiedde « onder de voorwaarden en in 
de mate zoals bedoeld in a.rtikel 52, 
§§ 3, 4 en 5 ,, en hij in de berekening 
van de belastbare inkomsten dienten
gevolge, voor elk litigieus dienstjaar, van 
de reeds aangeslagen inkomsten, en 
onder meer van de retributies, de finan
ciele lasten heeft afgetrokken die, naar 
hij meende, op deze inkomsten clrukten, 
en trouwens deze lasten - inzonderheid 
het bij artikel 52, § 5, lid l, tweede deel, 
bepaalde 1naximum of « plafond " ervan 
- heeft vastgesteld op andere en hogere 
bedragen dari die welke oorspronkelijk 
door de eerste eiseres waren voorgesteld 
en, ook en vooral, op hogere beclragen 
dan die welke wettelijk dienden voort te 
vloeien uit de door de directeur besliste 
uitsluiting van eon kapitaal dat - voor 
de berekening van dezelfde financiele 
lasten - fictief werd beschouwd de 
retributies te hebben opgebracht waaruit 
volgt dat bij het hof van beroep op 
geldige wijze deze betwisting aanhangig 
werd gmnaakt, waa.rover de directeur 
zich had uitgesproken door aan de 
eiseressen een grief op te leggen die v66r 
zijn beslissing niet kon worden voorzien, 

en te1·wijl de vraag of op de litigieuze 
retributies al dan niet financiele lasten 
drukten, en eventueel in welke mate, 
eerst belang had, en derhalve eerste kon 
worden gesteld, nadat de directmu' had 
aangenmnen dat deze retributies reeds 
aangeslagen inkmnsten waren en, in elk 
geval, nadat hij de lasten had geraamd 
die, volgens hem, op de aftrekbare reeds 
aangeslagen inkomsten 1noesten worden 
aangerekend, waaruit volgt dat, in strijd 
IIl.et wat het bestreden arrest beslist, de 
eiseressen zich, wegens ovennacht, in de 
onmogelijkheid bevonden om hun grieven 
dienaangaande vroeger te formuleren dan 
zij dat hebben gedaan : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
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dat, na in hem reclamaties te hebben 
doen golden dat de retributies die de 
eerste eiseres wegens de concessie van 
het octrooi voor facricageprocedes heeft 
ontvangen, moesten beschouwd worden 
als reeds aangeslagen met financiele las
ten, belaste inkomsten, en te hebben 
voorgesteld aan de in concessie gegeven 
precedes een fictieve waarde toe te ken
nen gelijk aan het bedrag dat tegen de 
rentevoet van vijf pet. het bedrag van 
de door hen ontvangen retributies zou 
opleveren, de eiseressen, tijdens de behan
deling van hun reclamaties, afstand heb
ben gedaan van de oorspronkelijk door 
hen voorgestelde berekeningswijze van 
de financiele lasten ; dat zij voor het hof 
van beroep vroegen dat de retributies 
zouden behandeld worden alsof zij met 
geen andere financiele last waren be
zwaard dan een bedrag van vijf pet. voor 
algemene · kosten en beheerskosten ; 

Overwegende dat uit de omstandigheid 
aileen dat de eerste eiseres in de loop van 
de behandeling van haar reclarnatie 
afstand had gedaan van een berekenings
wijze van de financiele lasten die drukten 
op de retributies ge"ind voor de concessie 
van het gebruik van octrooien, niet kan 
worden afgeleid dat zij ervan had afgezien 
te beweren dat deze inkomsten, die door 
haar als reeds aangeslagen werden be
schouwd, met geen enkele financiele last 
waren bezwaard ; 

Overwegende dat de directeur die op 
de reclamatie uitspraak doet, beslist dat 
het ging om reeds aangeslagen inkomsten 
en de gevolgen bepaalt die eruit voort
vloeiden in verband met de litigieuze 
aanslagen; 

Overwegende dat, voor het hof van 
beroep waarbij hun beroep tegen deze 
beslissing aanhangig was, de eiseress!'m 
ontvankelijk waren 0111. de toepassing te 
betwisten die de directeur der belastingen 
zelf had gemaakt van §§ 3, 4 en 5 van 
artikel 52 :van de gecoordineerde wetten 
met betrekking tot de voorwaarden en 
beperkingen waaronder met de retributies 
als reeds aangeslagen inkomsten rekening 
diende gehouden te worden ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over bet vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, en 52, inzonderheid §§ 1, 2, 4 
en 5, van de wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, gecoordineerd bij het 
besluit van de Regent van 15 januari 
1948, 

doonlat het bestreden arrest beslist dat 
de retributies die de eerste eiseres heeft 
ge'in.d wegens de concessie, aan de 

" Etablissements Derrioly Freres & Cie ;, 
te Parijs, van de licentie van niet 
geboekte fabricageprocedes, bezwaard 
zijn met financiele lasten in · de zin van 
artikel 52, §§ 4 en 5, van de gecoordineer. 
de wetten, op grand " dat de inkomsten 
opgebracht door de in concessie gegeven 
fabricageprocedes slechts konden worden 
ge'ind dank zij de stoffelijke activa die 
in het bedrijf van de naamloze vennoot
schap " Centimeter " waren belegcl, welke 
stoffelijke activa door geleencle kapitalen 
waren verkregen ,, 

te1·wijl volgens artikel 52, § 5, van de 
gecoordineercle wetten de sttb littera a 
van § 4 becloelcle lasten die zijn, welke 
verbonden zijn aan de sonnnen welke, 
te leen genomen door de belastingplich
tige, in deposito of anderszins ontvangen, 
gecliencl hebben tot het verkrijgen of het 
aanleggen van activabestanddelen welke 
vatbaar zijn om reeds aangeslagen 
inkomsten op te brengen, waaruit volgt 
clat het bestreden arrest, clat had vast
gestelcl dat de geleende sommen hadden 
gediend tot het verkrijgen van de 
stoffelijke - en geboekte - activa van 
de eerste eiseres en dat de reeds aange
slagen inkomsten waren opgebracht door 
de concessie van fabricageprocecles -
onstoffelijke en niet geboekte activa -
niet wettelijk kon beslissen clat de lasten 
van de geleencle kapitalen de inkomsten 
bezwaarclen die uit de concessie van de 
fabricageprocecles voortkwamen ; 

en tenvijl, in elk geval, de vaststeiling 
dat de reeds aangeslagen inkornsten 
werclen " gei:ncl " " clank zij " de stoffelijke 
activa die door de geleende bipitalen 
waren verkregen, te onnauwkeurig eri 
dubbelzinnig is orn de controle van het 
Hof rnogelijk te maken (schencling vaiJ. 
artikel 97 van de Groncl\vet) en om 
wettelijk te rechtvaardigen dat genoemde 
inkomsten met financiele lasten bezwaard 
waren in de zin van artikel 52 van de 
gecoorclineerde wetten (schending van 
cleze bepaling en van artikel 97 van de 
Gronclwet) : 

Overwegende clat· het arrest vaststelt 
dat de retributies, die reeds aangeslagen 
inkomsten opleverclen, werden opge
bracht door de concessie van fabricage
procedes welke noch geboekt noch in de 
balans van de eerste eiseres opgenornen 
waren; 

Overwegende dat, door er aileen op te 
wijzen, zoncler verdere inlichting, clat 
cleze inkomsten " slechts konden worden 
ge'ind dank zij de stoffelijke activa die 
in het bedrijf waren belegd (en) door 
geleende kapitalen waren verkregen ,, het 
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hof van beroep in het onzekere laat of de 
retributies inkomsten zijn uit activa
bestanddelen die, hoewel zij niet geboekt 
of in de balans opgenomen zijn, ook door 
middel van de geleende kapitalen werden 
verkregen of aangelegd, dan wel of, hoe
wei deze geleende kapitalen slechts 
gediend hebben tot het verkrijgen of 
het aanleggen van de stoffelijke activa
bestanddelen allen die geboekt en in de 
balans opgenomen werden, genoemde 
retributies niettemin met financiele lasten 
bezwaarde inkomsten zijn ; 

Overwegende dat deze dubbelzinnig
heid van redenen het Hof belet de 
wettelijkheid van de beslissing te toetsen ; 

Dat het middel in dit opzicht gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch aUeen in zover het 
uitspraak doet over de ontvankelijkheid 
en de grondslag van de betwisting betref
fende de financiele lasten die, volgens de 
beslissing van de directeur der belastin
gen, drnkken op de retributies welke de 
eerste eiseres heeft ge'ind voor de coucessie 
van het gebruik van octrooien en het de 
eiseressen veroordeelt in twee derden van 
de kosten ; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt de eiseressen in de helft van 
de kosten en verweerder in de andere 
helft; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

IO ju:ni I969.- 2e kamer.- Voorzitte1', 
H. van Beirs, voorzitter.- VeTslaggeve1', 
H. Busin. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Delange, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Van Bastelaer (van de balie bij 
het Hof van beroep te Brussel) en Fally. 

2e KAMER.- 10 juni 1969. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - DIREOTE BELASTINGEN, 
VERZOEKSOHRIFT GERIOHT AAN DE 
V OORZITTER VAN HET HoF vAN OASSA
TIE. - NIET ONTvANKELIJKE VOOR
ZIENING. 

(1) Raadpl. cass., 11 september 1962 (Bull. 
en PAsiC., 1963, I, 51); 21 mei 1963 (ibid., 
1963, I, 1013), 

Niet ontvankelijk inzake di1·ecte belastingen 
is de voo1·ziening in cassatie ingesteld 
door een ve1·zoekschrijt, dat niet ter 
gTitfie van het hof van be1·oep werd 
ajgegeven, doch rechtstTeeks ge1·icht weTd 
aan de Vom·zitter van het Hoj van 
cassatie (I). (Wet van 6 september 
I895, artikel 14, vervangen door arti
kel 1 van de wet van 23 juli 1953.) 

(GODFROID, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER vAN FINANOJEN.) 

ARREST (vm·taling). 

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

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerder tegen de voor
ziening opgeworpen en afgeleid nit de 
schending van artikel 289 van het Wet
hoek van de inkomstenbelastingen : 

Overwegende dat, door de afgifte van 
het cassatieverzoekschrift ter griffie van 
het Hof van beroep de eiser wettelijk 
zijn bedoeling te kennen geeft om zich 
in cassatie te voorzien tegen een arrest 
van het hof van beroep inzake directe 
belastingen ; 

Overwegende dat ten deze het ver
zoekschrift rechtstreeks aan de Voorzitter 
van het Hof van cassatie is gericht ; dat 
hiermee niet is voldaan aan de vereisten 
van evengemeld artikel 289, dat de niet
inachtneming van de voorgeschreven 
vormen met verval straft ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

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

IO juni I969.- 2e kamer.- VooTzitter 
en VeTslaggever, H. van Beirs, voorzitter. 
- Gelijlcluidende conclusie, H. Delange, 
advocaat-generaal. - Ple1:ter, H. Fally. 

2e KAMER,- 10 juni 1969. 

I 0 JEUGDBESCHERMING. - WET 
VAN 8 APRIL 1965. - WET WAAJlvAN 
ARTIKEL 90 HET ARTIKEL 382, LID 2, 
VAN HET STRAFWETBOEK OPHEFT. -
CORREOTIONELE REOHTBANK DIE, NA 
DE INWERKINGTREDING vAN GENOEMDE 
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WET, TOEPASSING MAAKT VAN ARTI
KEL 382, LID 2, VAN RET STRAFWET
BOEK. - 0NWETTELIJKHEID. 

2° CASSATIE. -BEVEL VAN DE MINIS
TER VAN JUSTITIE.- STRAFZAKEN.
VoNNIS VAN DE CORREOTIONELE RECHT
BANK DAT, MET TOEPASSING VAN ARTI
KEL 3d2, LID 2, VAN HET STRAFWET
BOEK, pE MOEDER VAN EEN MINDER
J ARIG KIND VER.OORDEELT TOT 
ONTZETTING VAN DE REOHTEN EN 
VOORDELEN DIE HAAR DOOR. RET 
BURGERLIJK WETBOEK OP DE PERSOON 
EN OP DE GOEDEREN VAN DIT KIND 
WORDEN. TOEGEKEND NA DE INWER
KINGTREDING VAN DE WET VAN 8 APRIL 
1965. - VERNIETIGING ZONDER VER
WIJZING. 

1 o Onwettel~jk is de beslissing van de 
CO?Tectionele Techtbank, die na de inwe1"
kingt?·eding van de wet van 8 ap1·il 1965 
op de jeugdbesche?·ming, toepassing 
maakt van aTtikel 382, lid 2, van het 
StTajwetboek, daa1" dit artikel bij a?·ti
kel 90 van bedoelde wet wm·d opge
heven ( 1). (Koninkl. besl. van 30 juni 
1966, art. 1 en Strafwetb., art. 2.) 

2o Op de vooTziening van de p?·ocuTeut
genemal, ingesteld op be vel van de 
Minister van justitie, vemietigt het 
Hoj, zonde1· vetwijzing, het vonnis 
waatbij een cor1·ectionele 1·echtbank na 
de inwetkingt1·eding van de wet van 
8 aptil1965, de moeder van een mindet
ja?·ig kind, met toepassing van atti
kel' 382, lid 2, van het Stmfwetboek, 
verom·deelt tot ontzetting van de tech
ten en vootdelen die ham· doot het But
gedijk Wetboek, Boek I, titel IX op 
de petsoon en op de goedeTen van dit 
kind wo?"den toegekend, daar genoemd 
artikel bij attikel 90 van bedoelde wet 
werd opgeheven (2). (Wetb. van strafv., 
art. 441 ; wet van 8 april 1965 ; art. 90 ; 
koninkl. besl. van 30 juni 1966, art. l.) 

(PROOUREUR·GENERAAL BIJ RET HOF 
VAN CASSATIE IN ZAKE GREGOIRE.) 

ARREST (vertaling). 

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

(1) Cass., 15 april 1969, supm, blz. 764. 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie. 

" De ondergetekende Procureur-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zetteh 
dat de Minister van justitie hem bij 
brief van 9 april 1969, Bestuur der Wet
geving, nr 130.836/135/AP/Div., uit
drukkelijk gelast heeft overeenkomstig 
artikel 441 van het Wetboek van straf
vordering bij het Hof aangifte te doen 
van het in kracht van gewijsde gegaan 
vonnis dat op 5 februari 1968 gewezen 
is door de Correctionele Rechtbank 
te Dinant en waarbij Paula Marie 
Ghislaine Gregoire, zonder beroep, gebo
ren op 13 oktober 1914 te Soulnes, met 
toepassing van artikel 382, lid 2, van 
het Strafwetboek veroordeeld is tot ont
zetting van de rechten en voordelen die 
haar op de persoon en de goederen van 
haar kind Blanche Dumont zijn toege
kend door het Burgerlijk Wetboek, eerste 
hoek, titel IX : « Ouderlijke macht "· 

>> Het vonnis, op 5 februari 1968 gewe
zen, is onwettelijk in zover het artikel382, 
lid 2, van het Strafwetboelc in toepassing 
brengt. Dit artikel was bij artikel 90 
van de wet van 8 april 1965 betre:ffende 
de jeugdbescherming opgeheven sinds 
1 september 1966, op welke datum de 
voornoemde wet in werking treedt 
krachtens het koninklijk besluit van 
30 juni 1966. 

>> Aangezien het geding waarop de 
Correctionele Rechtbank te Dinant op 
5 februari 1968 uitspraak lJeeft gedaan, 
niet bij haar aanhangig werd gemaakt 
v66r de inwerkingtreding van de wet van 
8 april 1965, zou de rechtbank overeen
komstig artikel 92 van de wet van 8 april 
1965 hebben moeten rekening houden 
met de opheffing van voormeld arti
kel 38~, lid 2, door artikel 90 van de 
voornoemde wet. 

" De veroordeling tot ontzetting van 
de rechten en voordelen die aan Paula 
Marie Ghislaine Gregoire op de persoon 
en de goederen van het kind Blanche Du
mont ·zijn toegekend door het Burger
lijk Wetboe"k, eerste boek, titel IX, 
« Ouderlijke macht "• is derhalve onwet
telijk en het vonnis is gewezen met 
schending van de voornoemde wette
lijke bepalingen. 

>> Om die redenen, verzoekt de onder
getekende Procureur-generaal dat het het 
Hof gelieve het aangegeven vonnis te 
vernietigen in zover het artikel 382, lid 2, 
van het Strafwetboek in toepassing 
brengt, te bevelen dat van zijn arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslis-
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sing, te beschikken dat er geen grond is 
tot verwijzing. 

» Brussel, 29 april 1969. 

» De Advocaat-generaal, 
)) Voor de Prom:rreur-generaal, 

)) (get.) Charles )) ; 

Gelet op artilrel 441 van het W etboek 
van st:afvordering, n1et overneming 
van de redenen van genoemde vordeling, 
vernietigt het voornomTtde vonnis van 
de Correctionele Rechtbank te Dinant, 
in zover het artikel 382, lid 2, van het 
Strafwetboek in toepassing brengt en 
Paula Gregoire veroordeelt tot ontzet
ting van de rechten en voordelen die 
haar op de persoon en op de goederen 
van het kind Blanche Dumont zijn 
toegekend door het Burgerlijk W etboek, 
eerste bock, titel IX " Ouderlijke 
n<acht )) ; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; beschikt dat, er' 
geen grand is tot verwijzing. 

10 jnni 1969.- 2e kamer.- VooTzitteT 
en Ve1·slaggeve1·, H. van Beirs, voorzitter, 
- Gelijkhticlencle conclusie, H. Charles, 
advocaat-generaal. 

Dezelfde dag werd een arrest in 
dezelfde zin gewezen in zake de Pro
curenr-generaal bij het Hof van cassatie 
op de voorziening tegen een vonnis van 
16 jannari 1968 van de Correctionele 
Rechtbank te Dinant. 

28 KAMER. - 11 juni 1969. 

1° TELEGRAAF EN TELEFOON. 
RADIOVERBINDINGEN. - WET VAN 
26 JANUARI 1960 BETREFFENDE DE 
TAKSEN OP DE TOESTELLEN VOOR HET 
ONTVANGEN VAN RADIO-OMROEPUIT
ZENDINGEN', - MISDRIJF. - VER
BEURDVERKLAJUNG.- VOORWAARDEN. 

2o TJ<:.:LEGRAAF EN TELEFOON. -
RADIOVERBINDINGEN, - WET VAN 
26 JANUARI 1960 BETREFFENDE DE 
TAKSEN OP DE TOESTELLEN VOOR HET 
ONTVANGEN VAN RADIO-OJVIROEPUIT
ZENDINGEN. - NrET-BETALING VAN 

DE TAKSEN.- VERBEURDVERKLARING 
DIE NIET WETTELIJK JVIAG WORDEN 

UITGESPROKEN. 

1 o. De ve1·be1tnlve1·klcwing wam·van sprake 
in cw·tikel 16, lid 2 en 3, van de wet 
van 26 janu.m·i 1960 betretfende de 
taksen op de toestellen voo1· het ont
vangen van 1'adio-om1·oep1.litzendingen 
kan enlcel1wnlcn ·m:tr;esp1'oken in zove·r, 
ene1·zijds, cle voo1'1.vaanlen gestelrl b~i cle 
w·t1:kelen 4.2 en 4-3 van het Stmjwetboek 
en, anrleTzi,ids, de voo1'tvaanle· van he1'
haling bepactlil b1;} m·tilcel 16, licl 3, 
gelijkt1:,jclig vm·v1dd zi,in ( 1). 

2° In geval vcm niet-betaling van de 
tctksen becloelcl bij cle a1·tilcelen . 2 en 3 
vcm cle VJet van 26 jcmucwi 1960 bet1·ej
jencle cle taksen 01J cle toestellen voo1· het 
ontvcmgen vctn Taclio-onwoepuitzenclin
gen, mag cle ve1·be1tnlve1·klaTing va11 
het ontvangsttoestel, zeljs in geval van 
he1·haling, niet wo1'Clen. ttitgespTolcen, 
claa1· clit toestel noch het voo1·we1·p van 
het misd1·i,ij kan uitmalcen, noch lean 
gecliencl hebben, of bestemcl zijn tot het 
plegen van· het misclTi.if en evenmin uit 
het misckijj voo1·tkomt (2). 

(PROOUREUR DES KONINGS 
TE DENDERJVIONDE, T. QUISQUATER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 november 1968 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Dendermonde; 

Over het middel afgeleid nit 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 ; 

cloo1'Clat het bestreclen vonnis, hetwelk 
verweerder veroordeelt om, honder zijnde 
van toestellen voor het ontvangen van 
radio-omroepuitzendingen, de jaarlijkse 
radiotaks niet tijdig te hebben betaald, 
de verbem'dverklaring van deze toestel
len, eigend01n van verweerder, niet 
beveelt, hoewel het vonnis aannemnt dat 
verweercler reeds voorclien nit hoofde 
van een inbreuk op dezolfde wetsbepalin
gen wercl veroordeeld bij vmmis dat in 
kracht van gewijsde is gegaan, 

(1) en (2) Oass., 24 maart 1069, supra, 
blz. 693. 
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terwijl voormeld artikel 16, lid ~ en 3, 
voorschrijft dat aile bepalingen van 
boek I van het Strafwetboek op deze 
inbreuken toepasselijk zijn, met uit
zondering van de artikelen 42 en 43 die 
slechts mogen worden toegepast op voor
waarde dat de houder van r!e toestellen 
waarvoor geen taks is betaald, reeds 
veroordeeld is geweest uit hoofde van 
een inbreuk op dezelfde wetsbepalingen; 

en te1'wijl nochtans de verbeurdver
klaring, bepaald door de artikelen 42 en 
43 van het Strafwetboek, altijd moet 
worden toegepast wanneer de door de 
\vet gestelde voorwaarden daa.rtoe voor
handen zijn : 

Overwegende dat, wat de verbeurd
verklaring betreft, artikel 16, lid 2 en 3, 
van de wet van 26 januari 1960 betref
fende de taksen op de toestellen voor het 
ontvangen . van radio-mnroepuitzendin
gen, naar de algemene beginselen vervat 
in de artikelen 42 en 43 van het Straf
wetboek verWijst, onder dit voorbehoud 
echter dat de verbeurdverldaring slechts 
mag uitgesproken. worden voor zover de 
houder van het ontvangsttoestel reeds 
veroordeeld is geweest uit hoofde van 
een inbreuk op dezelfde wetsbepalingen ; 

Dat zulks betekent dat de verbenrd
verklaring slechts mag uitgesproken wor
den voor zover, enerzijds, de voorwaar
den bepaald in de artikelen 42 en 43 
van het Strafwetboek en, anderzijds, 
de voorwaarde van herhaling bepaald 
in artikel 16, lid 3, voormeld, zijn ver
vuld; 

OverwegeJ1de dat, bij niet-betaling 
van de taksen bepaald in de artikelen 2 
en 3 van voormelde wet, het ontvangst
toestel noch het voorwerp van het Inis
drijf kan uitmaken, noch kan gediend 
hebben noch kon besternd zijn tot het 
plegen van het misdrijf, en evenmin uit 
het misdrijf voortkomt ; 

Dat derhalve de voorwaarden bepaald 
in artikel 42 van het Strafwetboek niet 
vervuld zijnde, er, bij inbre1:1k op de 
artikelen 1 en 2 van voorn1elde wet, geen 
verbeurdverklaring mag worden uit
gesproken; 

Overwegende, derhalve, dat de bestre
den beslissing alleszins gerechtvaardigd 
blijkt, welke ook de waarde weze van de 
gekritiseerde redenen, zodat het middel 
bij gemis aan belang niet ontvankelijk is ; 

(1) Raadpl. cass., 9 oktober 1967 (A1·r. 
cass., 1968, blz. 190); R. HAYOIT DE TERJ\cii· 

COURT, " Etude sur l'opposition aux decisions 
rendues par les juridictions correctionnelles 

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 ; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

11 juni 1969.-26 kamer.- Voo1'zitte1·, 
H. Rutsaert, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1', H. de Vreese. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Charles, 
advocaat-generaal. 

Op dezelfde dag werd een arrest in 
dezelfde zin gewezen op voorziening 
tegen een vonnis van dezelfde rechtbank 
van 28 oktober 1968 inzake Goossens. 

28 KAMER. - 11 juni 1969, 

10 VERJARING. - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. - VERSTEKVONNIS. 
- GEWONE VERZETTERJ\fiJN. - VER· 
JARING NIET GESOHORST. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN.- VERNIETIGING Ol\'I:DAT 
DE STRAFVORDERING VERVALLEN IS. -
KOSTEN VAN DEZE VORDERING MOETEN 
TEN LASTE VAN DE STAAT BLIJVEN.
VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING. 

1° De ve1ja1·ing van de st?·ajvo1'de?·ing wo1'dt 
niet gescho?·st ged1wende de gewone 
ve1·zette1·mijn die voo1' de bij ve1·stek 
veroo1'deelde open staat ( 1). 

2° H' onlt de beslissing op de st1'afvonle-
1'ing ve1'nietigd omdat deze vo1'de1'ing 
ve1·vallen is en de kosten betref}ende 
deze vordering ten laste van de Staat 
moeten blijven, dan geschiedt de ve?'· 
nietiging zondm· venvijzing (2). 

(OUMPS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 jannari 1969 in boger beroep 
gewezen · door de Correctionele Recht
bank te Brussel ; 

et les tribunaux de police », Rev. dr: penal, 
1932, blz. 849, nr, 38. 

(2) Cass., 9 juni 1969, su.p1·a, blz. 983. 
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Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 21 en 24 
van de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het W etboek 
van strafvordering, 

doordat het bestreden vonnis beslist 
dat de verjaring van de strafvordering 
gedurende de normale termijn van verzet 
geschorst is, 

te1·wijl dit enkel het geval is gedurende 
de buitengewone termijn van verzet : 

Overwegende dat eiser veroordeeld 
werd wegens inbreuk op artikel 559, 1°, 
van het Strafwetboek, gepleegd op 
8 februari 1968; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
na vastgesteld te hebben dat de ver
jaring van de strafvordering gestuit 
werd op 12 juli (in werkelijkheid juni) 
1968, zodat de verjaring eerst op 
12 december 1968 zou intreden, beslist 
dat de feiten op 9 januari 1969 nog niet 
verjaard waren, om de reden dat eiser 
bij verstekvonnis van 28 november 
1968 in hoger beroep veroordeeld werd, 
en dat vanaf 28 november 1968 tot op 
27 december 1968, datum van het ver
zet, de verjaring geschorst werd, zodat 
na deze laatste datum nog een termijn 
van 14 dagen moest lopen voordat de 
verjaring zou intreden ; 

Overwegeude dat uit de stukken van 
de procedure blijkt dat de betekening 
van het verstekvonnis van 28 novem
ber 1968 op 18 december 1968 ter woon
plaats van eiser, er sprekende met zijn 
echtgenote, gedaan werd, en dat eiser 
op 27 december 1968 tegen dit vonnis 
verzet aantekende ; 

Overwegende dat de verjaring van de 
strafvordering gedurende de gewone 
termijn van verzet niet geschorst is ; 
dat de feiten, derhalve, op 9 januari 1969 
verjaard waren; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

11 juni 1969.- 2e kamer.- Voorzitte1·, 
H. Rutsaert, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggevm·, H. Wauters. 
- Gelijkluiclencle conchbsie, H. Charles, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 11 juni 1969. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING. -
ARREST DAT DE STRAF VERZWAART.
VERZWARING GEGROND OP EEN REDEN 
DIE GEEN VERBAND HOUDT MET DIE 
WELKE DOOR RET MIDDEL WORDT 
GEKRITISEERD. - MID DEL NIET ONT
VANKELIJK BJJ GEBREK AAN BELANG. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERJ,IJKE RECHTSVORDERING. -
BESLISSING WAARBIJ DE BEKLAAGDE 
WORDT VEROORDEEI·D TOT DE VOLLE
DIGE VERGOEDING VAN DE DOOR DE 
BURGERLIJKE PARTIJ GELEDEN SCHADE. 
- GEMOTIVEERDE CONCLUSIE VAN DE 
BEKLAAGDE DIE BETOOGT DAT DE 
SCHADE OOK EEN FOUT VAN DE BUR
GERLIJKE PARTIJ TOT OORZAAK HEEFT. 
- NIET REGELMATIG GEMOTIVEERDE 
BESLISSING. 

1° H et miclclel dam· cle beklaagcle gericht 
tegen het vet·oordelend a1'1'est dat cle 
straj ve1·zwaa1·t en k1·itiek oefent op een 
reclen die geen verbancl houdt met de 
reden, waarop de verzwaring is geg1·oncl, 
is niet ontvankelijk bij geb1·ek aan 
belang. 

2° Niet 1·egelmatig gemotiveercl is de 
beslissing, waa1·bij de beklaagde wo1·clt 
veroonleelcl tot de volledige ve1·goeding 
van cle door cle burgerlijke partij geleclen 
schacle, zoncle1' te antwoorden op de gemo
tiveenle conclusie van cle beklaagde die 
betoogt clat de burge1·lijke partij een 
jout hacl begaan welke ook cleze schade 
heejt veroorzaakt (1). (Grondwet, 
art. 97). 

(EBEN, T. THEUNIS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 september 1968 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen ; 

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

Overwegende dat het hiernabesproken 
middel enkel de beslissing bestrijdt 
luidens welke verweerder geen fout kan 
worden verweten ; 

(1} Cass., 20 juli 1964 (Bull. en PASIC,, 

1964, I, 1175), 
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Overwegende dat het arrest de ver
zwaring van de straf van eiser steunt, 
niet op de afwijzing van elke verdeelde 
aansprakelijkheid, maar op de zwaar
wichtigheid van de door eiser begane 
onvoorzichtigheid en de zware gevolgen 
van die onvoorzichtigheid ; 

Dat het middel dienvolgens de beslis
sing over de strafvordering onaangetast 
laat; 

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

II. In zover de voorziening de beslissing 
bedoelt gewezen over de burgerlijke vor
deringen: 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet 418, 419, 420 van het Strafwetboek, 
12 en 15 van het koninklijk besluit van 
30 april1963 houdende wijziging van het 
verkeersreglement van 8 april 1954, 
1319, 1320, 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest, op straf
gebied de straf van eiser verzwaart om 
de reden dat het, in strijd met het 
beroepen vonnis dat de aansprakelijk
heid voor het ongeval tussen hem en 
verweerder Theunis had verdeeld aan
neemt dat hij aileen de aansprakelijk
heid van het ongeval draagt ; op burger
lijk gebied eiser veroordeelt tot het ver
goeden van de gehele schade die de bur
gerlijke partij Theunis heeft geleden en 
tot haar kosten, en zich onbevoegd ver
klaart om van de vordering tot schade
vergoeding van eiser kennis te nemen, 

zondm· te antwoorden op zijn omstan
dige conclusie waarin hij aan verweerder 
Theunis, hoewel deze zich op de voorrang 
van rechts kon beroepen, verweet de 
nodige voorzorgsmaatregelen niet te 
hebben genomen gelet op de plaatselijke 
toestand, en, op grond van het besluit 
van de aangestelde deslnmdige, het 
kruispunt waar het ongeval zich voor
deed te hebben opgereden met een over
dreven snelheid (schending van de arti
kelen 97 van de Grondwet en 1319, 1320 
van het Burgerlijk Wetboek), terwijl het 
auest ten andere beslist dat niets in het 
onderzoek toelaat te menen dat ver
weerder op roekeloze wijze het kruispunt 
is opgereden, alhoewel het verslag van 
de aangestelde deskundige Deckers, de 
overdreven snelheid van verweerder aan
voerde, zodat het arrest de draagkracht 
van dit element miskent (schending van 
de artikelen 1319, 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek) : 

Overwegende dat eiser in conclusie 
stelde dat verweerder een kruispunt, dat 
zeer gevaarlijk was zoals bleek uit het 
feit dat het openbaar bestuur er oranje
gele lmipperlichten zoals bepaald bij 
artikel 107 van de wegcode, had aange
bracht, met overdreven snelheid was 
opgereden en de nodige voorzorgen niet 
had genomen gelet op de plaatselijke 
toestand, zoals overigens door het ver
slag van de aangestelde deskundige 
werd gestaafd ; 

Dat hij verder aanvoerde dat ver
weerder dit gevaarlijk kruispunt kende 
en dat hij vooraleer dit kruispunt op 
te rijden niet naar links had gekeken; 

Overwegende dat het arrest er zich 
tot beperkt te overwegen dat niets in het 
onderzoek toelaat te menen dat ver
weerder op roekeloze wijze het kruispunt 
is opgereden en de artikelen 12 en 15 
van de wegcode heeft overtreden ; dat 
hij aileszins gerechtigd was te denken dat 
de van links komende weggebruikers 
zijn voorrang zouden eerbiedigen ; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
voormelde omstandige conclusie niet 
passend beantwoordt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch aileen in zover het 
uitspraak doet over de doo1' eiser tegen 
verweerder en over de door verweerder 
tegen eiser ingestelde burgerlijke vor
deringen ; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeelteliJk vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder in de drie vierden 
van de kosten, laat het overige vierde 
ten laste van eiser ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

11 juni 1969.- 2e learner.- Voorzitter, 
H. Rutsaert, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggeve?·, H. de Vreese. 
- Gelijklttidende conclusie, H. Charles, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 11 juni 1969. 

1° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT VAN 14 MAART 1968, ARTI
KEL 2, 8°.- VOERTUIG.- BEGRIP.
HANDKAR. 

2° WEGVERKEER. - BESTUREN IN 
STAAT VAN DRONKENSCHAP OP DE 
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, OPENBARE WEG, - PERSOON DIE EEN 

HANDKAR VOORTDUWT. - VEROORDE
LING.- WETTELIJKHEID. 

1° De hanclka1' is een miclclel van ve1'voe1' 
te lancl en cle1'halve een voe1'tt•ig in cle zin 
van a1·tikel 2, 6° en 8°, van het wegve1'
kee1'sreglement van 14 maart 1968. 

2° Hij clie in staat van cl1'onkenschap 
een hanclka1· op cle openba1·e weg voo1·t
clt•wt, valt oncle1· cle toepassing van 
cwtikel 35 van cle wet bct1·e tfencle cle 
politic over het wegve1·kee1·, gecoonlineenl 
op 16 mam·t 1968. 

(PROCUREUR DES KONINGS 
TE lEPER, T. HERJ\iAN.) 

ARREST, 

RET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, in hager beroep gewezen door de 
Correctionele R.echtbank te leper op 
16 januari 1969 ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 35 en 36 van de 
bij koninklijk besluit van 16 maart 1968 
gecoordineerde wetten betreffende de 
politic over het wegverkeer, alsook van 
artikel 2, 8°, van het koninldijk besluit 
van 14 maart 1968 houclende algemeen 
reglement op de politie van het wegver
lmer, 

cloonlat het bestreden vonnis · beslist 
heeft dat de betichting van inbreuk op 
voormelde artikelen 35 en 36, nmnelijk 
het bestcu·en van een voertuig op een 
openbare plaats niet bewezen was, om 
de reclen dat de persoon die een stootkar 
voortduwt client gelijkgesteld te worden 
met een persoon die zijn rijwiel aan de 
hand leidt en derhalve als een voetganger 
cliimt beschouwd te worden, 

tenvijl artikel 2 van het koninklijk 
besluit van 14 maart 1968 onder voertuig, 
elk middel van vervoer te land mnvat 
en artikol 42, paragraaf l, 3°, van 
dit besluit het signaleren van hand
karren rnet lichten voorschrijft en arti
kel 52 de wijze bepaalt waarop zij 
rnoeten bestuurd worden : 

Overwegende dat verweerder door de 
eerste rechter veroordeelcl was geworden 
l 0 wegens niet-verlichting van zijn hand-

(1) J\1en kan zich afvragen of"ivel gewettigd 
is de uitbreidiug der veruietigiug tot de 
beslissiug, die de eiser ver;oordeelt wegeus het 

kar, bij inbreuk op artikel 42, § 1, 2, 3° 
van koninklijk besluit van 14 maart 
1968 (feit A) tot een geldboete van 
20 frank; 20 vvegens openbare dronken
schap (inbreuk op artikel1, § 1, en 14 van 
de besluitwet van 14 november 1939) 
(feit B) en wegens het besturen van een 
voertuig, namelijk een handkarretje, in 
staat van dronkenschap op een openbare 
plaats en in staat van nieuwe herhaling 
(feit C) tot een gevangenisstraf van 
vijftien dagen, een geldboete van vier
honderd frank en tot vervallenverkla
ring van het recht een stootkar te bestu
ren gedurende een termijn van twee 
rnaanden ; dat in hager beroep aileen de 
veroordeling wegens feit A bevestigd 
werd en eiser enkel wegens feit B tot 
een geldboete van 25 frank veroordeeld 
werd terwijl hij wegens feit c werd vrij
gesproken op grand van de in het nliddel 
vennelde reden ; 

Overwegende dat de betekenis van 
hot woord " voertuig " in artikel 35 van 
de bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968 gecoordineerde wetten betreff:nd.e 
de politie over het wegverkeer dre rs 
welke weergegeven wordt in artikel 2, 8°, 
van het koninklijk besluit van 14 maart 
1968, en bijgevolg "elk n1.iddel van ver
voer te land " omvat ; dat, in strijd met 
de motivering van het bestreden vonnis, 
de persoon die een handkar voortduwt 
niet als een voetganger kan beschouwd 
worden ; dat immers artikel 42 van hot 
koninklijk besluit van 14 maart 1968 
het signaleren ervan bij middel '\ian 
lichten voorschrijft en artikel 52 de 
wijze bepaalt waarop handkarren moeten 
bestuurd worden ; 

Overwegende dat de corr~ctionel,~ 
rochtbank clienvolgens, door erser vrrJ 
te spreken, met betrekking tot de beticl;t
ting van het besturen van een voerturg 
op een openbare plaats, terwijl hij in 
staat van dronkenschap verkeerde, op 
grand van de overweging dat wie ,een 
stootkar voortduwt client gelijkgesteld 
te worden met een persoon die zijn rij
wiel aan de hand leidt en me£ een voet
ganger, de in het middel aangehaalde 
wetsbepalingen geschonden heeft ; 

Overwegende dat 'met het OOfS op een 
eventuele smnenloop van n'llSdTIJVen, 
de cassatie van het vonnis in zover het 
uitspraak cloet over feit G, de cassatie 
meclebrengt van de beslissing over 
feit B (1); 

misdrijf omschreveu bij de telastleggiug B, 
om het de rechter op verwijzing, zo hij 
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Overwegende, voor het overige, dat 
de substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het uitspraak gedaan 
heeft, over de feiten B en a ten laste van 
eiser en een derde van de kosten ten 
laste van de Staat heeft gelegd ; ver
werpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat melding van dit arrest zal 
gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat 
een derde van de kosten ten laste van 
de Staat ; legt de overige twee derden 
ten laste van verweerder; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Vem·ne, zetelende in hager 
beroep. 

II juni 1969.- 2 8 kame]_'.- Voorzitter 
en Verslaggeve1·, H. Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter.- Gelijlchtidende 
conclusie, H. Charles, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 11 juni 1969. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. - BEKLAAGDE DIE 
BIJ CONOLUSIE EEN AANVULLENDE 
ONDERZOEKSMAATREGEL AANVRAAGT 
TENEINDE TE BEWIJZEN DAT RIJ AAN 
RET JVIISDRIJF NIET REEFT DEELGE
NOMEN. - VEROORDELENDE BESLIS
SIN<'f DIE DE REDEN NIET AANDUIDT 
WAAROM DE GEVRAAGDE li'!AATREGEL 
OVERBODIG IS EN EVENMIN GEWAAGD 
VAN DE WIJZE WAAROP DE BEKLAAGDE 
AAN RET JVIISDRIJF REEFT DEELGENO
MEN. - NIET GEMOTIVEERDE BESLIS
SING. 

mocht beslissen dat er samenloop van mis
drijven bestaat, mogelijk te maken de bepa
lingen van het Strafwetboek inzake samen
loop van misdrijven toe te passen. 

Immers, zo de rechter op verwrJzmg 
beslist dat in het onderhavig geval hetzelfde 
feit twee misdrijven oplevert, die het voorwerp 
zijn van de telastleggingen B en 0, belet het 
gezag van gewijsde van de beslissing over het 
misdrijf omschreven bij de telastlegging B 
helemaal niet dat, indien hij- beslist dat de 

N iet -gemotiveerd is de veroo1·delencle 
beslissing waa1·bij als overbodig wordt 
venv01·pen de aanv1'aag om een aanvul
lende oncle1'zoeksmaat1·egel die de be
klaagde bij con chtsie had ingediend 
teneinde te bewijzen dat hij ·aan het 
misd1·ijj niet heejt deelgenomen, zonder 
de ?'eden aan te duiden waa1·om de 
gevmagde maatregel ovm·boclig is en 
evenmin te gewagen van de wijze waa1·op 
de beklaagcle aan het misd1'ijj heejt cleel
genomen (1). (Grondwet, art. 97). 

(RAUBEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 december 1968 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de telastleggingen 
A en B: 

Overwegende dat nu eiser vrijge
sproken is, de voorziening bij gemis aan 
belang niet ontvankelijk is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de telastleg
ging a: 

Over het middel afgeleid uit de schen
cling van de artikelen 97 van de Grand
wet, 380 en 382 van het Strafwetboek, 

doordat het bestreden arrest tegen 
eiser krachteris voormelde artikelen van 
het Strafwetboek een straf heeft uitge
sproken op grand -van de beschouwing 
dat het naar het oordeel van het hof van 
beroep overbodig was over te gaan tot 
de door eiser gevraagde bijkomende 
onderzoeksmaatregel en dat, indien de 
feiten A en B, beteugeld door artikel 379 
van het Strafwetboek, niet bewezen 
waren, de telastlegging a, namelijk de 
overtreding van artikel 380 van het 
Strafwetboek, wel bewezen was, 

telastlegging 0 bewezen is en dat het erin 
omschreven feit hetzelfde is als dat van de 
telastlegging B, hij met toepassing van arti
kel 65 van het Strafwetboek een enkele straf 
uitspreekt namelijk de zwaarste, dit is de 
straf op de telastlegging 0, omdat deze de 
straf uitgesproken bij vonnis van 16 januari 
1969 voor de telastlegging 0 opslorpt. 

(1) Verg. cass., 3 mei 1965 (B1<ll. en PAsiC., 
1965, I, 932) en 23 oktober 1967 (A?'?', cass., 
1968, blz. 289). 
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terwijl deze motivering geen afdoend 
antwoord inhoudt op de conclusie door 
eiser v66r het hof van beroep genomen, 
waarin hij betwistte dat een enkel 
element van mededaderschap of mede
plichtigheid te vinden was in een per
soonlijke handeling of daad van hem
zelf, en waarin hij liet gelden dat indien 
een genaamde L.D.G. in een tweede 
verklarinf;, strijdig met een eerste ver
verklaring, beweerd had dat eiser op 
een bepaald ogenblik persoonlijk was 
opgetreden, het paste dat deze persoon 
alsook de genaamde L.D.G. onder ede 
hieromtrent zou onderhoo.rd worden door 
het hof van beroep, zodat de motivering 
van het bestreden arrest niet toelaat 
te onderzoeken of de feitenrechters een 
juiste toepassing hebben gemaakt van 
de artikelen 380 en 382 van het Straf
wetboek, en zodat het bestreden arrest 
niet naar behoren gemotiveerd is over
eenkomstig de vereisten van artikel 97 
van de Grondwet : 

Overwegende dat het arrest zich ertoe 
beperkt met betrekking tot de in het 
middel bedoelde conclusie erop te wijzen 
dat, naar het om·deel van het hof van 
beroep, het overbodig is over te gaa:n tot 
de door eiser gevraagde bijkornende 
onderzoeksmaatregel te bevelen, en dat 
de tela:,,tlegging 0 naar eis van rechte 
bewezen is; 

Dat, nu het de wijze van deelneming 
van eiser aan het misdrijf niet bepaalt 
en de reden niet aanduidt waarom de 
gevraagde onderzoeksmaatregel overbo
dig is, het arrest de conclusie niet passend 
beantwoordt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het nitspraak doet 
over het ten laste van eiser gelegde 
feit 0 en hem in kosten van de straf
vordering veroordeelt; verwerpt de voor
ziening voor het overige ; beveelt dat 
melding van dit arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; laat de kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

ll juni 1969.- 2e kamer.- Voorzitte1·, 
H. Rutsaert, raadsheer waarnemend 
voorzitter. Ve1'slaggeve1', Ridder 
de Schaetzen. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Charles, advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Bayart. 

1 e KAMER. - 12 juni 1969, 

10 GEMEENTE. - GEMEENTEGOEDE
REN. GRONDEN WAARVAN RET 
GENoT AAN EEN INWONER VAN DE 
GEMEENTE WERD GEGEVEN. - GRaN
DEN DIE INGEVOLGE EEN BESLISSING 
VAN DE oVERHEID PATRIMoNIALE GoE
DEREN VAN RET PRIVAAT DOMEIN DER 
GEMEENTE WORDEN. - 0MSTANDIG
HEID DIE OP ZIOHZELF TUSSEN DE 
GEMEENTE EN DEZE INWONER GEEN 
PAOHTOVEREENKOMST DOET ONTSTAAN. 

2o SCHULDVERNIEUWING. ~ BuR
GERLIJK WETBOEK, ARTIKEL 1273. -
SoHULDVERNIEUWING woRDT NIET 
VERMOED. 

1 o U it de omstandigheid alleen, dat 
gTonden die gemeenteg1·onden zijn en 
waa?"van als dusdanig het genot aan 
een inwoner van de gemeente we1'd 
gegeven, ingevolge een beslissing van 
de oveTheid paf;rimoniale goederen van 
het pTivaat domein deT gemeente zijn 
geu·o1·den, kan niet wettelijk wo1·den 
ajgeleid dat sinds bedoelde beslissing, 
deze inwoner het genot van deze goedeTen 
heejt, krachtens een pachtove1•eenkomst. 

2o Blijkens a1·tikel 1273 van het BuTgeTlijk 
TV etboek worclt de schuldvernieuwing 
niet vennoecl. ( 1) 

(DEDECKER, T, GEMEENTE 
NOVILLE-LES-BOIS.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 juni 1968 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te N amen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1709, 1711, 
1714, 1775, lid 1 en 2, 1776 van het 
Burgerlijk W etboek, welke beide laatste 
artikelen respectievelijk gewijzigd zijn 
bij de artikelen 14 en 15 van de wet van 
7 juli 1951 houdende wijziging van de 
wetgeving betreffende de landpacht, 
21 van genoemde wet van 7 juli 1951, 
en 97 van de Grondwet, 

cloonlat het bestreden vonnis, dat de 
redenen van het beroepen vonnis over
neemt en Iiet beschikkende gedeelte 
ervan bevestigt, beslist, hoewel het 
heeft vastgesteld dat eiser het genot 

(1) Raadpl. cass., 27 november 1958 (Bull. 
en PASIC., 1959, I, 317). 
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had van de aan verweerster toebehorende 
litigieuze gronden en een overeenge
komen prijs voor dit genot betaalde, 
dat eiser deze gronden sinds 15 september 
1965 zonder titel of recht in gebruik 
neemt en hem veroordeelt om ze te 
verlaten zonder dat verweerster hem de 
bij artikel1775 van het Burgerlijk Wet
hoek voorgeschreven opzegging heeft 
gedaan, om reden dat deze gronden tot 
17 april 1962 gemeentegoederen waren 
waarop de wetgeving betreffende de 
landpacht niet van toepassing is en dat 
de ingebruikneming van de litigieuze 
goederen door eiser, na 17 april 1962, 
« niet als titel heeft een overeenkomst die 
na de beslissing van 17 april 1962 werd 
aangegaan, in wellr geval de wetgeving 
betreffende de landpacht natuurlijk van 
toepassing zou zijn, doch een notariele 
akte van 1947" die bepaalt dat deze 
ingebruikneming van rechtswege op 
15 september 1965 moest ophouden, 

terwijl uit de vaststellingen van het 
bestreden vonnis en van het beroepen 
vonnis die het heeft overgenomen, blijkt 
dat de litigieuze goederen waarvan ver
weerster het genot aan eiser heeft toege
kend tegen betaling van een bepaalde 
prijs sinds de beslissing van 17 april 1962 
deel uitmaken van de vermogensgoe
deren van verweerster, en derhalve, daar 
in elk geval sinds deze datum aile be
standdelen van een mondeling contract 
van huur van landeigendommen vere
nigd waren, verweerster de ingebruik
neming van eiser niet heeft kunnen 
beeindigen zonder de bij artikel 177 5 
van het Burgerlijk W etboek voorge
schreven opzegging te doen, zodat de 
feitenrechter uit de gedane vaststellingen 
niet wettelijk heeft kunnen afleiden 
dat zelfs na 17 april 1962 eiser de liti
gieuze plaatsen niet krachtens een pacht
overeenkomst in gebruik heeft genomen, 
noch bijgevolg verklaren dat eiser ze 
zonder titel of recht in gebruik nam en 
hell). veroordelen om de plaatsen te ver
laten zonder een regelmatige opzegging 
te hebben gelrregen : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
zonder deswege te worden bekritiseerd 
vaststelt dat de ingebruikneming van 
eiser haar oorspronkelijke oorzaak vindt 
in een verdeling van het genot van 
gemeentegoederen door verweerster onder 
haar bewoners ; 

Overwegende dat eiser staande houdt 
dat vermits de gemeenteraad van ver
weerster, op 17 april 1962, beslist heeft 
de gemeentegoederen in patrimoniale 
goederen van haar privaat domein te 

veranderen, die beslissing het onmiddel
lijk gevolg heeft gehad de juridische 
oorzaak van zijn genot te wijzigen, die, 
van dit ogenblik af, zijn grond in een 
landpacht zou hebben gevonden; 

Overwegende dat luidens artikel 1273' 
van het Burgerlijk Wetboek zulke schuld
vernieuwing bij verandering van de oor
zaak van het overeengekomen genot, 
niet wordt vermoed en niet kan worden 
afgeleid uit de enkele beslissing van 
17 april 1962; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

12 juni 1969. -1e kamer.- Voorzittm·, 
H. Bayot, eerste voorzitter. - Verslag
geve?', H. De Bersaques.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Dumon, advocaat-gene
raal. - Pleiters, HH. De Bruyn en 
Demeur. 

1 e KAMER. - 12 juni 1969. 

1° HUUR VAN WERK.- HuuR VAN 
ARBEID. ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR WERKLIEDEN. - GEWAARBORGD 
WEEKLOON IN GEVAL VAN ARBEIDSON
GESOHIKTHEID TEN GEVOLGE VAN ZIEK
TE OF ONGEVAL, ANDER DAN VAN EEN 
ARBEIDSONGEVAL. 

2o HUUR VAN WERK.- HuuR VAN 
ARBEID. ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR \VERKLIEDEN.- GEWAARBORGD 
WEEKLOON IN GEVAL VAN ARBEIDSON
GESOHIKTHEID TEN GEVOLGE VAN ZIEK
TE OF ONGEVAL, ANDER DAN VAN EEN 
ARBEIDSONGEVAL. - RECHT VAN DE 
WERKMAN ONDERGESOHIKT AAN DE 
VOORWAARDE DAT HIJ ZONDER ONDER
BREKING GEDURENDE TEN MINSTE EEN 
MAAND IN DIENST VAN DEZELFDE ON
DERNEMING IS GEBLEVEN. - BEGRIP. 

3o HUUR VAN WERK.- HuuR VAN 
ARBEID, ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR WERKLIEDEN. - 0NGEVAL OF 
ZIEKTE VAN DE WERKMAN,- UITVOE
RING VAN DE OVEREENKOMST GE
SOHORST. 

1° In geval van arbeidsongeschiktheid 
ten gevolge van zielcte of (1) ongeval, ander 
dan van een arbeidsongeval of van een 

(1) Zie noot (2) op de volgende bladzijde. 
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ongeval op de weg naar of van het we1·k, 
heeft cle werkman het 1'echt om van zijn 
werlcnemer 80 pet. van zijn no1'maal 
loon te ontvang'>n gechwencle een pe1·iocle 
van zeven clagen ( l). (Wet van l 0 maart 
1900 op de arbeidsovereenkomst voor 
werklieden, artikel 29, gewijzigd bij 
de wet van 10 december 1962, art. 17.) 

2° De 1Ve1·krnan clie tijclens cle ee1·ste maancl 
geclu1·encle welke hij cloo1' zijn m·be?:cls
ove1'eenkomst gebonrlen bleef, een aJ·beicls
ongesehilctheicl heeft geleclen ten gevolge 
van ziekte of ongeval becloelcl bij a?·ti
lcel 29, ·is zoncle1· oncle?'bJ·elcing gechwencle 
ten. minste ee.n nwcmcl in clienst gebleven 
van clezelfcle oncle1·neming, in de zin 
van het laatste lid van mtilcel 29 van 
de wet van 10 maa1·t 1900, zoals dit 
wenl gewijzigcl bij a1·tikel 17 van de wet 
van 10 cleeernbe1· 1962. Hie1·uit volgt clat 
in geval van C/!)'beiclsongesehilctheicl ten 
gevolge van zielcte (2) of ongeval, ancle1' 
claJu van een a1·beiclsongeval of van een 
ongevctl op cle weg naa1· of van het we1·lc, 
cleze we1·kman het Teeht heeft orn na ve?'
loop van cleze maa.ncl en oncle1· de bij 
a1·tilcel 29 gestelcle voo?'tvaanlen van zijn 
tveJ•lcgeveJ' 80 pet. van zijn 1w1·maal loon 
te ontvangen gechwencle een pe1·iocle van 
zeven clagen. 

3° In geval van ongeval of ziekte van cle 
werlcrnan wonlt cle uitvoering van zijn 
a1·beiclsove1·eenlcomst geseho1·st. (Wet van 
10 maart 1900 op de arbeidsovereen
komst voor werklieden, artikel 28bis, 
in deze wet ingelast door artikel 13 
van de wet van 4 maart 1954.) 

(FUSARI T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« OHARBONNAGES DU GOUFFRE ».) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op de bestrede:n 
sententie, op 12 september 1967 in 
laatste aanleg gewezen door de W erk
rechtersraad te Charleroi, kamer voor 
werklieden; 

Over bet middel, afgeleid uit de 
scbending van de artikelen 28bis, a, 
en 29, § 1, van de wet va:n 10 maart 1900 

(1) Cass., 8 december 1966 (A1'1', cass., 1967, 
blz. 453 en 7 december 1967 (ibid., 1968, 
blz. 563). · 
· (2) Artikel 26 van de wet tot wijziging 

van de wetgeving op de arbeidsovereenkom
sten voegt de·· woorden· " ander dan een 

op de arbeidsovereenkomst., welke arti
kelen respectievelijk werde:n ingevoegd 
bij de artikelen 13 van de wet van 4 In.aart 
1954 en 17 van de wet van 10 december 
1962, 

cloonlat de bestreden sententie, :na te 
bebben vastgesteld dat eiser op 30 augus
tus 1966 door verweerster als werlurtan 
in dienst was genomen en dat bij op 
28 september 1966 ziek was geworden, 
aan eiser zijn recbtsvordering ontzegt 
die ertoe strekt van verweerster betaling 
te bekomen van een bedrag van 
1.616 frank als gewaarborgd weekloon 
voor vier dagen, namelijk van 30 sep
tember tot 5 oktober 1966, met de inte
rest vanaf 5 oktober 1966, de gerechtelijke 
interest en de kosten, op grond dat bet 
recbt op het gewaarborgd weekloon 
onderworpen is aan de voorwaarde dat 
de werknemer op zijn minst een n1.aand 
anciiinniteit in de onderneming heeft, en 
da.t deze anciiinniteit van eeL! maand v66r 
de aanvang van de ziekte moest bestaan, 
daar de wet niet kon worden toegepast op 
werklieden die pas in dienst waren gena
men en geen voldoende diensten aan de 
ondernen:llng hadden kcmnen bewijzen, 

teJ·wijl voormeld artikel 28bis, a, 
bepaalt dat bij ongeval of ziekte van 
de werlrman de uitvoering van het 
arbeidscontract geschorst is; in het onder
havige geval deze schorsing, die op 
28 september 1966 was ingegaan,, niet 
l::elette dat eiser van 30 augustus 1966 
tot 30 september 1966 zonder onder
breking in dienst van verweerster was 
gebleven, zoclat de bij voormeld arti
kel 24, § 1, gestelde voorwaarde ten deze 
vervuld was, en hieruit volgt dat, aan
gezien de ziekte in de loop van de eerste 
maand was bego:nnen, doch de in genoemd 
artikel 29, § 1, bedoelde periode van 
zeven dagen niet volledig in deze maand 
was begrepen, het gewaarborgd week
loon, krachtens voormelde wettelijke 
bepalingen, verschuldigd was vanaf de 
eerste dag van de tweede ma.and, name
lijk, ten deze, vanaf 30 september 1966 
zoals eiser zulks betoogde : 

Overwegende dat lrr:;tchtens artikel 29, 
§ 1, van de wet van 10 maart 1900 op 
de arbeidsovereenkomst, zoals ze onder 
meer is aangevuld bij de wet van 

beroepsziekte , in na het woord « ziekte , 
in artikel 29 van de wet van 10 maart 1900 
op de arbeidsovereenkomst voor werklieden, 
gewijzigd bij de wet van 10 december 1962 
(Gedr. St., Senaat; nr. 412, zitting 1968-1969). 
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10 december 1962, het recht van de 
werkman om van zijn werkgever, inge
val van arbeidsongeschil<theid ten ge
volge van ziekte of ongeval, ander dan 
van een arbeidsongeval of van een onge
val op de weg naar of van het werk, 
80 pet. van zijn normaal loon te ont
vangen gedurende een periode van 
zeven dagen, afhankelijk is gesteld van 
de voorwaarde dat de werkman zonder 
onderbreking gedurende ten minste een 
maand in dienst van dezelfde onder
nerning is gebleven ; 

Overwegende dat daar de werkman 
en de werkgever, naar luid van arti
kel 28bis van genoerrtde wet, in geval 
van ziekte van eerstgenoemde door het 
arbeidscontract verbonden blijven, ver
mits aileen de uitvoering ervan is ge
schorst, hieruit dient te worden afgeleid 
dat de werkman gedurende deze ziel~te 
« in dienst van de onderneming " blijft 
in de zin van genoemd artikel 29 ; 

Overwegende dat in de loop van de 
parlementaire voorbereiding van arti
kel 17 van de wet van 10 december 1962 
dat het huidige artikel 29 van de wet 
op de arbeidsovereenkomst vormt, werd 
gepreciseerd dat de zieke werkman in 
dienst van de onderneming is in de zin 
van deze bepaling; 

Overwegende dat, door te beslissen 
dat eiser geen recht had op 80 pet. van 
zijn normaal loon ged1.u:ende geen enkele 
dag dat hij ziek is geweest, OITJ.dat hij 
op 30 augustus 1966 in dienst van ver
weerster was getreden en op 28 september 
1966 ziek was geworden en hij dus niet 
zonder onderbreking in haar dienst was 
gebleven, de bestreden sententie de in 
het middel aangeduide wetteli ike bepa-
lingen heeft geschonden ; ' 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing ; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal worden gemaakt 
op de kant van de bestreden beslissing ; 
houdt de kosten aan ; zegt dat hierover 
zal worden beslist door de feitenrechter ; 
verwijst de zaak naar de Werkrechters
raad te Bergen, kamer van werklieden. 

12j"Lmi 1969.-lelmmer.- Voorzitter, 
H. Bayot, eerste voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, H. Busin. - Gelijkltticlencle con
clttsie, H. Dumon, advocaat-generaal. -
Pleiters, HH. Bayart en Ansiaux. 

ALGEMENE vERGADERING. 

13 juni 1969. 

1° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
ALoEMENE · VERGADERING. - ADvo
CAAT BIJ RET HoF VAN CASSATIE. -
GEBRUIK DER TALEN. - VERZOEK TOT 
HOJ\IIOLOGATIE DER BESLISSING VAN 
DE RAAD VAN DE 0RDE VAN ADVOOA
TEN BIJ HET HoF VAN CASSATIE, 
WAARBIJ WORDT VERKLAARD DAT EEN 
ADVOCAAT BIJ HET HOF VA.t.'f OASSATIE 
DE GEWONE PRAKTIJK HEEFT VAN DE 
NEDERLANDSE OF VAN DE FRANSE 
TAAL. - HoF VAN CASSATIE DAT IN 
ALGEMENE VERGADERINC+ OVER DIT 
VERZOEK UITSPRAAK DOET, 

2° CASSATIE. - BEVOEC+DHEID. 
ALGEJ\IIENE VERGADERINC+. - ADvo
CAAT BIJ HET HoF VAN CASSATIE. -
GEBRUIK DER TALEN.- VERZOEK TOT 
HOJYIOLOC+ATIE DER BESLISSINC+ VAN 
DE RAAD VAN DE 0RDE VAN ADVO
CATEN BIJ HET HoF VAN CASSATIE, 
WAARBIJ WORDT VERKLAARD DAT EEN 
ADVOCAAT BIJ HET HoF VAN CASSATIE 
DE C+EWONE PRAKTIJK HEEFT VAN DE 
NEDERLANDSE OF VAN DE FRANSE 
TAAL. - HoF VAN CASSATIE DAT IN 
ALGEJ\'I:ENE VERGADERING OVER DIT 
VERZOEK UITSPRAAK DOET.- BEHAN
DELING EN UITSPRAAK IN RAADKAMER. 

3° ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE. - GEBRUIK DER TALEN. 
- ARTIKEL 45, NIEUW, VAN DE WET 
VAN 15 JUNI 1935. - GEEN WIJZIGING 
IN DE REGEL VOLGENS WELKE DE 
ADVOOATEN BIJ HET HoF VAN CASSATIE 
HUN BEROEPSPLIOHTEN KUNNEN VER
VULLEN IN EEN VAN BEIDE LANDS
TALEN. 

4° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
VOORDRAGEN VAN KANDIDATEN VOOR 
HET AJ\IIBT VAN ADVOCAAT BIJ HET HOF 
VAN CASSATIE.- ADVOCATEN BIJ HET 
HoF VAN CASSATIE DIE HET BEWIJS 
LEVEREN VAN DE KENNIS VAN DE 
FRMTSE OF VAN DE NEDERLANDSE 
TAAL. - VERBOD VOOR HET HoF 
KANDIDATEN VOOR TE DRAGEN DIE 
HET BEWIJS NIET LEVEREN VAN DE 
KENNIS VAN DE FRANSE OF VAN DE 
NEDERLANDSE TAAL, INDIEN HET AAN· 
TAL ADVOCATEN, DIE RESPEOTIEVE
LIJK HET BEWIJS LEVEREN VAN DE 
KENNIS VAN EEN VAN DEZE TALEN, 
DE HELFT. NIET BEREIKT VAN HET 
AANTAL ADVOOATEN BIJ DIT HOF. 



- 1008 

5° ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE. - GEBRUIK DER TALEN. 
- ARTIKEL 45, NIEUW, VAN DE WET 
VAN 15 JUNI 1935. - VERDELING VAN 
DE ADVOCATEN BIJ RET HoF VAN 
CASSATIE IN TWEE GELIJKE TAAL· 
GROEPEN. - VERPLICRTING VOOR DE 
ADVOCAAT BIJ RET HOF VAN CASSATIE 
RET BEWIJS TE LEVEREN VAN DE 
KENNIS VAN DE FRANSE OF VAN DE 
NEDERLANDSE TAAL OM TE KUNNEN 
DEEL UITMAKEN VAN DE OVEREE:N · 
STEMMENDE TAALGROEP. 

6° ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE. - GEBRUIK DER TALEN. 
- ARTIKEL 45, NIEUW, VAN DE WET 
VAN 15 JUNI 1935. - IN BEGINSEL 
GEEN AFWIJKING VAN DE VERPLICR· 
TING, VOOR DE ADVOCAAT BIJ RET HOF 
VAN CASSATIE, DOOR ZIJN DIPLOMA 
RET BEWIJS TE LEVEREN VAN ZIJN 
KENNIS VAN DE FRANSE OF VAN DE 
NEDERLANDSE TAAL.- UITZONDERING 
OP DEZE REGEL : MOGELIJKREID VOOR 
DE ADVOCAAT BIJ RET HOF VAN CAS· 
SATIE, DIE REEDS BENOEMD IS BIJ DE 
INWERKINGTREDING VAN ARTIKEL 45, 
NIEUW, VAN DE WET VAN 15 JUNI 1935, 
RET BEWIJS TE LEVEREN VAN DE 
KENNIS VAN DE ANDERE LANDSTAAL 
DAN DIE VAN ZIJN DIPLOMA, DOOR EEN 
VERKLARING DAT RIJ DE GEWONE 
PRAKTIJK ERV AN REEFT, 

7° ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN 
CAS SA TIE. - GEBRUIK DER TALEN 0 

- ADVOCAAT ROUDER VAN RET DIPLO· 
MA VAN DOCTOR IN DE REORTEN, IN 
DE NEDERLANDSE OF IN DE FRANSE 
TAAL. - ADVOCAAT DIE RET BEWIJS 
NIET MEER. MOET LEVEREN VAN DE 
KENNIS VAN DEZE TAAL DOOR DE 
GEWONE PRAKTIJK ERV AN. 

8° CASSATIE. - BEVOEGDREID. 
GEBRUI:K DER TALEN. - ADVOCAAT 
BIJ RET HoF VAN OASSATIE, REEDS 
BENOEMD BIJ DE INwERKINGTREDING 
VAN ARTIKEL 45, NIEUW, VAN DE WET 
VAN 15 JUNI 1935. - ADVOCAAT DIE 
RET BEWIJS LEVERT VAN DE KENNIS 
VAN DE NEDERLANDSE OF VAN DE 
FRANSE TAAL DOOR DE GEWONE PRAK
TIJK ERVAN. - VERKLARING VAN DE 
RAAD VAN DE 0RDE.- TOEZICRT VAN 
RET HOF OVER DEZE VERKLARING. -

{1) Ret voorwerp van artikel 62 van bet 
decreet van 6 juli 1810 is in gelijkaardige 
bewoordingen, in artikel 341 van het Gerech
telijk Wet l>oe k overgenomen, 

DRAAGWIJDTE VAN DIT TOEZIORT. -
HoMoLOGATIE DOOR RET HoF vAN 
DEZE VERKLARING. 

1° De p1·ocU1'eur-generaal gehoo1·d zijnde, 
cloet het Hof van cassatie in algemene 
vergadering uitspraak over het ve1·zoek 
van de aclvocaat bij het H of van cassatie 
tot homologatie der beslissing van de 
Raacl van cle Or de bet1·e fjencle de gewone 
pmktijk, welke deze advocaat heeft 
van cle N ede1·landse of van cle Fmnse 
taal. (Decreet van 6 juli 1810, 
art. 62 (1); wet van 15 juni 1935, 
artikel 45, § 1, vervangen bij art. 179, 
ingelast in art. 3 van de wet van 
10 oktober 1967 houdende het Gerech
telijk Wetboek.) (Eerste en tweede 
geval.) 

2o Het Hof van cassatie houclt zijn alge
mene ve1·gade1·ing in 1'aadkamer voor 
de behancleling van het ve1·zoek Va?~ ee1~ 
advocaat biy' het Hof van cassatie tot 
homologatie de1· beslissing van de Raad 
van de 01·de betrefjencle cle gewone 
pmktijk, welke deze advocaat heeft 
van de N ede1'landse of van de Fmnse 
taal, en voor de uitspmak over dit 
verzoek (2). (Wet van 15 juni 1935, 
art. 45, § 1, vervangen bij art. 179, 
ingelast in art. 3 van de wet van 
10 oktober 1967 houdende het Gerech
telijk Wetboek.) (Eerste en tweede 
geval.) 

3o Artikel 179, ingelast in artikel 3 van 
de wet van 10 oktobe1· 1967 houdende 
het GerechteliJ'k W !-tboek waarbiJ m·ti
kel 45 van de wet van 15 juni 1935 op 
het geb1·uik de1• talen in ge1·echtszaken 
tvordt ve1·vangen, brengt geen tvijziging 
in de regel volgens welke ite advocaten 
biy' het Hof van cassat.ie hun beroeps
plichten in een van beide landstalen 
kunnen ve1·vullen, naar ve1·eis van 
de zaken. (Eerste en tweede geval, 
impliciete oplossing in het tweede 
geval.) 

4o Uit m·tikel 45, § 1, lid 1, nieuw, van de 
wet van 15 juni 1935 bliy'kt dat, indien 
het aantal advocaten bij het Hof van 
cassatie, die het bewijs leve1·en hetzij 
van de Frdnse, hetzij van de N eder
landse taal, de helft van het aantal 
advocaten bij dit Hof niet be1•eikt, er, 

(2) Raadpl. de in de conclusie van het 
openbaar ministerie geciteerde auteurs ; V erg. 
cass., 12 maart 1951 (Bttll. en PAsiC., 1951, I, 
476 en noot 4, getekend L. C., biz. 477. 
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in geval van vacature, geen kandidaten 
mogen worden voorgedragen die het 
bewijs niet leveren van de kennis van 
deze taal. (Eerste geval). 

5° A1·tikel 4_.5, nieuw, § 1, van de wet van 
15 JUni 19.':15 heeft enkel tot doel de 
advocaten bij het Hof van cassatie in 
twee gelijlce taalgroepen te verdelen ; 
om van een van deze groepen deel uit 
te malcen, moeten bedoelde advocaten, 
naar gelang van het geva.l, het bewiJs 
leveren van de kennis van de F?"anse 
of van de N ederlandse taal. (Eerste en 
tweede geval, impliciete oplossing in 
het tweede geval.) 

6° In vm·band met de advocaten ingeschTe
ven bij de baUe van cassati2, heeft a?"ti
lcel 45, § 1, nieuw, van de wet van 
15 j~tni 1935 niet afgeweken van de 
regel volgens wellce de advocaten, hou
ders van een diploma van doc tor in 
de rechten, waarbij bevestigd wm·dt 
dat zij geslaagd z1jn voor de examens 
van het doctoraat in de rechten, in een 
van de landstalen, het bewijs leveren 
van hun kennis van deze taal. Gezien 
de wetgever evenwel, bij wijze van over
gangsmaat?'egel, niet gewild heeft dat 
de reeds benoemde advocaten een exa
men zouden afleggen over de kennis van 
de talen, mogen de advocaten die, 
krachtens hun diploma tot een van de 
taalgroepen behoren, op grond van 
a?·tikel 45, § 1, lid 2, nieuw, van de wet 
van 15 juni 1935 ook nog van een 
andere groep deel uitmaken, door het 
bewijs te leveren van de kennis van 
de andere taal, niet door een examen, 
doch door een verklaring dat zij de 
« gewone praktijk "van deze taal hebben. 
(Eerste en tweede geval, impliciete 
oplossing in het tweede geval.) 

7° De advocaat bij het Hof van cassat1:e, 
houdm· van het aiploma van doctor in 
de rechten waarbij bevestigd wordt dat 
hij de examens van het doctoraat in 

(1) Ret openbaar ministerie heeft gecon
cludeerd in de N ederlandse taal over de 
verzoekschriften, strekkende tot homologatie 
van de beslissingen van de Raad van de Orde 
van de advocaten bij het Hof van cassatie 
betreffende de « gewone praktijk » van het 
Nederlands, en in de Franse taal over die 
welke betrekking hadden op de homologatie 
van de beslissingen aangaande de « gewone 
praktijk » van het Frans. Deze conclusie, 
gepubliceerd in de Pasicrisie en in het Bulletin 
des m·rets de la Gour de cassation, werd in het 

de rechten hetzij in de N ede1·landse, 
hetzij in de Franse taal heeft afgelegd, 
moet het bewijs niet mem· leve?"en van de 
kennis van deze taal doo?· de « gewone 
pralctijlc)) e?"van. nvet van 15 juni 1935, 
artikel 45, § l, vervangen bij art. 179, 
ingelast in artikel 3 van de wet van 
10 oktober 1967 houdende het Gerech
telijk Wetboek.) (Eerste geval.) 

8° Indien de Raad van de 01·de van 
Advocaten bij het H of van cassatie 
bevestigd heeft dat een advocaat bij dit 
Hof, die ingesch1·even is op het tableau 
van de 01·de van v66r de inwe?·king
t?"eding van aTtikel 45, nieuw, van de 
wet van 15 juni 1935, het bewijs leve?'t 
van de lcennis hetzij van de Nededandse, 
hetzij van de Franse taal, doo?' de gewone 
pTalctijlc van deze talen, homologee?'t 
het Hof deze beslissing, nadat het 
kennis hee,.ft genomen van de feiten 
waa?'op de Raad van de 0Tde zijn veT
klaTing heeft geste~tnd, en heeft onde?'
zocht of hij ~tit deze feiten wettelijk 
heeft kunnen afleiden dat de, veTzoeke?' 
het bewijs heeft geleve?'d van de lcennis 
van deze taal doo?' de gewone pralctijk 
e?"van. (Tweede geval.) 

De H. Ganshof van de?' Mee?·sch, PTocu
?'eUT-geneTaal, over de ve?·zoeksch?"iften con
clude?·ende, heejt in hoojdzaalc gezegd (1) : 

De verzoekschriften die door de Raad 
van de Orde van advocaten bij het Hof 
zijn onderworpen, strekten ertoe dat die 
Raad zou verklaren dat de verzoekers 
« de gewone praktijk van de N ederlandse 
taal " hadden. Deze verklaringen moeten 
dus overeenkomstig § 1, lid 2, van arti
kel 45 van de wet van 15 juni 1935, zoals 
het is vervangen door artikel 179, ver
vat in artikel 3 van de wet van 10 oktober 
1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, 
aan het Hof tot homologatie worden voor
gelegd opdat de verklaring de gevolgen 
teweeg kan brengen welke de wet beoogt. 

Nederlands vertaald en is gevoegd bij de 
conclusie genomen in de zaken waarin de 
rechtspleging in het Nederlands werd gevoerd, 
tot voorkoming van het bezwaar van een 
gedeeltelijke uiteenzetting van de vragen 
welke artikel 45 (nieuw) van de wet van 
15 juni 1935 doet rijzen. Er is op dezelfde 
manier te werk gegaan voor de publikatie 
van de conclusies betreffende de N ederlands
talige zaken, in de Pasim·isie en het Bulletin 
des arrels de la Gour de cassation. 
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Hoewel de leden van de balie van het 
Hof van cassatie om re:lenen die in het 
stelsel der wet besloten liggen persoonlijk 
en rechtstreeks geen belang hebben bij 
de homologatie van de verklaring van 
de Raad der Orde betreffende hun taal
kennis, bezitten zij de hoedanigheid 
van« verzoeker "· Deze blijkt onder rneer 
in de brief welke zij allen tot de Staf
houder hebben gericht. Hierin immers 
staat te lezen, enerzijds, dat hij aan de 
Stafhouder wordt gezonden « ten einde 
de toepassing 1T1ogelijk te maken van 
artikel 45, lid 2, van de wet van 15 jm'li 
1935 op het gebruik van de talon in 
gerechtszaken ( ... ) ,, en, anderzijds, dat 
de schrijver van de brief de Stafhouder 
verzoekt de verklaring van de Raad der 
Orde «in (zijn) naam ( ... ) aan het Hof 
van cassatie" te doei'l toekomen. 

Ik zou, alvorens het geval van elke 
verzoeker te bespreken, drie oplner
kingen willen maken betreffende de 
toepassing van het nieuw artikel 45 van 
de wet van 16 jcmi 1935, op de leclen van 
's Hofs balie. De eerste betreft het Hof 
zelve en zijn samenstelling ; de tweecle 
gaat over het door de wet bij wijze van 
overgangsmaatregel ingevoerde rechts
stelsel; de clerde hanclelt over de homo
logatie. 

* * * 
Ik · meen dat, in een buitengewone 

rechtsp}eging als de onderhavige, die 
buiten. de nor1nale bevoegclheden van 
het Hof '(alt, het aangewezen is clat ik 
in korte woorden de redenen in herin
nering breng die U ertoe moeten leiden 
over de verzoekschriften , in algemene 
vergadering uitspraak te doen, 

Ongetwijfeld beperkt artikel 179, § 1, 
zich ertoe to zeggen : « deze verldaring 
behoeft de homologatie van het Hoj 
van cassatie "· Geen enkel besluit kan 
uit deze tekst worden getrokken. Doze 
termon worden gebruikt in de artike.
len 90, 95 en 106 van de Grondwet, in 
de wetgeving van v66r hot Gerechtelijk 
Wetboek, o.m. in de wet van 20 april 
1810, artike1 59, in de wet van 4 augustus 
1832, artikelen 15 en 17, in het koninklijk 
besluit van 31 december 1836, artikel 15. 

(1) Dit artikel 131 is in werking getreden 
op 1 januari 1969, met toepassing van het 
koninklijk besluit van 4 november 1968. 
Artikel 134, leden 2, 3·en 4, van de wet van 
18 juni 1869, dat deze stof beheerste, is 
opgeheven op dezelfde datum. 

(2) De artikelen 134 en 613 van het 

Zij komen veelvuldig voor in het Gerech
telijk Wetboek zelve, o.m. in de arti
kelen 409, 410, 486, 502, 608, 609, 610, 
611, 612, 613, 614 en 615, zonder clat er 
aangerluid is hoe het Hof moet samen
gesteld zijn. 

De algemene vergadering van het Hof 
onderscheidt zich van het Hof, zitting 
houdende m.et verenigde kamers. 

Drie gebieden worden door de Grand
wet of de wet uitclrukkelijk aan de 
veTenigcle kctme1'B van het Hof voorbehou
den : de berechting van de ministers 
(Grondwet, artikel 90; Gerechtelijk Wet
hoek, artikel131, lid 3 [1]); de conflicten 
van attributie (Grondwet, artikel 106; 
wet van 18 jcmi 1869, artikel 133, gewij
zigd door artikel 4 van de wet van 
25 fehruari 1954; wet van 23 december 
1946, artikel 20 [2]; Gerechtelijk Wet
book, artikelen 413 en 613), de tweede 
rechtspleging in cassatie onder de voor
wa,arden bepaald bij de wet (-wet van 
7 juli 1965, artikel 1; Gerechtelijk Wet
book, artikel 1119 [3]). 

Het onderscheid tussen de verenigde 
kamers en. de algen'lene vergaclering van 
het Hof vloeit voort, in de eerste plaats, 
i.1it de bewoordingen zelf van de bepalin
gen waarbij hun respectievelijk bevoegd
heid wordt verleend. De woorden " met 
verenigde kmners "hebben hun oorsprong 
in de Grondwet ; de grondwetgever heeft 
kennelijk, wegens de aard zelf van de 
zaken die hij aan het Hof opdraagt 
- berechting van ministers en conflicten 
van att1;ibutie - voor cleze zaken een 
hijzondere waarborg willen opleggen. 
De wetgever van 1865, die voor het geval, 
dat de rechter naar wie de zaak is ver
wezen zich tegen de door het Hof ge
stelde rechtsregel verzet heeft, een rege
ling n10est invoeren om aanvullende 
waarborgen te verstrekken, heeft de 
formule van de grondwetgever als voor
beeld genomen. 

Het onderscheid blijkt eveneens uit 
de aard van de zaken die de wetgever 
aan de alg01nene vergadering van de 
hoven heeft opgedragen; bij nader onder
zoek van de. bepalingen betreffende het 
Hof van cassatie blijkt duidelijk dat 
voor de algen'lene vergadering moeten 

Gerechtelijk W etboek, betreffende hetzelfdc 
voorwerp, zijn nog· niet in werking getreden. 

(3) Dit artikel 1119 is in werking getreden 
op 1 januari 1969, met toepassing van het 
koninklijk besluit van 4 november 1968. Ook 
op deze datum is artikel 1 van de wet van 
7 juli 1865 opgeheven. 
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worden gebracht de vragen in verband 
met het . statuut van de magistraten en 
van het gerechtelijk hulppersoneel. 

Het verschil dat er bestaat tussen het 
Hof, zitting houdende met verenigde 
kamers en de algemene vergadering van 
het Hof komt tenslotte tot uiting in het 
verschil van samenstelling dat daa,rbij 
optreedt. 

Onder de gelding van de wet van 
18 juni 1869 moesten de verenigde kamers 
ter kennisneming van de tegen een 
minister ingestelde beschuldiging zitti:ng 
houden " in even getal ... en ten minste 
achttien leden tellen "· In aile andere 
gevallen. waarin het Hof met verenigde 
kamers zitting diende te houden, ver
gaderde het in oneven getal en moest 
het ten minste zeventien leden tellen 
(wet van 18 juni 1869, artikel 134, 
leden 3 en 4) ; het eerste onderscheid 
is niet meer te vinden in het Gerechte
lijk vYetboek, nu dit bepaalt dat de 
verenigde kamers altijd zitting moeten 
houden met ten minste zeventien leclen 
(Gerechtelijk W etboek, artikel 132, 
lid 2 [1]). 

Er is geen gelijksoortige bepaling t.a.v. 
de algemene ve1·gaclering van het Hof 
waarvoor de wet een andere regeling 
instelt : wanneer zij van tuchtvervol
gingen kmmis neemt, wordt de algemene 
vergadering samengesteld 1tit cle zeven 
naar 1'angonle oudste leden of uit degenen 
die hen vervangen, overeenkomstig de 
artikelen 201, 202 en 203, leden I en 2, 
van de wet van 18 ju:ni 1869 (koninklijk 
besluit nr 184 van 5 juli 1935, art. 2, dat 
artikel 50bis van de wet van 20 aprill8IO 
vormt). 

Artikel 348 van het Gerechtelijk Wet
hoek - welke bepaling thans nog niet 
in werking is - vult de regeling aan en 
wijzigt ze in sommige opzichten, maar 
zij blijft fundamenteel verschillend van 
cle regeling betreffende de samenstelling 
van en de stenuning in de verenigcle 
kamers '' De algemene vergaclering 
kan niet beraadslagen of stemmen als 
niet de meerderheid der leden (van het 
Hof) aanwezig is. Evenwel, wanneer de 
hoven in algemene vergadering kennis 
nemen van tuchtvervolgingen, bestaat 
clie vergadering nit de elf naar rangorde 

(1) In werking getreden op 1 januari 1969. 
(2) Aile bepalingen betreffende de a!gemene 

vergaderingen der hoven en rechtbanken zijn 
in een enkel hoofdstuk samengebracht. De 
meeste ervan komen voor in het keizerlijk 
r1ccreet van 6 juli 1810. Uit ervaring is niet 
e;ebleken dat er leemten in zijn en men heeft 

oudste leden van het hof of degenen die 
hen vervangen "· De eerste van deze 
bepalingen werd rechtstreeks nagevolgd 
van artikel ,221 van de wet van 18 juni 
1869 dat heden nog altijd van kracht is. 

Uit het feit dat de bepalingen van het 
Gerechtelijk Wetboek betreffende de 
algemene vergaderi:ng voor aile hoven 
en voor de rechtbanken gelden, zoals het 
voor de hoven in een ruime mate het 
geval was in de wetgeving op rle rechter
lijke organisatie v66r het Gerechtelijk 
W etboek, maar dat zij niet van toepas
sing zij~1. op de " verenigde kamers " 
in de hoven van beroep, blijkt ook het 
ftmdamentele onderscheid tussen de ver
enigde kamers en de algemene ver
gadering (2). 

Op te merken is ook dat artikel 340, 
lid 2, van het Gerechtelijk V\Tetboek 
- welke bepaling nog niet in werking is 
getreden - luiclt : " De algemene ver
gadering mag de gang van de zittingen 
in geen geval verhinderen of onder
breken "· Niets dergelijks komt voor 
met betre.kl~ing tot de verenigde kamers. 

Ten slotte lijkt het verschil tussen de 
verenigde kamers en de algemene ver
gadering mij uitclrukkelijk te volgen 
uit de tekst zelf van de wet. Artikel 4, 
lid 1, van de wet van 25 februari 1954, dat 
artikel 135 van de wet van 18 juni 1869 
vervangt, regelt immers het gebruik 
van de talen " op de algemene ver
gaderingen, op de terechtzittingen vf<n 
de verenigde kamers of (en) op de vol
tallige vergaderingen van elk der 
kamers "· 

* * * 
Het decreet van 6 juli 1810 bevat een 

bepaling waaruit, me dunkt, 1net zeker
heid kan worden afgeleid dat de homolo
gatieverzoeken van de advocaten van 
de balie van cassatie moeten gebracht 
worden voor de algemene vergadering : 
artikel 62, dat in vrijwel identieke 
bewoordingen is overgenomen in het nog 
niet in Werking getreden artikel 341 van 
het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt im:
mers : " De eerste voorzitter of de voor
zitter roept, wanneer hij het dienstig 
acht, de algemene vergadering bijeen, 
hetzij om te beraadslagen en te beslissen 

dan ook kunnen volstaan met de vigerende 
teksten in onderlinge overeenstemming te 
brengen. V erslag van de lconinlclijk commissaris 
vom• de 1'echterlijke hervorming, p. Ill -
Ged1'ttkte shtklcen Senaat, zitting 1963-1964, 
nr 60. 
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over onderwm·pen die voor alle kamers 
van belang zijn, hetzij ter behandeling 
van zaken van openbare orde die tot de 
bevoegdheid van het hof of van de recht
bank behoren "· 

De wettelijke kennis van de Neder
landse of de Franse taal van de leden van 
de balie van cassatie beantwoordt tege
lijk aan de twee criteria gesteld bij de 
wet : 1° zij is van belang voor geheel 
het Hof ; de te nemen beslissing zal 
immers invloed kunnen uitoefenen op 
latere voordrachten van kandidaten, 
welke gedaan worden in algemene ver
gadering ; 2° het gebruik van de talen 
in gerechtszaken raakt de openbare orde ; 
het valt onder de bevoegdheid van het 
Hof. 

Moet behandeling door de verenigde 
kamers trouwens niet in elk geval uit
gesloten worden? Artikel 131 van het 
Gerechtelijk Wetboek, dat dienaan
gaande - op een woord na dat hier 
zonder belang is - de tekst overneemt 
van lid 4 van artikel 4 van de wet van 
25 februari 1954, hetwelk artikel 134 
van de wet van 18 juni 1869 wijzigt, 
bepaalt : « In alle gevallen waarin het 
Hof met verenigde kamers moet ver
gaderen, houdt het zitting in oneven 
getal en met ten minste zeventien leden "· 
Valt nit deze tekst niet af te leiden dat 
de verenigde kamers sleehts zittin.g houden 
in de gevallen die de wet bepaalt ? 

Ongetwijfeld heeft het Hof op het 
stuk van afzetting of schorsing van een 
rechter, waarin artikel 59 van de wet 
van 20 april 1810 voorziet, beslist dat 
zulke zaken voor de verenigde kamers 
worden gebracht (1). Maar de vraag mag 
gesteld worden op welke wettelijke 
grondslag deze beslissing berust. 

Zoals nit oudere arresten blijkt (2), 
werd op artikel 59 van de wet van 20 april 
1810 slechts een beroep gedaan ter recht
vaardiging van de tuchtrechtelijke be
voegdheid van het Hof, maar niet van 
de samenstelling van de zetel. Bij het 
onderzoek van alle arresten betreffende 
deze materie blijkt dat het Hof de 
gronden van zijn doctrine op dit laatste 
ptmt nooit aangegeven heeft. 

Er lijkt trouwens een zekere ongewis
heid te hebben geheerst nopens de 

(1) Cass., 20 november 1935 (Bull. en 
PASIC., 1936, I, 38); 12 mei 1938 (Arr. cass., 
1938, 100); 15 maart 1951 (Arr. cass., 1951, 
401}; 27 juni 1952 (Bull. en PAsiC., 1952, I, 
698); 8 december 1956 (ibid., 1957, I, 371); 
27 september 1957 (ibid., 1958, I, 55). 

draagwijdte van de regel, vermits de 
beknopte samenvattingen van de arres
ten van 1888 en 1904 luiden : "l'arret 
est prononce en audience publique, 
apres debat en chambre du conseil 
devant l'assemblee generale "· Deze afwij
king van de samenvattingen t.o.v. de 
arresten blijft voor mij onbegrijpelijk. 

De H. Procureur-generaal Cornil heeft 
gepoogd een verantwoording te geven 
van de samenstelling van de zetel van 
het Hof, zitting houdende met verenigde 
kamers, in een voetnoot bij het arrest 
van 15 maart 1951 (3). "D'apres la loi 
d'organisation judiciaire du 18 juin 1869, 
la Cour de cassation qui comptait .. . au 
total 17 membres devait pour juger 
chambres retmies, hors le cas des accu
sations contre les ministres, sieger en 
nombre impa.ir et etre composee de 13 
membres au moins (art. 135, al. 2), 
tandis que pour constituer valablement 
l'assemblee generale la presence de la 
majorite des membres de la Cour suffisait. 
Sous l'emp.ire de la loi du 18 juin 1869 
done, le minimum de presence exige 
pour que la Cour puisse statuer etait 
plus eleve lorsqu'il s'agissait des chambres 
reunies que lorsque la Cour siegeait en 
assemblee generale ''· Het Hof lijkt dus 
te zijn geleid door de zorg de rechten 
van de partij tegen welke de tuchtvor
dering wordt uitgeoefend in de grootst 
mogelijke mate te vrijwaren. 

In hoever deze verantwoording ook 
steekhoudend moge zijn, men kan zich 
afvragen of zij strookt met de beginselen 
die onze rechterlijke organisatie beheer
sen. De regelen die de samenstelling van 
de zetel van hoven en rechtbanken bepa
len zijn van openbare orde en alleen de 
wetgever heeft de macht zulke regelen 
vast te stellen of te wijzigen. 

Alleen wanneer er een wettelijke ver
plichting bestaat met verenigde kamers 
zitting te houden, mag dit met deze 
beperkte samenstelling geschieden. 

Behoeft eraan te worden herinnerd, 
dat de vraag voor de toekomst expressis 
verbis geregeld is door de wet ? Artikel 56 
van de wet van 23 december 1946, hou
dende instelling van een Raad van State, 
uitgaande van de beginselen die de stof 
beheersten, heeft aan de algemene ver
gadering van het Hof uitdrukkelijk 
bevoegdheid verleend om op vordering 

(2) Cass., 7 juli 1886 (Bull. en PAsiC., 
1886, I, 292); 1 februari 1888 (ibid., 1888, I, 
85); 15 juni 1904 (ibid., 1904, I, 275). 

(3) Bu-ll. en PASIC., 1951, I, 476. 
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van de Procureur-generaal bij het Hof 
van cassatie kennis te nemen van de 
vervolgingen, tegen leden van de Raad 
van State ingesteld tot vervallenver
klaring van hnn ambt of schorsing 
daarin, en deze regel werd tot de leden 
van de Rechterlijke Orde uitgebreid door 
artikel426 van het Gerechtelijk Wetboek, 
dat evenwel totnogtoe niet in werking 
is getreden. 

Op te merken is ook, dat artikel 478 
van het Gerechtelijk W etboek bepaalt 
dat de kandidaten tot het ambt van 
advocaat bij het Hof van cassatie op 
een lijst van drie namen voorgedragen 
worden door het Hof vastgesteld in 
algemene vm·gaclm·ing, d.w.z. in zijn 
geheel. Is zulks geen duidelijke aan
wijzing betreffende de rechter die over 
het statuut. van de advocaat bij het Hof 
van cassatie moet oordelen ? 

Tot besluit : de wet maakt een onder
scheid tussen de verenigde kamers en 
de algemene vergadering van het Hof. 
Aileen de zaken die de Grondwet of de 
wet aan de verenigde kamers toewijzen 
kunnen v66r deze worden gebracht. Het 
is in overeenstemming met rle geest der 
wet en met de beginselen welke de rech
terlijke organisatie beheersen, dat de 
door de leden van de balie van cassatie 
ingediende verzoekschriften tot homolo
gatie van de verklaring van de Raad der 
Orde voorgelegd worden aan de algemene 
vergadering van het Hof, aan welke zij 
heden door de H. F,erste Voorzitter zijn 
toebedeeld. 

Volgens de beginselen die de rechter
lijke organisatie beheersen, houden de 
hoven en rechtbanken hun algemene 
vergaderingen in de raadkamer. Van deze 
regel wijkt het Hof slechts af in de geval
len waarin de wet het voorschrijft (1); 
de regel geldt voor het onderzoek van 
de zaak en voor de debatten, of de zaak 
is ingeleid door een vordering ofwel door 
een verzoekschrift. Dit hebt U gezegd in 
een incidenteel arrest, dat zelf in de 

(1) Zulke gevallen zijn o. m. de installatie 
van de leden van het Hof en het Parket 
(wet van 18 juni 1869, art. 186; Gerechtelijk 
Wetboek, art. 288); de voordracht van kandi
daten voor een plaats van raadsheer in het 
Hof (wet van 18 juni 1869, art. 124; Gerech
telijk Wetboek, art. 255); de verkiezing van 
een voorzitter of van de eerste voorzitter 
(wet van 18 juni 1869, art. 128; Gerechte!ijk 
Wetboek, art. 257); de algemene vergadering 
voorzien door artikel 222 van de wet van 
18 juni 1869 (Gerechtelijk Wetboek, art. 351). 

raadkamer werd gewezen, uitspraak 
doende in 0en tegen een staatsraad 
ingestelde vervolging tot vervallenver
klaring, op een conclusie welke ertoe 
strekte de vordering van het openbaar 
ministerie niet ontvankelijk te doen 
verklaren, wijl ingesteld v66r de alge
mene vergadering, samengekomen in 
de raadkamer (2). Het arrest waar
door U over de vordering van het open
baar ministerie uitspraak hebt gedaan 
werd gewezen in openbare terechtzit
ting, wat geboden was voor een arrest, 
gewezen op een tuchtvordering tot ver
vallenverklaring die in wezen "het 
publiek aanbelangt, (3). Wij staan hier 
voor een te enenmale verschillende 
toestand : de arresten die U zult wijzen 
laten voorzeker de verzoeker niet onver
schillig, e\l evenmin de Raad van de 
Orde, die als opdracht heeft ieder jaar 
het tableau van de Orde op te maken, 
maar de beslissing die U zult treffen 
belangt vooral het Hof zelve en de uit
oefening van zijn eigen bevoegdheid tot 
voordracht van kandidaten voor de 
balie van cassatie aan; deze beslissing 
dnnkt mij dienvolgens, net als die welke 
betrekking heeft op de voordracht van 
de kandidaten tot het ambt van advocaat 
bij het Hof van cassatie, welke het Hof 
voortaan overeenkomstig artikel 478 
van het Gerechtelijk W etboek zal ver
richten, te moeten worden gewezen in 
de raadkamer, waar zich normaal de 
rechtspleging afspeelt wanneer U in 
algemene vergadering samengekomen 
bent. 

• * * 

En aldus kunnen wij overgaan tot 
de tweede opmer,king welke ik onder de 
aandacht van het Hof wens te brengen. 
Zij heeft betrekking op ~de door de wet 
gegeven regeling van de wijze waarop 
de leden van de balie van het Hof het 
bewijs van hnn taalkennis kunnen leve
ren. 

Niet openbaar is daarentegen de algemene 
vergadering, die de lijst van drie kandidaten 
voor een plaats van advocaat bij bet Hof 
vaststelt (K. B. van 20 maart 1834, enig art.; 
K. B. van 8 februari 1833, art. 3 ; Gereehtelijk 
Wetboek, art. 478). 

(2) Cass., 2 maart 1951 (Bull. en PAsrc., 
1951, I, 482) en noot 4, getekend L. C., 
blz. 477, en de in deze noot aangehaalde 
autoriteiten. 

(3) Raadpl. de noot, vermeld bij (1), 
inz. blz. 4 78. 
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Lid 2 van § 1 van. artikel 45 van de wet 
van 15 juni 1935, zoals het is vervangen 
door artikel 179, vervat iu artikel 3 van 
de wet van 10 oktober 1967, bepaalt: 
« De advocaten die v66r de inwerking
treding van deze bepaling ter balie van 
cassatie ingeschreven .waren, kunnen van 
de kennis van een van de landstalen 
het bewijs leveren door de gewone prak
tijk van die taal, bevestigd door de 
Tuchtraad van hun Orde; doze .ver
ldaring behoeft de homologatie van het 
Hof van cassatie "· . 

Deze bepaling volgt onmiddeilijk op 
die luidens welke "de helft van de advo
caten het bevvijs moeten leveren van de 
kem1is van de Franse taal; de andere 
helft ( ... ) van de kennis van de Neder
landse taal>>. Er z1.1Ilen clus voortaan 
een gelijk aantal aclvocaten bij het Hof 
van cassatie moeten zijn die het bewijs 
van hm1 kennis van het Nederlands en 
die het bewijs van hun kennis van het 
Frans leveren. Met het oog daarop zijn 
de procedures van a.rtikel 17.9 ingevoerd. 

Niets belet dat sommige va.n die advo
caten het bewijs ervan leveren dat zij 
met beide talen bekcnd zijn. Dit volgt 
zowel uit lid 2 sJs nit lid 3 van § 1 van 
a.rtikel 45, nieuw. · 

Hoe wordt het bewijs van deze taal
kennis geleverd ? 

In de toekomst zal dit bewijs geschie
den door de taal van het diploma of 
door een exmnen over de kennis van die 
taal, zoals bepaald bij artikel 45, nieuw, 
§ 1, lid 3. 

Voor de advocaat die reeds ingeschre
ven was bij de inwerkingtreding van de 
wet, wordt het bewijs geleverd, als 
ove1•gangsstelsel, door een verklaring dat 
hij de « gewone pmktijk >> heeft van de 
taal die niet de taal van zijn diploma is, 
welke verklaring afgegeven wordt door 
de Raad van de Orde van advocaten bij 
het Hof va.n cassatie en door het Hof 
wordt gehomologeerd. Er behoeft niet 
beldemtoond te worden dat, in het door 
de wetgever ingevoerde stelsel, de « ge
wone praktijk " van de taal een kennis 
onderstelt welke minder voiledig is dan 
die welke moet blijken nit het diploma 
of het examen over de taalkennis, 
bepaa.ld bij artikel 45, § 1, lid 3, van de 
wet. De verklaring treedt, gedurende de 
overgangsperiode, voor de advocaat, 
houder van het diploma van doctor in 
de rechten in de andere ta.al, in de plaats 
van het getuigschrift van taalkennis, 
afgegeven na het met g1.mstig gevolg 
ondergaan examen dat de betrokkene 
normaal zou moeten afieggen indien hij 
niet v66r de inwerkingtreding van de 

wet benoem.d was. De verklaring is 
dus de alde waarbij de Raad van de 
Orde beslist dat de advocaat door de 
gewone praktijk het bewijs levert van 
de kennis van een van beide talon. Dit 
gevolg kan zij echter aileen hebben mits 
zij door het Hof gehomologeerd wordt. 

Om de draagwijdte van artikel 45, 
nieuw, van de wet van 15 j1.mi 1935 te 
beoordelen moet 1nen acht slaan op de 
andere bepalingen, vcrvat in de wet van 
10 oktober 1967. Het lijkt mij inderdaad 
logisch te denken dat de wetgever op 
het oog heeft gehad de nieuwe bepalingen 
van rechterlijke organisatie die van 
dezelfde wet cleel uitmaken, en niet die 
Welke door de nienwe bepalingen moeten 
worden vervangen. 

Artikel 45, nienw, heeft niets te maken 
met de vraag in welke taal de advocaat 
bij het Hof van cassatie zijn advocaat
schap kan uitoefenen, de partijen v66r 
het Hof kan vertegenwoordigen, er kan 
optreden en conclusie n8lnen of pleiten, 
of v66r enig ander gerecht kan pleiten. 
leder advocaat bij het Hof van cassatie 
kan, mt zoals hij totnogtoe kon dorm e·n 
zoals hij in cle toekomst zal lc~mnen doen, 
krachtens de bestaande wetgeving het 
advocaatschap uitoefenen, v66r het Hof 
optreden en conclusie nemen in beide 
talen, ongeacht zijn diploma, zonder dat 
hij het bewijs behoeft te leveren van een 
andere taalkennis dan die welke volgt 
uit zijn diploma van doctor in de rechten 
en zonder dat hij een exmnen over de 
taalkennis behoeft af te leggen. 

In de wetgeving op de rechterlijke 
organisatie van v66r het Gerechtelijk 
Wetboek, in de wet van 15 juni 1935 
of in de wet van 10 oktober 1967, hon
dende het Gerechtelijk Wetback, zal 
men nergens miige beperking vinden van 
de voile uitoefening van het beroep van 
advocaat bij het Hof van cassatie. 
Al·tikel 478 van het Gerechtelijk Wet
hoek, dat thans van kracht is, herinnert 
zonder enig voorbehoud aan zijn bevoegd
heden. 

De procedure bepaald in lid 2 van § 1 
van artikel 45, waarbij aan de advocaat 
die op het tableau van de Orde van 
advocaten bij het Hof van cassatie 
ingeschreven was bij de inwerkingtreding 
van doze bepaling het recht wordt ver
leend het bewijs van de kennis van een 
der landstalen te leveren door de gewone 
praktijk van die taal, aan de hand van 
een verklaring gegeven door de Tncht
raacl van zijn Orde en gehomologeerd 
door het Hof, heeft een cloel dat vreemcl 
is aan de advocaat zelf. Deze procedure 
betreft het ta.bleau der advocaten bij 
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het Hof van cassatie en de vereisten 
waaraan voortaan de voordracht van 
kandidaten door het Hof moet voldoen. 

Deze verklaring, wanneer zij door het 
Hof gehomologeerd is, heeft tot gevolg 
dat kan worden nagegaan of de samen
stelling van de Orde der advocaten bij 
het Hof van cassatie in overeenstemming 
is met de wet, d.w.z. of er een gelijk 
aantal advocaten zijn die het bewijs 
leveren van hun kennis van het N eder
Iands, respectievelijk van het Frans. 
" Elke taalgroep moet een gelijk aantal 
!eden aan de balie hebben" (1). Maar het 
is duidelijk dat dit niet uitsluit dat de 
advocaat het recht heeft het bewijs te 
leveren van de kennis die hij van de 
andere taal kan hebben. 

In de aanhef van lid 1 van § 1 van 
artikel 45 wordt het beginsel van het 
taalstelsel voor de balie van cassatie 
gesteld : gelijke verdeling van het aantal 
(( plaatsen )) voor beide taalstelsels, der
wijze dat de ene helft toekomt aan dege
nen die het bewijs van de kennis van het 
Nederlands, en de andere helft aan dege
nen die het bewijs van de kennis van het 
Frans leveren; voor elke taalgroep is 
er dus een gelijk aantal " plaatsen '' 
van advocaat op de lijst van de leden 
van de Balie van het Hof van cassatie. 

Smnenvattend en tot besluit kan 
gezegd worden dat de kandidaat, om in 
een van beide categorieen te kunnen 
worden benoemd, in beginsel het bewijs 
van de kem1is van de met deze categorie 
overeenstemmende landstaal 1noet leve
ren door overlegging van zijn diploma 
van doctor in de rechten, waaruit blijkt 
dat hij voor de examens van het docto
raat in de rechten, naar gelang van het 
geval, in het Nederlands of .het Frans 
geslaagd is. Daaruit volgt dat een advo
caat, houder van een in het Nederlands 
gesteld diploma, opgevolgd moet worden 
door een kandidaat die houder is van een 
diploma van hetzelfde taalstelsel, en 
omgekeerd. 

Op deze regel heeft artikel 43qttinqtties, 
in de wet van 15 juni 1935 betreffende 
het gebruik der talen in gerechtszaken 
ingevoegd door . artikel 178, voorko
mende in artikel 3 van de wet van 10 ok, 
tober 1967 houdende het Gerechtelijk 
Wetboek, een uitzondering gemaakt : 
het bewijs . van de kennis van de taal 
van het stelsel waartoe de " plaats " 
van advocaat bij het Hof van cassatie 
behoort, kan ook worden geleverd door 

(1) Gedr. st. Kamm', ur 59-49 (zitting 
1965-1966), p. 287. 

een examen over de kennis van deze 
taal. 

Er client echter rekening gehouden te 
worden met de overgangsperiode. En 
daarom heeft men eerst !TWeten vast
stellen wat het taalstelsel is van de leden 
der balie die het ambt vervullen ; pas 
daarna kon worden bepaald hoe de 
gelijkheid tussen de twee groepen zal 
worden tot stand gebracht. 

Met het oog daarop zijn in de wet 
twee regels vastgesteld : 

I. De ingeschreven advocaten kunnen 
hun kennis van een van beide talen 
bewijzen, hetzij door hun diploma van 
doctor in de rechten, hetzij door het 
examen voor de examenc01nm.issie van 
artikel 43quinquies van de wet van 
15 juni 1935 betre:ffende het gebruik 
der talen in gerechtszaken, hetzij dool' 
de gewone praktijk van een der talen, 
bevestigd door de Tuchtraad van hun 
Orde. 

2. Wordt het getal der advocaten 
die het bewijs leveren van hun kennis 
van een van beide talen niet bereikt, 
dan mogen geen kandidaten worden voor
gedragen die niet bewijzen dat zij deze 
taal kennen. 

Deze bepaling heeft tot doel het even
wicht tussen beide groepen in stand te 
houden en in elk van beide taalgroepen 
de vervanging door kandidaten die 
bewijzen de taal van deze groep te 
kennen verplicht te stellen. 

Maar noch de verldaring noch de 
afwezigheid daarvan kcmnen enige in
vloed hebben op de beroepsuitoefening 
van de belanghebbende; de verklaring 
heeft geen ander doel - laten wij dit 
herhalen - dan uit te maken in hoever 
het evenwicht tussen beide taalgroepen 
bereikt is ; aan de hand ervan zal het 
Hof later, wanneer een vacature zich 
voordoet, kunnen bepalen wat het taal
stelsel van de voor te dragen kandida
ten moet zijn. 

* * * 

Ik zou ook Uw aandacht willen vra
gen voor de aard van de homologatie, 
welke procedure in zich sluit een toe
zicht op de inhoud zelve der zaak, dat 
ongebruikelijk is voor het Hof hetwelk 
in beginsel niet in de beoordeling van de 
zaken zelf treedt, behalve bij het berech
ten van ministers (2). 

(2) Grondwet, art. 95. Beti·. de juiste 
draagwijdte. van dit beginsel, raadpl. ; 
R. HAYOIT DE TERMIOOURT, · p1•qcureur-gene-
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Romologatie is een instituut dat in 
het Belgisch recht veel voorkomt. Ter 
bepaling van de aard van het toezicht 
waartoe de rechter moet overgaan in de 
homologatie, voorgeschreven door arti
kel 45, enter vaststelling van de draag
wijdte en de grenzen ervan, is het nodig 
in beschouwing te nemen de homolo
gatieprocedures welke de wetgever op 
andere gebieden heeft ingevoerd, hetzij 
hij ze aldus heeft geheten dan wel of 
de handeling, onder een andere benaming, 
aan hetzelfde doel beantwoordt en het
zelfde voorwerp heeft. 

Ret is niet doenlijk, naar aanleiding 
van de bij het Rof aanhangige procedure, 
alle instituten nader te onderzoeken 
waarin het rechterlijk toezicht dat de 
homologatie impliceert plaatsheeft. Ik 
moge mij ertoe beperken hier te wijzen 
op de voornaamste stoffen waarin de 
wetgever het waarborgstelsel, gevormd 
door de homologatie, ingevoerd heeft, 
en trachten te belichten wat in al deze 
instituten de aard van het toezicht is 
dat moet worden clitgeoefend door het 
homologerende gerecht. Aldus zullen 
ongetwijfeld het doel en de grenzen van 
het toezicht waarmee de wet het Rof 
heeft belast duidelijker naar voren 
komen. 

Ret instituut bestaat in het burger
lijk recht, in de burgerlijke rechtsvor
dering en in het handelsrecht, in de 
stof der arbeidsongevallen, ter tenuit
voerlegging van buitenlandse vonnissen 
en van scheidsrechterlijke sententies. 
Aan deze procedure, die voortspruit 
uit de wil van de wetgever aan een 
bepaalde rechtshandeling de waarborg 
van het toezicht van de rechterlijke over
heid te verlenen, is altijd een onderzoek 
van de zaak zelve verbonden. Zij gaat 
telkens verder dan een toezicht op de 
vorm; zij is nooit eenvoudig een proce
dureformaliteit. In beginsel kan de 
rechter de homologatie slechts toekennen 
of weigeren; maar, alvorens de homolo
gatie, die een goedkeuring van de hande
ling is, toe te kennen op de grondslag 
van de hem tot onderzoek voorgelegde 
gegevens, of ze te weigeren, gaat hij na 

raal bij het Hof van cassatie, Propos s1~r 
l'article 95 de la Constitution, rede uitgesproken 
op 's Hofs plechtige zitting van 15 september 
1954. 

(1) Raadpl. LAURENT, d. II, nr 173, p. 227 
en 228; DE PAGE, d. I, 1962, p. 605; AUBRY en 
RAu, d. I, 1964, p. 973, nr 605; Dalloz, 
Nouveau Repertoire d. I, 1962, 2. 

of de wet nageleefd werd en of de han
deling gerechtvaardigd is. 

In het burgerlijk recht komt homolo
gatie het vaakst voor en treedt de aard 
van het instituut het duidelijkst in het 
licht. 

Ter zake van afwezigheid, voorziet 
artikel 126, lid 3, van het Burgerlijk 
W etboek in de homologatie, door de 
rechtbank van eerste aanleg - ten 
overstaan 'van de procureur des 
Konings - van het verslag van de 
desklmdige welke ten verzoeke van dege
nen die de voorlopige inbezitstelling 
hebben verkregen de goederen zal bezich
tigen en de toestand ervan zal vast
stellen (1). De rechtbank gaat na of de 
deskundige zijn opdracht goed vervuld 
heeft ; de homologatie is dus, na deze 
controle door de rechter die een onder
zoek van de zaak zelve onderstelt, een 
goedkeuring van het verslag. De arti
kelen 1226 en 1227 van het GerechteliJk 
Wetboek, in werking getreden op 
15 maart 1968, hebben deze toestand 
niet gewijzigd. 

De alcte van belcendheid, die in de plaats 
treedt van de akte van geboorte, wordt, 
naar luid van artikel 72 van het Burger
lijk Wetboek, « vertoond aan de recht
bank van eerste aanleg van de plaats 
waar het huwelijk moet worden vol
trokken. De rechtbank, de procureur 
des Konings gehoord, verleent of weigert 
haar homologatie naargelang zij oordeelt 
dat de verldaringen van de getuigen en 
de redenen die het overleggen van de 
akte van geboorte beletten, al dan niet 
voldoende zijn ». De rechtbank doet een 
onderzoek : zij controleert de akte van 
bekendheid ; zij hoort het openbaar 
ministerie dat nagegaan heeft of de wet
telijke voorschriften werden nageleefd, 
of de akte met de waarheid strookt, of 
de dienstige rechtvaardigingen werden 
bijgebracht, of een voorheen gesloten 
en niet ontbonden huwelijk zich niet 
tegen het voorgenomen huwelijk ver
zet ; zij beoordeelt de verklaringen van 
de getuigen en de overgelegde stukken 
en toetst de oorzaken die het over
leggen van de akte van geboorte belet
ten (2). Zij treedt in een onderzoek van 
de zaak zelve, om na te gaan in hoeverre 

(2) Raadpl. DE PAGE, d. I, 1962, n•• 451 
en 459 ; d. III, 1942, nr 717; PLANIOL en 
RIPERT, d. I, nr 1513, p. 963 en volg. ; Dalloz, 
Nouveau Repert., d. I, vo Acte de notoriete; 
yo Mariage, nrs 114 en 115; J. Cl. civ., 
yo Actes de mariage, nrs 142 tot 144. 
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de haar voorgelegde gegevens afdoende 
zijn. Zij verleent of weigert haar goed
keuring. 

De homologatie van de akte van 
adoptie geschiedt volgens de wet van 
2I maart I969, waarbij artikel 355 van 
het Burgerlijk W etboek wordt gewij
zigd (I). Naar gelang van het geval doet 
de rechtbank van eerste aanleg of de 
jeugdrechtbank uitspraak over de homo
logatie, na de procm·eur des Konings, die 
aile dienstige inlichtingen zal hebben 
ingewonnen, en de onderscheiden in de 
wet aangeduide personen gehoord te 
hebben. De rechtbank zelve beschikt 
over een bevoegdheid van toezicht, 
verificering en onderzoek. Zij gaat na, 
met inachtneming van aile belangen, 
of de adoptie op wettige redenen steunt 
en of de andere door de wet gestelde voor
waarden vervuld zijn (2). Zij onderzoekt 
en beoordeelt de aangelegenheid zelve. 

De nieuwe wetgeving op de adoptie 
en de wettiging door adoptie voert in 
de bekmchtiging van de overeenkomst 
waarbij de pleegvoogdij van een niet 
ontvoogd minderjarig kind tot stand 
wordt gebracht. Artikel 3 van de wet 
van 2I maart I969 bepaalt : «De over
eenkomst waarbij de pleegvoogdij tot 
stand komt en, in voorkomend geval, 
de toestemming van de echtgenoot van 
de pleegvoogd worden vastgesteld bij 
authentieke akte opgemaakt door de 
vrederechter van de verblijfplaats van 
de minderjarige of door een notaris. 
Deze overeenkomst heeft eerst haar 
gevolgen nadat zij, op aanvraag van de 

(1) Artikel355 van het Burgerlijk Wetboek, 
zoals het is gewijzigd door de wet .van 
21 maart 1969, staat aan de rechthebbenden 
van de adoptant of de geadopteerde toe aan 
het openbaar ministerie aile memories en 
opmerkingen ter hand te stellen; zij kunnen 
zelfs worden gehoord of opgeroepen in raad
kamer. Hun verklaringen en opmerkingen 
hebben noodzakelijk op de zaak zelve betrek
king. 

(2) R.aadpl. DE PAGE, d. I, 1962, nrs 1257 
en 1258 ; KEJBERS, « Dispositions du droit 
civil relatives aux mineurs », Ann. dr. et sc. 
pol., Louvain, 1966, nrs 38 tot 41, p. 111 
en volg. ; CANIVET, « Aper<;m sur !'adoption », 
Ann. notarial et enregistrement, 1969, nr 4, 
p. 190 en volg.; nrs 56 tot 65, p. 217 tot 
223 ; DALCQ en DEPOORTER, « L'adoption "• 
Rev. pmt. notarial, 1969, p. 162 en volg. ; 
vVALLE~fACQ, (( Adoption et legitimation par 
adoption "• Journ. trib., 1969, p. 389 en 399. 

(3) Verslag namens de Commissie voor 

pleegvoogd, bekrachtigd is door de jeugd
rechtbank ... ». 

De door de jeugdrechtbank te bekrach
tigen pleegvoogdij werd als een bijzon
dere vorm van de voogdij geconci
pieerd ; zij is geen ondergeschikte vorm 
van de adoptie (3). Hoewel de procedure 
<< bekrachtiging " wordt geheten, behelst 
zij een toezicht op de aangelegenheid 
zelve. De jeugdrechtbank laat zich leiden 
door het belang van de minderjarige, 
waarin de wettiging van haar optreden 
ligt. De wetgever heeft de rechtbank 
ermee belast de aanvraag tot bekrach
tiging te « behandelen » en de pleeg
voogd alsmede aile personen wier mening 
voor haar gewicht kan hebben te horen. 
De procureur des Konings wordt altijd 
gehoord. De jeugdrechtbank gaat na 
of de vereisten, door de wet gesteld 
t.a.v. de pleegvoogdij in zichzelve, aile 
vervuld zijn ( 4). 

Ter zake van goede1·en van minder
jarigen schrijft de wet voor dat de beslis
sing van de familieraad aan de recht
bank van eerste aanleg ter homologatie 
moet worden voorgelegd, als vereiste 
voor de geldigheid van bepaalde rechts
handelingen : 

a) Beslissing van de familieraad waar
bij uitsluiting of ontzetting van de 
voogd wordt uitgesproken. Burgerlijk 
Wetboek, art. 448 (5). 

b) Beslissing betreffende aan te gane 
leningen, vrijwillige vervreemdingen of 
bezwaringen met hypotheken van de 
onroerende goederen van de minder
jarige. Burgerlijk Wetboek, artikel 457, 
vervangen door artikel 93, vervat in 
artikel 3 van de wet van I 0 oktober 
I967 (6), en 458. 

de Justitie uitgebracht door ,de H. Hambye, 
Ged1·. st. Senaat, zitting 1966-1967, nr 358, 
P· 41. 

(4) R.aadpl. DALCQ en DEPOORTER, 
« L'adoption "• op. cit., p. 177 en volg. 

(5) LAURENT, d. IV, nrs 529, 531 en 533; 
DE PAGE, d. II, 1964, nr 87; PLANIOL en 
R.IPERT, d. I, 1956, nrs 2447 tot 2450; AUBRY 
en R.Au, d. I, 1964, nr 478. In Frankrijk werd 
een grondige hervorming tot stand gebracht 
door de wet van 14 december 1964, die van 
kracht is sedert 15 juni 1965. Er werd een 
nieuw voogdij-orgaan opgericht : de rechter 
der voogdijen, die belast is met het toezicht 
en op de wettelijke beheerder en op de 
voogd. 

(6) Dit artikel 93 is in werking getreden op 
1 januari 1969, met toepassing van het 
koninklijk besluit van 4 november 1969. 
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c) Homologatie van de beslissing van 
de familieraad waardoor machtiging 
tot het aangaan van een dading wordt 
verleend. Burgerlijk W etboek, artike
len 467 en 2045 (1). 

d) Beslissing betreffende de ontvoogde 
nllilderjarige die koophandel wil drijven. 
Wet van 15 december 1872, artikelen 4 
en 487. 

e) Beslissing waardoor machtiging tot 
voortzetting van de koophandel van de 
ouders van de minderjarige verleend, 
of zulke machtiging ingetrokken wordt. 
vVet van 15 december 1872, .art. 8. 

f) Beslissing waardoor de waarborgen, 
door de voogd verstrekt en overrnatig 
geworden, verminderd worden. Wet van 
16 december 1851, art. 60. 

In al deze gevallen blijkt de homolo
gatie te zijn een daad van rechterlijk 
toezicht welke de wet voorschrijft ter 
bescherming van het belang van de 
minderjarige en ter waarborging van 
een degelijk beheer van zijn persoon en 
zijn goederen. In elk geval is hetzelfde 
instituut aanwezig ; de rechter kan niet 
in de plaats treden van de overheid die 
de beslissing getroffen of de akte opge
maakt heeft, maar hij geeft zijn goed
lmuring alleen indien die beslissing of 

(1) Raadpl. noot H. VAN EECKE, Jmwn. 
trib., 1969, p. 679. 

(2) Raadpl. LAURENT, d. IV, nrs 463 en 
464, p. 578; DE PAGE; d. II, 1964, nrs 126 
tot 128 en 196 tot 205; Rep. p1·at. d1·. belge, 
vo M inorite, tutelle, emancipation, n rs 588, 
581) en vanaf 1211 en volg. ; CoLIN en CAPI
TANT, d. I, 11)57, nr 1584, p. 1)27 en 928. 
In Frankrijk werd het gebied van de homolo
gatie aanzienlijk ingeperkt sedert 15 juni 1965, 
de datum van inwerkingtreding van de. wet 
van 14 december 1964, waarbij werd ingesteld 
de ?'echter der voogdijen die belast is met het 
toezicht en op de wettelijke beheerder en op 
de voogd, wat vanzelfsprekend een controle 
van de inhoud der voogdijen in zich sluit; 
raadpl. l'tiAR'I'Y en RAYNAUD, d. I, 1967, 
nr 506, p. 554, 555 en 568. 

(3) Zie ook, nopens de homologatie van 
het advies van de familieraad betreffende het 
huwelijk van een kind van een onbekwaam
verklaarde, het verlenen van huwelijksgoed 
of van een voorschot op zijn erfdeel en de 
andere huwelijksvo01•waarden, artikel 511 van 
het Bm•gerlijk W etboek. 

( 4) Wet van 20 februari 1923, art. 7. De 
contractuele afwijking betreffende bepaalde 
huurgelden zal alleen gevolg hebhen indien zij 
door de vrederechter wordt gehomologeerd. 

akte hem gerechtvaardigd en overeen
komstig de wet lijkt. Homologatie sluit 
in het onderzoek van de inhoud der 
vragen waarop de beslissing van de 
familieraad betrekking heeft (2). 

Homologatie van de beslissing van de 
familieraad ter zake van onbekwaam
ve1'klm·ing. Artikel 509 van het Burgerlijk 
W etboek bepaalt dat de voogdij van de 
onbekwaamverklaarden met die van de 
minderjarigen gelijkgesteld wordt. Al 
wat werd gezegd over de homologatie 
van de beslissingen van de familieraad 
bij minderjarigheid en van de aard van 
het toezicht dat de rechtbank in dat 
geval moet uitoefenen is, bij referentie, 
ten deze van toepassing (3). 

De wetgever heeft de homologatie 
ingevoerd in de wetgeving betreffende 
huishttU1' (4), handelshtHW (5) en 1Jacht (6). 
In de drie gevallen, of het nu gaat om de 
hmnologatie of de te zijne1.'l overstaan 
afgelegde verklaring, beperkt de vrede
rechter zich niet tot een onderzoek van 
de regelmatigheid der overeenkomst naar 
de vorm ; zijn optreden wordt gewettigd 
door overwegingen n'let betrekking tot 
de zaak zelve. 

Ter zake van venleling, hon'lologeert de 
rechtbank van eerste aanleg de staat van 
vereffening en verdeling (W etboek van 
bm·gerlijke rechtsvordering, art. 981, 
vervangen door de artikelen 1205 tot 

(5) Wet van 30 april 1951, art. 3, lid 4. 
De vrederechter ten over·staan van wie de 
verklaring tot vervroegde beeindiging van de 
huurover·eenkomst wordt afgelegd, vergewist 
zich ervan of de partijen werkelijk vrij zijn 
geweest in hun wilsuiting en of generlei 
bedrog a"Otnwezig is (DE PAGE, d. IV, Comple
ment, nr 784; REYNTENS en VAN REEPIN
GHEN, P1·ecis de p1·opriete commerciale, 1951, 
nr 62, p. 102). 

(6) Vervroegde beeindiging van de huur
overeenkolllSt. Burg. Wetboek, art. 1774 (wet 
7 maart 1929, art. 6, § 3, laatste lid); Opzeg
ging. Burg. vVetboek, art. 1775 (wet 7 juli 
1951, art. 14). In beide gevallen gaat de 
vrederechter na of de partijen bekwaam zijn 
om· te contracteren ; hij ziet erop toe dat de 
voile contractuele vrijheid van de pachter op 
generlei wijze belemmer.d is en, wat de over
eenkomst van beeindiging betreft, dat cleze 
niet tegelijkertijd met de huurovereenkomst 
zelve is ondertekend (raadpl. cass., 16 januari 
1947, A1~·. cass., 1947, 12; 16 juni 1950, 
ibicl., 1950, 649; DE PAGE, d. III, nr 935, 
litt. B ; VAN DIEVOET, Le bctil a je?'?ne, 1930, 
nr 89, p. 69 ; Rep. pmt. cl?-. belge, v 0 Bail lt 
femw, nr 193). 
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1225 van het GerechtelijkWetboek) (1). 
Zij controleert de verrichtingen, keurt de 
staat goed, verwerpt hem in zijn geheel 
of herziet hem op een of meer pun ten (2). 
W anneer met de verdeling het belang 
gemoeid is van een afwezige of een onbe
kwame, kan de rechtbank en moet zij 
zelfs, bij voorkomend geval, het antwerp 
op een bepaald punt herzien of het des
noods vernietigen. 

Geen dading betre:ffende een valsheids
p1'oceclU1'e kan worden ten uitvoer gelegd 
indien zij niet is gehornologeerd door de 
rechter na kennisgeving ervan aan het 
openbaar ministerie dat dienaangaande 
de vorderingen kan nemen die het 
gepast oordeelt (Wetb. burg. rechtsvord., 
art. 249; Gerechtelijk Wetboek, artike
len 895 tot 906) (3). In de procedure 
treedt het openbaar ministerie op bij 
alle vonnissen, hetzij van onderzoek of 
eindvonniss€m. Het waakt erover dat 
geen dading die niet is gehomologeerd 
ten uitvoer gelegd wordt (4). Door de 
rechtbank kan worden toegestaan of 
geweigerd de tennitvoerlegging van de 
dading, in zoverre zij de publieke vor
dering in het gedrang zou kunnen 
brengen, d.w.z. in zoverre zij betrekking 
zou hebben op de wegmaking, wijziging 
of rechtzetting vau de stuldwn waarvan 
het openbaar ministerie · het behouden 
in do griffie kan vorderen. Zij onderzoekt 
en beoordeelt noodzakelijk de inhoud 
ervan, maar vermag niet enige wijzi
ging aan te brengen in de akte van dading, 
die een contract van private aard tussen 
de partijen is (5). 

De wet tot toekenning van rechtsper
soonlijkheid aan ve1·enigingen zonde1· 
winstoogme?"ken en aan inrichtingen van 
openbaar nut regelt een homologatie-

(1) De artikelen 1205 tot 1225 van het 
Gerechtelijk \Vetboek zijn in Werking getreden 
op 1 januari 1969, met toepassing van het 
koninklijk besluit van 4 november 1968. 

(2) LOCR:E, edit. beige, d. X, p. 411 ; 
raadpl. Rep. p1•nt. d1·. belge, yo Successions, 
nrs 1429, 1432 en 1437; DE PAGE, d. IX, 
1946, n" 1040. 

(3) De artikelen 895 tot 906 van het 
Gerechtelijk V\Tetboek zijn in werking getre
den op 1 januari 1969, met toepassing va.n bet 
koninklijk besluit van 4 november 1968. 
Raadpl. Verslag van de Koninklijk Commis
saris voor de rechterlijke hervorming, Gedr. 
d. Senaat, zitting 1963-1964, n" 60, p. 217. 

(4) Zie CARRE, Lois de Jn·ocedw·e r.ivile, 
d. II, p. 3933. Raadpl. MOREL, P1·ocedu1'e 
civile, 1940, nr 487, p. 391. 

procedure voor wijzigingen in de statu ten, 
aangebracht door de tweede vergadering 
die kan beslissen, ongeacht het aantal 
aanwezige of vertegenwoordigde leden, 
alsmede voor de ontbinding van de 
vereniging (wet 27 juni 1921, artike
len 8 en 20). De rechtbank gaat na of 
alles regelmatig is verlopen, of er geen 
bedrog is geweest bij de oproepingen en 
of de belanghebbenden, wat de aange
legenheid zelve betreft, niet blootge
steld zijn aan enig bed.rog met het doel 
hen van hun bezit te ontdoen (6). Maar 
zij mag niet in hem plaats treden en de 
beslissingen wijzigen. Zij homologeert 
of weigert te homologeren, 1naar kan de 
haar ter homologatie voorgelegde beslis
singen niet wijzigen en de hare in de 
plaats ervoor stollen (7). 

Ook in het handelsrecht heeft de wet
gever de waarborg van de rechterlijke 
homologatie ingevoerd. Zij bestaat er 
in het vennootschappen- en het faillisse
mentenrecht. 

Het hof van l:>eroep homologeert de 
beslissingen van cle algemene vergacle1·ing 
van de aandeelhouders en die van de 
obligatieho1~cle1's van een naamloze ven
nootschap (8). Hier onderzoekt het even
eons de zaak zelve. Het weigert de homo
logatie, onder meer wanneer de beraad
slaging niet oprecht is geweest, de 
vennootschap een met de waarheid 
strijdige balans heeft overgelegd, zij 
te kwader trouw is geweest, zij gehandeld 
heeft n'let benadeling van de rechten der 
schuldeisers en zelfs wanneer de schik· 
king . ru!neus of onverwezenlijkbaar 
lijkt (9). Echter kan het zijn beslissing 
niet stellen in de plaats van die van de 
algemene vergadering; het kan de homo
logatie aileen verlenen of weigeren (10). 

(5) DE PAGE, d. V, 1941, n" 498, p. 486 
en 487; PLANIOL en RrPERT, 1954, d. XI, 
nrs 1583 en 1584. 

(6) en (7) Verklaringen afgelegd in de Kamm' 
van 'volksvertegeuwoordigers (Pnsinomie, 
1921, p, 376, 377 en 388). Raaclpl. HALI.ET, 

Ln loi du 27 juin 1921 nccordant let personnnlite 
civile aux associntions sans but htcnd'ij, 1022, 
p. 63 en volg.; 'T KIN'I', Les associations snns 
but htcrntij, 1951, nrs 287 en 288, p. 140; 
GoEDSEELS en GoossENS, Les assodnt.ions 
snns but htC1'cttif, 1935, n" 973, 977, 979, 
980, 981, 985 en 986. 

(8) Geco6rdineerde wetten op de handels
vennootschappen, art. 71, ll, en 94. Gerechtc
lijk vVetboek, m·t. 606, nog niet in wer·king 
geti,eden. 

(9) en (10) \VAUWERMANs, Societes anony-
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Het gerechtelijk akkoord . heeft geen 
uitwerking dan mits homologatie door 
de rechtbank van koophandel (wetten 
op het gerechtelijk akkoord, gecoordi
neerd op 25 september 1946, art. 2, § 1, 
leden 4 en 5). De rechtbank oordeelt 
naar vereis van het belang der schuld
eisers (1). Haar beoordelingsmacht is 
des te meer gewettigd, daar het gerechte
lijk akkoord voor alle niet-bevoorrechte 
schuldeisers verbindend is (art. 29, lid 1). 
Zij verleent of weigert de homologatie 
zonder dat zij het door de schuldeisers 
aangenomen akkoord vermag te wij
zigen (2). Daartoe neemt zij in aanmer
king voornamelijk de goede of kwade 
trouw van de schuldenaar - waartoe 
de wet haar verplicht - maar ook niet 
aileen het belang van de schuldeisers, 
doch tevens het openbaar belang (3). 
Zij slaa.t noodzakelijk acht op de inhoud 
van het akkoord. 

Op het stuk van jaillissement en 
akkoord na jaillissement schrijft de wet 
de homologatie van verscheidene ver
richtingen voor. 

Aldus is de door de curator besliste 
dading pas bindend na te zijn gehomolo
geerd, in de door de wet voorziene 
gevallen, op het verslag van de rechter
commissaris, hetzij door de rechtbank 
van koophandel, hetzij door de burger
lijke rechtbank, naargelang het geschil 
tot de bevoegdheid van een van deze 
rechtbanken behoort (Wetboek van koop
handel, artikelen 492 en 528) (4). Daar 
bij de procedure door de curator mis
bruiken kunnen worden begaan, wordt 
de homologatie door de wet voorgeschre
ven, ter bescherming van de boedel van 

mes, 1921, nrs 946, 847 ; RESTEAU, Traite, d. III, 
nr 1693 ; FREDERICQ, Traite, d. V, nr 602; 
BAUGNIET, " Assembl<]e d'obligataires ,, Rev. 
prat. notariat, 1933, nr 1954, inzond. p. 518; 
Rep. p1·at. d1·. belge, v 0 Societ6s anonymes, 
nr 2185. Raadpl. ook het verslag van de 
Koninklijk Oommissaris voor de rechterlijke 
hervorming ( Gedr. st. Senaat, zitting 1963-
1964, nr 60, biz. 145). 

(1) (2) en (3) FREDERICQ, Traite, d. VIII, 
nrs 630, 699, 700, 707, 710, 712, 713, 714; 
VAN RYN, D1·oit commercial, d. IV, nrs 2931 
en 2934 ; N ovelles, Faillite et concordats, 
nrs 617, 621, 622. Raadpl. Beroep Brussel, 
4 december 1957 en 27 oktober 1964, PAsiC., 
1959, II, p. 20, en 1965, II, p. 223. 

(4) (5) en (6) FREDERICQ, Traite, a. VII, 
nts 211, 212, 214; DE PERRE, Manuel dt~ 

de schuldeisers en de gefailleerde (5). 
De rechtbank, die de homologatie slechts 
vermag te verlenen of te weigeren, zonder 
in de overeenkomst enige wijziging aan 
te brengen, slaat acht op de realiteit 
der dading, op haar noodzakelijkheid, 
op de vrijwaring van de rechten der 
schuldeisers en op het openbaar be
lang (6). De rechtbank, om over de 
homologatie te beslissen, onderzoekt de 
inhoud van de dading. Weigering van 
homologatie brengt nietigheid van de 
dading met zich (Wetboek van koop
handel, art. 517). 

De rechtbank houdt noodzakelijk ook 
rekening met de inhoud der dading om 
de vergaderde schuldeisers ertoe te 
machtigen een vast aklcoord te maken 
betreffende het geheel of een gedeelte 
van de rechten of de vorderingen waar
van geen inning zou geschied zijn (Wet
boek van koophandel, art. 532, lid 2) (7) 
Tegen deze beslissing staat beroep open. 

Het akkoo1·d na jaillissement, tenslotte, 
behoeft homologatie dom~ de rechter 
(Wetboek van koophandel, art. 516). 
Hier ook kan de rechtbank van koop
handel de homologatie aileen verlenen 
of weigeren ; zij vermag de overeenkomst 
niet te wijzigen (8). Maar zij houdt 
rekening met het openbaar belang, met 
het belang van de schuldeisers (art. 517), 
en client na te gaan of de overeenkomst 
geen met de wet en de openbare orde 
strijdige bepalingen inhoudt, of er geen 
bedrog of onregelmatigheden zijn be
gaan (9). Daar zij bij een zelfde vonnis 
uitspraak doet, rust op haar noodzake
lijk de verplichting de inhoud van het 
akkoord te onderzoeken om uit de haar 

curateur de faillite, 1930, nr 520; VAN RYN, 
Droit commercial, d. IV, nr 2805; Novelles, 
Droit commercial, d. IV, nrs 1734, 1736 en 
1737 ; Rep. prat. d1·. belge, vo Faillite et 
banqtterottte, nrs 1761 tot 1766. 

(7) DE FERRE, op cit., nrs 522 en 523; 
Rep. prat. dr. belge, eod. Zoe., nr 2325; Novelles, 
eod. loa., nrs 1917 tot 1919; LYON-OAEN en 
RENAULT, Droit commercial, d. VIII, 1936, 
nr 684. 

{8) en (9) FREDERICQ, op. cit., nrs 276, 277 en 
279; VANRYN, op. cit., nr 2850; DE PERRE, 
op. cit., nrs 482 tot 485 ; Rep. prat. dr. belge, 
eod. Zoe., nr 2126; LYON-0AEN en RENAULT, 
op. cit., nr 604; RIPERT, DRUAND en ROBLOT, 
D1•oit commercial, 1960, d. II, nr 2861; 
HANIN, « Faillite et reglement judiciaire ,, 
Rev. t1·vm. dr. comm., 1962, nr 30. 



- 1021-

voorgelegde elementen af te kunnen 
leiden of de homologatie dient te worden 
verleend of geweigerd. 

W anneer de voorzitter van de recht
bank van koophandel uitspraak doet, 
in geval van ongewilde buitenbezitstelling 
van titels aan toonder, over het verzoek
schrift tot homologatie van het verzet 
tegen de verhandeling van die titels, 
beslist hij over een vraag die de zaak 
zelve raakt : de waarschijnlijkheid van 
de buitenbezitstelling van de toonder 
van de titel, en bijgevolg van het vroegere 
bezit van die titel (wet 24 juli 1921, 
artikel 5) (I). 

Ter beoordeling van de natuur der 
homologatiemacht is het ook nuttig 
acht te slaan op artikel 26 van de geco
ordineerde wetten op de vergoeding van 
de uit arbeidsongevallen voortspruitende 
schade, dat voorziet in het optreden van 
de vrederechter. Deze brengt op het 
proces-verbaal, houdende vaststelling van 
de tussen de werknemer of zijn verze
keraar getroffen overeenkomst, de exe
cutoire formule pas aan na de inhoud 
zelve der zaak te hebben onderzocht, 
dit wil zeggen of bij de overeenkomst 
de rechten der partijen in acht zijn 
genomen, of zij niet door dwaling of 
bedrog is aangetast en of zij met de wet 
strookt (:l). Alvorens haar gevolg te 
geven, verificeert hij ook onder meer of 
de wilsovereenstemming geldig tot stand 
is gekomen (i!). Hij heeft niet de macht 
de overeenkomst te wijzigen ; hij kan 
na controle de homologatie slechts 
toestaan of weigeren (4). 

In de burgerlijke rechtspleging vor
men verscheidene inst.ituten waarborg
stelsels van dezelfde aard als de homo· 

(1) FREDERICQ, op. cit., d. II, nrs 343 en 
344; DE PAGE, op. cit., d. V, nrs 1098 en 
1099; DAUMONT, Les oppositions sur tit1·es 
mtx pm·teur, 1925, nr 71 ; Rep. prat. dr. belge, 
yo Tit1·es au pm·teur, nr 210. 

(2) DELARUWI:EJRE en NAMECHE, .Accidents 
du t1•avail, 1947, nr 455, met noot 1, p. 491, 
456, 457 en 458 ; DE BIBEAU DE HAUTEVILLE, 
Les accidents du travail, 1960, nr 229; HORION, 
Accidents du t1·avail, 1964, nrs 581 en 962. 

(3) Cass., 4 februari 1943 (.A1·r. cass., 1943, 
34). 

(4) DE BIBEAU DE HAU'l'EVILLE, op cit., 
1r 229; DELARUWIERE en NMfECHE, op. cit., 
1rs 456 en 457. 

(5) Repert. prat. dr. beige, V 0 .A1·bitrage, 
lr 481. 

(6) CARRE, Lois de vrocedure civile, no 3360; 

logatie en behelzen zij een gelijkaardig 
toezicht. 

Voor de scheidsrechterlijke sententie is 
de uitvoerbaarverklm·ing door de voor
zitter van de rechtbank van eerste 
aanleg vereist (Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, artikelen 1020 en 1021 ; 
zie ook de nog niet vigerende artike
len 586 en 606, § l, van het Gerechtelijk 
Wetboek). De voorzitter onderzoekt of 
het compromis werkelijk aangegaan 
werd (5), of de partijen bekwaam waren 
om een compromis te sluiten, · of zij de 
vrije beschikking hadden over de rech
ten waaromtrent zij het compromis 
hebben gesloten, of de scheidsmmmen 
hun bevoegdheden niet zijn te buiten 
gegaan (6), of de sententie niets inhoudt 
dat met de openbare orde of de goede 
zeden in strijd is (7), ofwel of zij niet een 
uitspraak geeft over zaken waarover het 

_ verboden is een compromis aan te 
gaan (8) ; het onderzoek van de voor
zitter zal dus verder reiken dan de 
formele regelmatigheid van de akte. 
Hij heeft derhalve een zekere bevoegd
heid tot controle van de inhoud der 
zaak, maar mag daarentegen niet treden 
in het onderzoek van het eigenlijke 
geschil (9) ; hij spreekt geen recht over 
de inhoud van het proces en vermag de 
sententie niet te wijzigen (10). Hij kan 
de uitvoerbaarverklaring slechts geven 
of weigeren. 

Behoeft eraan te worden herinnerd, 
tenslotte, dat de rechter die uitspraak 
doet over de vordering tot uitvoerbaar
verklaring van een doo1· een buitenlandse 
?'echtbank gewezen beslissing verplicht 
is de inhoud van het proces te herzien ? 
Dit is Jogisch : daar geen buitenlandse 

RUBBELIN-DEVICHI, L'm·bitrage, 1965, n° 472; 
CUCHE et VINCENT, Procedure civile et commer
ciale, 1960, nr 624. 

(7) en (8) BERNARD, L'arbitrage volontai1·e en 
droit prive, 1937, nrs 80 en 569; RoBERT, 
L'arbitrage civil et commercial, d. I, 1961, 
nr 204; FETTWEIS, Competence et procedure 
civile, d. II, 1962, p. 776; RUBBELIN-DEVICHI, 
op. cit., nr 472; Raadpl. BOULBES, "Sentence 
arbitrale », J. C. P., 1961, 1660. 

(9) BERNARD, op. cit., nr 566; ROBERT, 
op. cit., nr 204 ; FETTWEIS, p. 776 ; Rep. 
pmt. dr. belge, eod. loc., nr 485; raadpl. 
Vrzroz en RAYNAUD, " Jurispr. fran<;aise en 
matiere de procedure civile ,, Rev. trim. dr. 
civ., 1943, p. 58. 

(10) Cass., 16 januari 1958 (.Ar~·. cass., 
1958, 298). 
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beslissing in Belgie voor gedwongen 
tenuitvoerlegging in aanmer"king komt 
zonder exequatur, neemt de Staat a.h.w. 
de inhoud dier beslissing voor zijn reke
ning wamwer hij tot tenuitvoerlegging 
ervan de sterke hand leent (1); niet de 
bnitenlandse besliss:i:ng wordt de execu
toire titel in Belgie, maar het Belgische 
vonnis (2). Of de beslissing waarop de 
aanvraag slaat werd gewezen in een 
land waa.rnwe er een op grondslag van 
wederkerigheid gesloten verdrag bestaat 
of niet, de rechter g·aat na of de vijf 
vereisten, genoen'ld in artikel 20 van de 
wet van 25 maart 1876 op de bevoegd
heid, vervuld zijn (3) (4). En onder 
deze vereisten, het eerste : houdt de 
beslissing niets in dat met cle openbct?'e 
onle of cle beginselen vmu het Belgische 
ptt.bliekTecht in strijd is. Wanneer er 
geen verdrag op grondslag van weder
kerigheid bestaat, gaat de rechtbank 
waarbij de vordering tot uitvoerbaar
verldaring aanhangig is over tot het 
onderzoek van het vonnis over de zaak 
zelve, m.a.w. zij beoordeelt deze uit
spraak op haar gegrondheid ( 5). Zij 
heeft waarlijk bevoegdheid om cle zaak 
zelve te he1·zien (Gerechtelijk Wetboek, 
art. 570). Daaronder behoeft enkel te 
worden verstaan de bevoegdheid te 
onderzoeken of de buitenlandse rechter 
geen dwaling heeft begaan, hetzij in 
feite of in rechte, en, bij voorkomend 
geval, deswege de tenuitvoerlegging van 
de beslissing in Belgie te weigeren (6). 
Maar de rechter van het exequatur ver
mag niet de inhoud der buitenlandse 
beslissing te wijzigen en zijn wil in de 
plaats van die van de buitenlandse rech
ter te stellen (7). 

* * * 

(1) GRAULICH, D1'oit inte1'national p1·we, 
1961,- nr 254; DE PAGE, d. IV, nr 958; 
EATTIFOL, D1•oit inie1'national p1'iVe, 1967, 
nr 735 ; RIGA=, D1·oit internat·ional p1'ive, 
1968, nrs 52 en 54, 

(2) Cass., 4 oktober 1934 (B1tll. en PAsrc., 
1935, I, 1). 

(3) _De nog verwachte inwerkingtreding van 
a.rtikel 570 van het Gerechtelijk vVetboek 
za.l op dit punt het vigerende recht nauwelijks 
wijzigcn. Raadpl. Verslag van de Koninklijk 
Commissaris voor de rechterlijke l;tervornling, 
Gecl?'. st. Senaat, zitt. 1963-1964, nr 60, p. 132. 

( 4) V\7 anneer er een vel'Clrag bes taa t op 
basis van wederkerigheid, onderzoekt de 
Belgische rechtbank van eerste aanleg slechts 
de vijf punten, vermeld in artikel 10 van de 
wet van 25 maart 1876 (DE PAGE, d. IV, 
1967, nr 958; RIGATJX, « L'efficacite des juge-

De homologatie blijft, zoals men ziet, 
<< l'approbation d'un acte emportant 
force executoire "• waarvan Capitant 
spreekt (8). Een goedkeuring onderstelt 
een controle. De overheid welke cim 
homologatie wordt verzocht treedt niet 
in de plaats van de rechterlijke instantie 
welker beslissing homologatie behoeft. 
Zij gaat na of de haar voorgelegde al<::te 
1net de wet in overeenstennning is, of 
zij gerechtvaardigd is, of zij niet in 
strijd is met de openbare orde, of zij 
niet door bedrog is aangetast. Oordeelt 
bedoelde overheid dat deze vcreisten 
vervuld zijn, dan verleent zij de homo
logatie ; zoniet weigert zij ze. Raar onder
zoek blijft niet beperkt tot de regel
matigheid naar de vorm ; het sluit een 
toetsing van de zaak zelve in. 

Ret zwaartepunt van de vraag ligt 
in de omvang van de bevoegdheden die 
aan de homologerende overheid zijn 
toegekend. Deze bevoegdheden zijn geen 
bevoegdheden van voile jurisdictie 
de homologatie is een voogclij die door de 
gerechtelijke overheid wordt uitgeoefend. 

Daar de homologatie, voorgeschrevel'l 
door artikel 45 van de wet van 15 juni 
1935, vervangen door artikel 179 dat 
vervat is in artikel 3 van de wet van 
10 oktober 1967 houdende het Gerech
telijk W etboek, geen han de ling van valle 
jmisdictie is, kan het Rof zijn beslissing 
niet stellen in de plaats van die van de 
overheid waarvan het de handeling dient 
te homologeren. 

De beslissing wordt ten deze getroffen 
door de Raad van de Orde, die als enige 
vermag te bevestigen dat een advocaat 
bij het Rof van cassatie de « gewone 
praktijk " van een taal heeft.· Ret Rof 
heeft noch door zichzelve, noch door 

ments etrangers en Belgique ,, J mo·n. t1'ib., 
1960, p. 292). Ingeval er geen dergelijk verdrag 
bestaat, is de van het verzoek om een exequa
tur kennis nenlencle rcchter vm·plicht, alvorens 
het geschil zelve te onderzoeken clat door de 
buitenlandse rechter is berecht, na te gaan 
of bedoelde vijf vereisten vervulcl zijn. Rep. 
p1'at. £l1·. belge, v 0 Exequal1w, n" 73. 

(5) DE PAGE, d. IV, nr 958; GRAULIOH, 
op. cit., blz. 200; raadpl. cass., 16 janual'i 1953 
en de conclusie van de H. procureur-generaal 
Hayoit de Tei=icourt, toen eerste-advocaat· 
generaal, in A1'1', cab's., 1953, p. 304. 

(6) GRAULICH, op. cit., ur 254. 
(7) RroAtrx, D1'oit intm•Juttionctl p1·ive, 1968 

nrs 52 en 54; GRAULICII, op. cit., nr 25•1 
p. 200. 

(8) CAPITANT, Vocab•tlairc jttJ•idique, 193ll 
p. 275. 
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bemoeiing van de verslag doende raads
heer de bevoegdheid om een onderzoek 
in te stellen naar de gewone pra.ktijk 
welke de verzoekers van een van beide 
talen hcbben. Het kan evenmin een 
getuigenverhoor, een ondervraging of 
,een expertise gelasten. Het kan daaren
tegen de Raad van de Orde verzoeken 
de aanvullende inlichtingen in te winnen 
welke het nodig zou oordelen om uit
spraal<:: te doen. Maar de Raad zelve - en 
dit mag niet nit het oog worden ver
loren - heeft een beslissing getroffen in 
de grenzen van zijn eigen bevoegdheid. 
Het Hof kan wei door zijn optreden 
keJmis krijgen van aanVLlllende gegevens 
zodat het beter voorgelicht wordt, nmar 
de beslissing van de Raad zelve kan 
slechts blijven >vat zij was toen zij aan 
het Hof ter homologering werd voor
gelegd. Kon de Raacl cler Orde nit de 
elementen waarover hij beschikte afiei
den, en verklaren clat de belanghebbende 
de gewone praktijk van het Frans of 
het N eclerlands bezit ? Daartoe moet de 
controle welke in de homologatie besloten 
1igt beperkt blijven. Is het Hofvan gevoe
len dat de elementen waarop de Raad 
heeft gesteund en die moeten blijken 
uit de stukken cler rechtspleging en 
eventueel nit de ingewonnen aanvul
lencle inlichtingen, niet volstaan ten 
bewijze van de praktische kennis van 
de taal bij de verzoekende advocaat, dan 
weigert het de homologatie. Het zou 
ze ook moeten weigeren, indien de 
Raacl het een verklaring zou voorleggen 
zonder een rechtvaardiging te verschaf
fen. In zulk geval inuners zou het in de 
onmogelijkheid verkeren na te gaan of 
de Raad de verklaring geldig heeft 
kunnen afgeven. Oorcleelt het integen
deel clat de Raad deze gevolgtrekking 
daaruit kon afieiden, clan zal het de ver
ldaring homologeren. Het komt er dus 
vooral op aan, dat in de arresten welke 
het Hof zal wijzen blijk gegeven wordt 
van de controle die het op bedoelde 
beslissing heeft uitgeoefend. 

Doch zowel hier als in de meeste 
homologatieprocedures welke de wet op 
andere gebieden invoert, kan het Hof 
zijn goedkeuring tot de handel:i:ng aileen 
verlenen of weigeri:m, cl.w.z. homologeren 
of weigeren: te homologeren, zoncler zijn 
beslissing in de plaats van die van de 
Raad te stellen. 

Dit is, m.i., de draagwijclte van het 
onderzoek dat het Hof moet verrichten 
om ii1 de vorm van een homologatie 
zijn goedkeuring te lnmnen hechten 
aan de akte welke het door de Raad van 
rle Orcle wordt voorgelegcl. 

De homologatieprocedure, alclus begre
pen, beantwoordt aan de bedoeling van 
de wetgever. Met zijn beroep op het 
optreden van het Hof, in het geval voor
zien bij het nieuw artikel 45, is de wil 
van de wetgever niet ktmnen zijn de 
taak van het Hof te beperken tot f)en 
toetsing van de interne wettigheid. Hier 
moet erop worden gelet, clat de toestand 
die zal voortvloeien nit de met betrek
king tot de gewone praktijk van de talen 
genomen beslissingen, onherroepelijk zal 
doorwerken in de voordrachten van 
kandidaten welke het Hof in de toekomst 
zal dienen te doen. Het is clus normaal 
dat het Hof niet gebonden zij door beslis
s:i:ngen welke het in geweten niet zou 
lnmnen billijken. 

* * * 

N a deze wei zeer lange beschouwingen 
van algen1ene aard over de vragen welke 
aile bij U aanhangige homologatieproce
dures gemeen hebben - en ik maak het 
Hof erop attent, clat clergelijke proce
dures zullen kunnen plaatsvinden zolang 
op het tableau van de Orcle is ingeschre
ven een van de advocaten die htm beroep 
uitoefenden op de dag van inwerking
treding van a,rtikel 45 nieuw - moge 
ik beknopt concluderen over de gegrond
heid van de verzoekschriften waarbij 
om homologatie door het Hof van de 
beslissing van de Raad van de Orde 
wordt verzocht. 

De H. Amould Bayart, advocaat bij 
het Hof van cassatie, op het tableau 
van de Orde ingeschreven v66r de datum 
van inwerkingtreding van artikel 179, 
dat voorkomt in artikel 3 van de wet van 
10 oktober 1967 houdende het Gerechte
lijk W etboek, heeft door zijn brief van 
14 oktober 1968 aan de H. Stafhouder 
van de Orde van advocaten bij het Hof 
van cassatie de elementen verstrekt 
welke, naar zijn men:i:ng, het bewijs 
van zijn " gewone praktijk " van de 
Nederlandse en de Franse taal konden 
leveren. In de loop van zijn beraad
slaging van 20 december 1968 heeft de 
Raad van de Orde verklaard dat 
Mr Bayart de "gew~ne praktijk" had, 
zowel van de Franse als van de Neder
landse taal. 

Door twee verzoekschriften van 
23 december 1968 heeft Mr Bayart de 
Stafhouder van de Orde van advocaten 
bij het Hof van cassatie verzocht in 
zijn naam die beslissingen aan het Hof 
te doen toekomen met het oog op homo
logatie ervan, overeenkomstig artikel 45 
(nieuw), lid 2, van de wet van 15 jurii 
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1935 op het gebruik van de talen in 
gerechtszaken. 

Mr Bayart is houder van een diploma 
van doctor in de rechten van de Univer
siteit van Leuven, waaruit blijkt dat hij 
geslaagd is voor de examens van het 
doctoraat in de rechten in de N eder
landse taal. Ret aldus geleverde bewijs 
gaat verder dan de voorwaarden, gesteld 
door de wet die slechts het bewij s van de 
« gewone praktijk '' van de taal eist. 

Mr Bayart heeft er dus geen belang bij 
te verzoeken om homologatie van de 
beslissing van de Raad van de Orde 
betreffende de gewone praktijk van de 
Nederlandse taal. Ret verzoekschrift, 
in zoverre het dit doel heeft, is onont
vankelijk. 

* * * 
Maar de verzoeker vroeg tevens - en 

onder dezelfde omstandigheden - dat 
zijn gewone praktijk van de Franse taal 
zou worden erkend en dat deze beslissing 
zou worden gehomologeerd. Tot staving 
van zijn verzoekschrift voerde hij aan 
dat hij geslaagd was voor de examens van 
de candidatuur in wijsbegeerte en let
teren, als voorbereiding tot de rechten,. 
in de « Faculte Notre-Dame de la Paix" 
te N amen ; dat hij zijn voorzieningen in 
cassatie en zijn men~ories zowel in de 
Franse als in de N ederlandse taal opstelt ; 
dat hij zijn adviezen verstrekt in gelijk 
welke van beide talen; dat hij verschei
dene zaken in het Frans had gepleit v66r 
het Rof van beroep te Brussel en, in de 
maand november 1967, in dezelfde taal 
een zaak v66r het Europees Rof van de 
rechten van de mens te Straatsburg; 
tenslotte, dat hij zich in het Frans onder
houdt en correspondeert met zijn frans
talige confraters. Ret staat vast dat de 
Raad van de Orde hieruit kon afleiden 
dat Mr Arnauld Bayart de /" gewone 
praktijk " van de Franse taal heeft. 

* * * 
Ik besluit dat het aan het Rof moge 

behagen het eerste van deze verzoek
schriften niet-ontvankelijk te verklaren 
bij gebrek aan belang, en de beslissing, 
door de Raad op 20 december 1968 ten 
aanzien van het tweede verzoekschrift 
genomen, te homologeren. 

EeTste geval. 

(Mr A. BAYART, 
ADVOOAAT BIJ RET HOF VAN OASSATIE.) 

ARREST. 

RET ROF, in algemene vergadering ; 
- Gelet op het verzoekschrift van 
23 december 1968 van Meester Arnauld 
Bayart, advocaat bij het Rof van cas
satie, strekkende tot de homologatie 
van de verklaring op 20 december 1968 
door de Tuchtraad van de Orde van 
advocaten bij het Rof van cassatie 
afgeleverd in uitvoering van artikel 179 
ingelast in artikel 3 van de wet van 
10 oktober 1967, houdende het Gerechte
lijk Wetboek (waarbij artikel 45 van 
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik 
der talen in gerechtszaken vervangen 
wordt); 

Overwegende dat verzoeker voor de 
examens van het doctoraat in de rechten 
in de N ederlandse taal is geslaagd ; 

Overwegende dat v66r de wijziging 
ingevoerd door de wet van 10 oktober 
1967, de wet van 15 jtmi 1935 aan de 
advocaten bij het Rof van cassatie 
toestond hun beroep in de ene of de 
andere taal vrij uit te oefenen naar 
gelang van de noodzakelijkheden van 
de zaken ; dat gezegd artikel 45 geen 
wijziging bracht in deze toestand; 

Overwegende immers, dat dit artikel 
enkel tot doel heeft het getal van de 
advocaten bij het Rof van cassatie in 
twee groepen van gelijk getal te verdelen ; 

Dat deze advocaten, om tot een van 
die groepen te behoren, het bewijs moeten 
leveren naar gelang van het geval van 
de kennis van de Franse taal of van de 
N ederlandse taal ; dat, indien het getal 
van advocaten die het bewijs leveren 
van de kennis van een van de landstalen, 
niet is bereikt, geen kandidaten worden 
voorgedragen die niet het bewijs van de 
kennis van die taal hebben geleverd; 

Overwegende dat de wetgever, om dit 
doel te bereiken, beschikt, enerzijds, dat 
naar gelang van het geval de advocaten 
die het bewijs hebben geleverd van de 
kennis van de Franse taal, door hun 
diploma van doctor in de rechten waaruit 
blijkt dat zij voor de examens van het 
doctoraat in de rechten in die taal zijn 
geslaagd, respectievelijk van de Neder
landse taal door hnn diploma van doctor 
in de rechten waaruit blijkt dat zij voor 
de exmnens van het doctoraat in de 
rechten in die taal zijn geslaagd, tot de 
een of de andere groep behoren ; dat, 
anderzijds, de advocaten die wegens 
hun diploma tot een van die groepen 
behoren, aan het examen bepaald dooi 
het nieuw artikel 43quinquies van de wet 
van 15 juni 1935 over de kennis van de 
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andere taal mogen voldoen om eveneens 
tot de andere groep te behoren ; 

Overwegende dat, ten aanzien van de 
advocaten die v66r haar inwerkingtre
ding ter balie van cassatie ingeschreven 
waren, meergenoemde bepaling van arti
kel 45 geen afbreuk doet aan de regel 
dat de advocaten, houder van een 
diploma van doctor in de rechten waaruit 
blijkt dat zij de examens van het docto
raat in de rechten in een van de landstalen 
hebben afgelegd, het bewijs leveren van 
de kennis van die taal ; 

Overwegende dat, zo dit artikel 45, 
in § I, lid 2, bepaalt dat gezegde advo
caten het bewijs mogen leveren van de 
kennis van een van de Iandstalen door 
de gewone praktijk van die taal, beves
tigd door de Tuchtraad van h1m Ord~: 
zulks erop wijst dat de wetgever, biJ 
wege van overgangsbepalingen, geen 
examen over de kennis van de talen heeft 
willen opleggen aan de reeds ingesch.re
ven advocaten, en dat deze wetsbepahng 
enkel de advocaten beoogt die, wegens 
hun diploma, tot een der ~~·oep.en behoren, 
doch niettemin de mogehJkheid bekomen 
tevens tot de andere groep te behoren 
door het bewijs te leveren van de kennis 
van de andere taal niet door een examen, 
doch door de bevestiging van de gewone 
praktijk van die taal ; 

Overwegende dat verzoek~r, houder 
van het diploma van doctor In de rech
ten waaruit blijkt dat hij de examens 
vai~ het doctoraat in de rechten in de 
Nederlandse taal heeft afgelegd, de 
kennis van die taal niet n'leer moet bewij
zen door de gewone praktijk ervan ; 

Waaruit volgt dat de verklaring ten 
overvloede gegeven werd ; 

Om die redenen, uitspraak doende in 
raadkamer, verklaart het verzoekschrift 
niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang. 

13 juni 1969.- Algemene vergade.ring. 
- Vc01·zittm· H. Bayot, eerste voorz1tter. 
- Verslagge~e1·, H. Delahaye. - Gelijk-
luidende conclusie, H. Ganshof van der 
Meersch, procureur-generaal. 

Op dezelfde dag . Werden veerti~n 
arresten in dezelfde zm gewezen op dne 
verzoeken tot homologatie der beslissin
gen van de Raad van de Orde va~ advo
caten bij het Hof van cassat1e van 
20 december 1968, betreffende de « ge
wone praktijk >> van de Nederlandse 
taal, en op elf verzoeken tot homolo-

CASSATIE, 1969. - BB 

gatie van de beslissingen . op dezelfde 
datum door deze Raad .gewezen betref
fende de « gewone praktijk >> van de 
Franse taal. 

Tweede geval .. 

(Mr A. BAYART, 
ADVOCAAT BIJ RET HOF VAN CASSATIE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF, in algemene vergadering; 
- Gelet op het verzoekschrift van 
23 december 1968 van Meester Arnauld 
Bayart, advocaat bij het Hof van cas
satie, strekkende tot homologatie van 
de verklaring op 20 december 1968 door 
de Tuchtraad van de Orde van advo
eaten bij het Hof van cassatie afgeleverd, 
in uitvoering van artikel 179 ingelast 
in artikel 3 van de wet van 10 oktober 
1967, houdende het Gerechtelijk Wet
hoek (waarbij artikel 45 van de wet van 
15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken vervangen wordt); 

Overwegende dat verzoeker, houcler 
van het diploma van doctor in de rechten 
waaruit blijkt dat hij de examens van 
het doctoraat in de rechten in de Neder
landse taal heeft afgelegd, verklaart 
door de gewone praktijk van de Franse 
taal het bewijs te kunnen leveren van 
de kennis van even genoemde taal ; 

Overwegende dat deze praktijk beves
tigd wordt door de Tuchtraad van de 
Orde van advocaten bij het Hof van 
cassatie bij verklaring van 20 december 
1968; 

Overwegende dat de Tuchtraad nit de 
feiten waarop hij wijst heeft lnmnen 
afl.eiden dat verzoeker het bewijs gele
verd heeft van de kennis van de Franse 
taal door de gewone praktijk van die 
taal; 

Om die redenen, uitspraak doende in 
raadkamer, homologeert de verklaring 
van 20 december 1968 van de Tuchtraad 
van de Orde van advocaten bij het Hof 
van cassatie, waarbij bevestigd wordt 
dat Meester Arnauld Bayart door de 
gewone praktijk van de Franse taal het 
bewijs !evert van zijn kennis van die 
taal. 

13 juni 1969.- Algemene vergadering. 
- Voorzitter, H. Bayot, eerste voorzitter. 
- Verslaggeve1·, H. Delahaye. - Gelijk-
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luidende conclusie, H. Ganshof van der 
Meersch, procureur-generaal. 

Op dezelfde dag werden drie arresten 
in dezelfde zin gewezen op een verzoek 
tot homologatie van een beslissing van 
de Raad van de Orde van advocaten bij 
het Hof van cassatie van 20 decem.ber 
1968 betreffende de cc gewone praktijk )) 
van de Franse taal, en op twee verzoeken 
tot homologatie van de beslissingen op 
dezelfde datum door deze Raad gewezen 
betreffende de cc gewone praktijk )) van 
de Nederlandse taal. 

26 KAMER.- 16 juni 1969. 

1° AANSPRAKELIJKHEID (B1JITEN 
OVEREENKOMST).- SOHADELIJKE 
HANDELING. - AANSPRAKELIJKHEID. 
- VooRWAARDEN. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - SPORTWED
STRIJDEN.- 8CHADELIJKE HANDELING 
VAN DE SPELER. - AANSPRAKELIJK
HEID.- VooRWAARDEN. 

3° ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN ONOP
ZETTELIJK DODEN.- SPORTWED
STRIJDEN. - GEBREK AAN VOORZIOH
TIGHEID OF VOORZORG.- VOORWAAR
DEN. 

1° Opdat een handeling een gebrek aan 
voorzichtigheid of voo1·zo1·g, in de zin 
van de a1·tikelen 418 en 420 van het 
Stmfwetboelc, oplevm·t en aanleicling 
geeft tot aansprakelijkheid zoals bepaalcl 
bij cle a1·tilcelen 1382, 1383 en 1384 van 
het Burgm·lijk W etboek, moet zij niet 
van zulke aarcl zijn clat zij noodzakelijk 
sr;hade zal veroorzaken : het volstaat 

(1) Verg. cass., 12 november 1951 (Bull. 
en PAsrc., 1951, I, 128); 26 mei 1952 (ibid., 
1952, I, 622) ; 31 oktober 1966 (.Arr. cass., 
1967, blz. 299). 

(2) Verg. cass., 8 december 1967 (.Ar1·. cass., 
1968, blz. 510) en noot 2; 14 april 1969, 
supra, biz. 758; raadpl. CoNSTANT, "Droit 
penal et sport», Rev. d1'. pen. et c1'i1n., 1967-
1968, blz. 277 en inzonderheid blz. 283 ; 

clat cle schacle een mogelijk gevolg van 
cle daacl is en dat deze mogelijkheid 
kon voorzien worden en zich heeft voor
geclaan (1). 

2o en 3o Geen gebrek aan voo1·ziohtigheicl 
of voorz01·g, becloeld bij rn·tikel 418 van 
het Strafwetboek, is, en geen aanleicling 
tot aanspmkelijkheicl zoals bepaalcl bij 
de artikelen 1382, 1383 en 1834 van 
het Bu1·ge1·liJk Wetback, geeft cle han
deling van cle sp01·tbeoefenaa1· die, al 
zou zij, formeel beschouwcl, een overt1·e
cling van de 1'egels van de uitgeoefencle 
sport zijn, nochtans niet inclruist tegen 
de algemene 1·egels van voo1·ziohtigheid, 
en sleohts een voorval is clat behoo1·t tot 
de nMmale risioo's van het beoefenen 
van cleze spm·t (2). 

(GOEMAERE, T. LEMIENGRE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 december 1968 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de strafvor
dering: 

Overwegende dat eiser, burgerlijke 
partij die niet in de kosten jegens het 
openbaar ministerie veroordeeld werd, 
niet bevoegd is om zich tegen deze 
beslissing te voorzien ; 

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 398 van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 

doo1·clat het bestreden arrest beslist 
dat de telastlegging van opzettelijke 
slagen of verwondingen niet bewezen is, 
zonder te antwoorden op de conclusie 
waarin eiser staande hield dat al de 
bestanddelen van het bij artikel 398 
van het Strafwetboek omschreven mis
drijf aanwezig waren, namelijk het 
materieel bestanddeel, zijnde het hevige 

R. CHARLES, " Le sport et le droit penal "• 
Rev. d1·. pen. et c1'im., 1952-1953, biz. 852, 
en Editions de !'Education physique, des 
sports et de Ia Vie en piein air, 1964 ; JEAN 
HoNORAT, ((La repression des atteintes a 
l'integrite corporelle consecutives a l'exercice 
de sports "• Rec. Dal.-Si1·ey, 1969, chron. 
XXVIII. 
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contact van verweerder met eiser, en het 
intentioneel bestanddeel, zijnde een han
doling gesteld om een voordeel te beko
men erin bestaande de bal aan eiser te 
ontnemen: 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
eensdeels, dat eiser, gedurende een voet
balwedstrijd, nadat hij met verweerder 
naar de bal had gesprongen en zodoende 
met hem in contact was gekomen, is 
neergevallen en toen hij de grond raakte 
letsels . heeft opgelopen, anderdeels, dat 
het niet bewezen is dat verweerder 
gedurende die faze van het spel eiser 
een schop zou hebben toegediend; 

Overwegende dat het alzo de afwezig
heid van het voor de toepassing van 
artikel 398 van het Strafwetboek vereiste 
opzet duidelijk in het licht. stelt en de 
conclusie van eiser passend beantwoordt ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 418, 420 
van het Strafwetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden arrest beslist 
dat de telastlegging van onopzettelijke 
slagen of verwondingen evenmin be we zen 
is, om de reden dat een duwfout bij een 
voetbalwedstrijd niet als een font in de 
zin van de artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek kan worden aangezien, 
omdat zij niet moedwillig is, 

terW1'jl bedoelde artikelen alle vormen 
van onvoorzichtigheid omvatten, van 
't ogenblik dat de schadelijke gevolgen 
ervan kunnen of moeten worden voor
zien en de sportbeoefenaar die de regels 
van het spel niet naleeft een onvoor
zichtigheid begaat die niet wegvalt omdat 
zij gedekt is door de normale risico 's 
welke de deelnemers van het spel op 
zich nemen: 

Overwegende dat, om. een onvoorzich
tigheid of een gebrek aan voorzorg in de 
zin van de artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek uif te maken, die aanlei
ding geven tot aansprakelijkheid, een 
daad niet van die aard moet zijn dat zij 
noodzakelijk schade zal veroorzaken ; 
dat het volstaat dat de schade een moge
lijk gevolg v~n de handeling uitma~kt 
doch dat vererst wordt dat de mogelrJk
heid van schade kan voorzien worden, 
met het gevolg dat men enkel aansprake
lijk is wanneer n1.en het ontstaan van 
schade kon voorzien en de nodige maat
regelen om die te voorkomen niet heeft 
getroffen; 

Overwegende dat, volgens het hof van 
beroep, het niet bewezen is dat de han
doling, welke in het ·dossier « duwfout" 
genoemd wordt, een foutieve gedraging 
zou uitmaken die onder toepassing valt 
van de artikelen 418 en 420 van het Straf
wetboek ; dat het zijn beoordeling hierop 
steunt dat, al zou bewuste handeling, 
formeel beschouwd, een inbreuk op de 
spelregels uitmaken, zij nochtans niet 
indruist tegen de regels van een voor
zichtige gedraging van mens tot mens, 
doch slechts een voorval is dat tijdens 
een match, volgens de scheidsrechter, 
veelvuldig voorkomt en tot de normale 
risico's behoort welke inherent zijn aan 
het beoefenen van voetbalsport ; 

Dat die beslissing wettelijk is ; 
Overwegende dat het hof van beroep 

in feite en dienvolgens op soevereine 
wijze vaststelt dat eeen handeling gesteld 
werd die tegen de normale en gebruike
lijke spelregels of tegen de regels van 
voorzichtigheid die de gedragingen van 
de mens beheersen indruist ; 

Dat het middel bijgevolg niet kan 
aangenomen worden ; 

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

16 juni 1969.- 2e kamer.- Voo1·zitter, 
H. van Beirs, voorzitter.- Verslaggever, 
H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Charles, advocaat-generaal.- Pleite1·, 
H. Vanraes (van de balie te leper). 

2e KAMER. - 16 juni 1969, 

10 OASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - VooRZIENING TEGEN EEN 
BESLISSING VAN DE OOMMISSIE TOT 
BESOHERMING VAN DE MAATSOHAPPIJ 
DIE DE HANDHAVING VAN DE INTER· 
NERING BEVEELT.- MIDDEL GERIOHT 
TEGEN HET ADVIES VAN DE PROOUREUR 
DES KONINGS. - MIDDEL YREEMD AAN 
DE BESLISSING.- NIET ONTYANKELIJK 
l\HDDEL. 

2D OASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - VoORZIENING TEGEN EEN 
BESLISSING · VAN DE 001\'Il\HSSIE TOT 
BESOHERJ\HNG VAN DE 1\'[AATSOHAPPIJ 
DIE DE HANDHAVING VAN DE INTER
NERING BEVEELT.- MIDDEL HIERUIT 
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AFGELEID DAT DE I'ROCUREUR DES 
KoN'INGS AANWEZIG WAS 01' DE BE
RAADSLAGING VAN DE COMMISSIE. -
MIDDEL DAT NIET STEUNT OP ENIG 
STUK W AAROI' BET HoF VERJ\IAG ACHT 
TE SLAAN.- MIDDEL DAT FEITELIJKE 
GRONDSLAG MIST. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - VooRZIENIN'G TEGEN EEN 
BESLISSING VAN DE COJ\'IMISSIE TOT 
BESOHERMING VAN DE J\IAATSCHAI'I'IJ 
DIE DE HAN.DHAVING VAN DE INTFR
NERING BEVEELT.- MIDDEL HIERUIT 
AFGELEID DAT DE GEINTERNEERDE 
NIET VOOR DE COMJ\'IISSIE \NERD TERUC+
GEROEI'EN OJ\I IN KENNIS TE WORDEN 
GESTELD VAN DE BESIISSING. - BE
SLISSING GEWEZEN NADAT DE GEINTER
NEERDE IS VERSCHENEN BIJGESTAAN 
DOOR ZIJN ADVOCAAT EN IN ZIJN VER
WEERMIDDELEN WERD GEHOORD. -
MIDDEL NIET ONTVANKELIJK BIJ C+E
BREKE VAN BELANG. 

4° VOORZIENING IN CASSATJE. -
BESLISSINC+EN WAARTEGEN EEN CAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 

STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN 
DE COMMISSIE TOT BESOHERJ\'IING VAN 
DE J\IAATSOHAI'PIJ DIE DE INRIOHTINC+ 
AANWIJST WAARIN DE INTERJSERING 
ZAL PLAATS HEBBEN. - VooRZIENINC+ 
TEGEN DEZE BESLISSING. - NIET
ONTV ANKELIJKHEID. 

1° Niet ontvankeliJk tot staving van een 
vooTziening tegen de beslissing van de 
commissie tot bescherming van de 
maatschappiJ, die de handhaving van 
de inte1·ne1'ing beveelt, 1's het micldel 
dat gericht is tegen het advies van de 
proctwe-ur des Konings, zodat het aan 
deze beslissing vreemd is ( 1). 

2° FeiteliJke gTondslag mist het middel 
hieTuit ajgeleid, dat de p1'0CU1'C1t1' des 
Konings op de be1·aaclslaging van de 
commissie tot besche1·ming van de 
maatschappiJ zou aanwezig ziJn ge
weest, wannee1' deze omstancligheid niet 
blijkt uit het zittingsblad of enig ander 
stuk waaTop het Hoj veTmag acht te 
slaan (2}. 

3o Niet ontvankelijk, bij geb1·eke van 
belang, is het middel hieruit ajgeleid 

(1) Raadpl. cass., 20 september 1965 (Bull. 
en PAsrc., 1966, I, 93) en 30 september 1968, 
supra, biz. 121. 

(2) Raadpi. cass., 9 september 1968, supm, 
biz. 32. 

dat de ge~nte1·nee1·de nid vooT de com
missie weTd t31·ugge1·oepen om in kennis 
te wo1·den gesteld van de beslissing die 
de hanclhaving van de inte1"1W1'ing 
bBveelt, wannee1' cleze beslissing wercl 
gewezen nadat de ge'intm·neeTCle is vm·
schenen, bijgestaan cloo1' zijn aclvocaat, 
en in zijn ve1·wee1·micldelen weTd ge
hoonl (3). 

4° De besUssing wam·bij de commissie tot 
beschm·ming van de maatschappij ter 
1titvoeTing van een 1'echte1'lijlce besl·is
sing tot inte1·ne1'ing de in1·ichting aan
wijst waa1·in deze zal 1Jlaats hebben, 
is niet vcttbaa1' voo1' cassatiebeToep ( 4). 
(Wet van 4 augustus 1832, art. 15; 
wet van 25 maart 1876, art. 19; wet 
van 9 april 1930, art. 14, vervangen 
door artikel l van de wet van l juli 
1964.) 

(GALLON.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op de bestreden 
beslissing, op 13 maart 1969 gewezen 
door de Comxnissie tot bescherming 
van de maatschappij ingesteld bij de 
psychiatrische afdeling van de gevan
genis te Antwerpen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing betreffende de voort
zetting van eisers internering : 

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
dat tijdens de zitting van de commissie 
tot bescherming van de maatschappij 
de procm·eur des Konings eiser beschul
digd heeft van vijftien diefstallen, 

tm·wijl hij slechts aan vijf diefstallen 
medeplichtig is geweest en hij een diefstal 
betwist had : 

Overwegende dat het middel, gericht 
tegen het advies van de procureur des 
Konings, vreemd is aan de bestreden 
beslissing ; 

Dat het onontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, hieruit afge
led dat de procureur des Konings 
tijdens de beraadslaging van de com
missie tegenwoordig is geweest : 

Overwegende dat het door het middel 
aangevoerde feit niet blijkt uit het zit-

(3) Raadpl. cass., 5 maart 1951 (Bull. en 
PAsrc., 1951, I, 448). 

(4) Cass., 6 januari 1969, supra, blz. 438. 
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tingsblad van bedoelde commissie noch 
uit enig ander stuk waarop het Hof 
vermag acht te slaan ; 

Dat het feitelijke grondslag mist ; 

Over het derde middel, hieruit afge
leid dat eiser, na de beraadslaging van 
de conunissie, door deze laatste niet 
werd teruggeroepen om in kennis gesteld 
te worden van de genomen beslissing, 
zodat de uitspraak bij verstek ge
schiedde : 

Overwegende dat eiser er geen belang 
bij heeft de beslissing desbetreffend te 
bestrijden daar deze laatste gewezen 
word nadat hij verschenen was bijgestaan 
door zijn raadsrnan en gehoord werd in 
7-ijn middelen van verdediging ; dat, 
bijgevolg, zelfs indien eiser in deze 
omstandigheden de uitspraak van de 
beslissing niet heeft bijgewoond, deze 
laatste niettemin het karakter van een 
beslissing op tegenspraak vertoont; 

Dat het midclel niet ontvankelijk is ; 
En overwegencle 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 betreffende de 
aanwijzing van de inrichting waarin 
eiser zal worden ge!nterneerd : 

Overwegende dat zodanige beslissing 
niet het karakter heeft van een beslis
sing waartegen krachtens de artikeleYJ. 15 
van de wet van 4 augustus 1832 en 19 van 
de wet van 25 maart 1876, een cassatie
beroep openstaat ; 

Dat de voorziening niet ontvartkelijk 
is; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de brief van eiser van 9 mei 1969 
welke geen cassatiemiddel aanvoert, 
verwerpt de voorziening. 

16 juni 1969.- 2e kamer.- Voo1·zitter, 
H. van Beirs, voorzitter.- Ve1·slaggevm·, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijklnidende 
conclnsie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 16 juni 1969. 

WEGVERKEER. VooRRANG. 
WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKE-

LEN 16, 17 EN 18.- PLOTSELING OPDA
GEN VAN DE VOORRJU~GHEBBENDE BE
STUURDER. 0PDAGEN DAT IN' 
BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN EEN ON
VOORZIENE GEBEURTENIS VOOR DE 
ANDERE BESTUURDER KAN ZLTN. 

Het plotseling opdagen van de voo?'?'ang
hebbende bestnunlm· kan in bepaalde 
omstandigheden voo1· de ande1·e bestutw
cleT een onvooTziene gebetwtenis zijn ; 
cle1·halve ·kan geen enkele jmtt wo?'den · 
ten laste gelegd van de bestmwcle1· die 
de doorgang niet heeft m·ijgelaten voor 
de voO?'?'anghebbende bestutwde?' waa1·van 
hij het opdagen niet kon voo1·zien (1). 
(Wegverkeersreglement, gewijzigd bij 
het koninklijk besluit van 30 april 
1963, art. 16, 17 en 18.) 

(VOSSIUS, T. COOPMANS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 november 1968 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Hasselt ; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 16, 17, 18 
van het Wegverkeersreglement, 1382 van 
bet Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Gronclwet, 

do01·dat bet bestreden vonnis, na vast
gesteld te hebben dat bet kwestieus 
verkeersongeval zich voorgedaan had 
op een kruispunt, waarop eiser de voor
rang van rechts genoot en zonder te 
ontkennen dat, zoals de conclusie van 
eiser het staande hield, en zoals bewezen 
was door het tweede plan, de aanrijding 
zich voorgedaan heeft op vier meter van 
de ingang van de nauwe straat waaruit 
verweerder gereden kwam, beslist heeft 
dat verweerder geen fout begaan had 
door eiser niet te laten voorgaan om de 
reden dat eiser « op een zo roekeloze 
snelheid gereden had dat hij voor ver
weerder een onvoorzienbare en onweer
staanbare hinder daargesteld heeft ,, 

te?'wijl, ee?"ste onderdeel, volgens de 
artikelen 16 en 18 van bet Wegverkeers
reglement de zelfs overdreven snelheid 
van de voorranghebbende weggebruiker 

(1) Raadpl. cass., 17 januari 1966 (Bull. 
en PAsrc., 1966, I, 641). 
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een der elementen is waarmee de voor
rangschuldige rekening moet houden 
alvorens verder te mogen rijden; de 
voorrangschuldige een kruispunt slechts 
mag oprijden in de mate die strikt nood
zakelijk is om zich te vergewissen of er 
geen voorranghebbende weggebruiker op 
de hoofdweg aankomt ; het bestreden 
vonnis niet vastgesteld heeft dat ver
weerder het kruispunt zou opgereden 
zijn na zich vergewist te hebben dat er 
geen voorranghebbende weggebruiker 
aankwam; het evenmin vastgesteld heeft 
dat verweerder de wagen van eiser 1.1iet 
kon zien of niet gezien had ; hij dus 
de voorrang van eiser geschonden heeft 
door het kruisptmt op te rijden en er, 
op een afstand van vier meter, verder 
te rijden; terwijl alleszins het bestreden 
vonnis niet wettelijk gemotiveerd is ; 

tweede onde1·deel, minstens uit de moti
vering van het bestreden vonnis onmoge
lijk kan uitgemaakt worden of de rechter 
in feite heeft willen beslissen dat het onge
val zich niet voorgedaan heeft op vier 
meter van de ingang van de straat waar
uit tweede verweerder gereden kwam 
dan wel of hij in feite heeft will en beslissen 
dat verweerder zich op het kruisptmt 
begeven had en vier meter lang er op 
gereden had na zich vergewist te hebben 
dat er geen voorranghebbende wegge
bruiker aankwam of dat hij de wagen 
van eiser niet had kunnen zien, dan 
wel nog of hij in rechte heeft willen 
beslissen dat verweerder het recht had 
het kruispunt op te rijden en vier meter 
lang er op verder te rijden, zonder zich 
er van vergewist te hebben dat er geen 
voorranghebbende weggebruiker aan
kwam en dat hij in deze omstandigheden 
het recht van doorgang van eiser niet 
moest eerbiedigen, om de enige reden. 
dat ten gevolge van de overdreven snel
heid waarmee de wagen van eiser reed, 
deze wagen voor hem een onvoorzienbare 
hindernis uitmaakte, 

te~·wijl de dubbelzinnigheid en de ondui
delijkheid van deze motivering het Hof 
in de onmogelijkheid stellen zijn controle
recht uit te oefenen over de wettelijkheid 
van de bestreden beslissing en met een. 
gebrek aa11. motivering gelijk staan : 

Overwegende dat in bepaalde omstan
digheden het plots opdagen van een 
weggebruiker die de voorrang geniet 
een voor een andere weggebruiker onvoor
zienbare gebeurtenis kan uit1naken; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het vonnis duidelijk blijkt dat eiser 
op een zo roekeloze snelle wijze gereden 

heeft dat verweerder het opdagen van 
eiser op het kruispunt niet heeft kunnen 
voorzien; 

Dat het vom1.is aldus zijn beslissing 
dat, hoewel eiser de voorrang van rechts 
genoot, verweerder geen fout heeft begaan 
door eiser niet te laten voorgaan, wette
lijk rechtvaardigt en regelmatig moti
veert; 

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

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 25-2-d van het 
W egverkeersreglement, 

doordat het bestreden vonnis eiser op 
strafrechtelijk en burgerlijk gebied ver
oordeeld heeft wegens inbreuk op gezegd 
artikel, zonder te antwoorden op de 
conclusie van eiser waarbij hij staande 
hield, « dat men niet mag vergeten dat 
Vossius (thans eiser) alvorens naar links 
af te slaan, zich op voorhand naar links 
had moeten begeven en uit die vertrek
stand zijn bocht naar links zo ruim 
mogelijk moest nernen, dat de overtre
ding, moest zij werkelijk zijn geschied, 
quod non, alleszins zonder oorzakelijk 
verband met het ongeval zou zijn ge
weest, dat het straatje waaruit Coopmans 
(thans verweerder) kwam, slechts drie 
stappen breed is, amper genoeg voor 
een enkele wagen, zodat het zonder 
belang is of men rechts of links dit 
straatje inrijdt gezien de botsing steeds 
onvermijdeliJk zal zijn, dat Vossius 
aangereden werd in volle kruispunt waar 
hij over de voorrang beschikte, nog vier 
meter van het straatje af waar hij moest 
inrijden '' : 

Overwegende dat het vonnis beslist, 
enerzijds, dat zo eiser « zich overeen
komstig artikel 25-2-d van het wegver
keersreglernent gedragen had hij het 
verbodsteken 32 tijdig had ktmnen 
bemerken om alle schikkingen te treffen 
om gevolg te kunnen geven aan de ver
plichtingen opgelegd door dit verbods
teken " en, anderzijds, dat eiser op een 
zo roekeloze wijze gereden heeft dat hij 
voor de verweerder een onvoorzienbare 
hinder uitgemaakt heeft ; 

Dat het vonnis aldus duidelijk te 
kennen geeft dat eiser bedoeld arti
kel 25-2-cl heeft overtreden en dat het 
ongeval had kmmen vermeden worden 
indien hij die overtreding niet had 
begaan, zodat eisers fout in oorzakelijk 
verband is n1.et hetzelfde ongeval ; 

Dat het zodoende de in het middel be
doelde conclusie passend beantwoordt; 
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Dat het rniddel feitelijke grondslag 
mist; 

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
lwmstig de wet is ; 

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

16 juni 1969.- 2e kamer.- Voo?'zitte?', 
H. van Beirs, voorzitter.- Verslaggeve1·, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Krings, advocaat-generaal. 
- Pleiter, H. Struye. 

2° KAMER. - 16 juni 1969, 

I 0 DESKUNDIGENONDERZOEK. 
STRAFZAKEN, - BURGERLIJKE REOHTS
VORDERING. - GEEN BEWIJS DAT HET 
GESOHRIFT TOT VASTSTELLING VAN DE 
EEDAFLEGGING VOORAF AAN DE VER
ZOEKENDE. OVERHEID WERD GERIOHT. 
-NIETIGHEID VAN HETDESKUNDIGEN
ONDERZOEK. 

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - 0ASSATIE, OP DE VOOR
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE, VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. -
LEIDT TOT DE VERNIE'I.'IGING VAN DE 
NIET DEFINITIEVE BESLISSING OP DE 
REOHTSVORDERING VAN DE BURGER
LUKE PARTIJ, NIE'I.'TEGENS'I.'AANDE DE 
NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE 
VOORZIENING TEGEN DEZE BESLISSING, 
EN ZELFS IN GEV AL VAN AFSTAND VAN 
DEZE VOORZIENING. 

1° Nietig en waardeloos, zeljs als eenvou
dige inlichting, is het ve1·slag van een 
door het gerecht met een deslcundigen
onderzoek belast deslcundige, indien 
niet bewezen is dat het gesch•·ijt tot 
vaststelling van de eedaflegging aan de 
ve1·zoelcende overheid gericht we1·d voor
dat de deskundige met de uitvoering 
van zijn opdracht begint, oolc al heeft 
zij enlcel betreklcing op de burgM·lijke 
rechtsvordm·ing (1). (Wetb. van burg. 
rechtsv., art. 44, lid 3; wet van 3 juli 
1957, enig artikel.) 

2° De vernietiging, op de voorziening van 
de belclaagde, van de beslissing op de 
strafvordm·ing leidt tot de vernietiging 
van de niet definitieve beslissing op de 
rechtsvordering van de b1wgerlijlce pm·tij, 
die het gevolg ervan is, hoewel de voor
ziening tegen de tweede beslissing op 
dat ogenblik niet ontvanlcelijlc is, en 
beklaagde zonde1· te bet•usten in deze 
beslissing, van deze voo1·ziening afstand 
heeft gedaan (2). 

(VAN AVERMAET, T. SARENS.) 

ARREST. 

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

Over het eerste rniddel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 44 van het W etboek van 
strafvordering gewijzigd door de wet van 
3 juli 1957, 

doordat het bestreden arrest eiser 
zowel op strafrechtelijk als op burgerlijk 
gebied veroordeelt om, door gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder 
het oogmerk om de persoon van een 
ander aan te randen, onopzettelijk de 
dood te hebben veroorzaakt van 
Raymond Van Daele, zulks op grond van 
de overwegingen dat het type en de 
aard van de kogel door welke het slacht
offer werd gedood dezelfde zijn als 
degene door eiser en zijn medeschutters 
afgevuurd, namelijk patronen 22 long 
rifle met loden kogels, dat de kogel welke 
het slachtoffer trof en degene door eiser 
en zijn medeschutters afgevum·d dezelfde 
mechanische kenmerken vertonen, dat 
op het tijdstip en op de plaats van de 
feiten door geen andere dan door de 
hogervermelde schutters met dergelijke 
wapens en munitie werd geschoten, en 
dat de inschotwonde Welke het slacht
offer in het voorhoofd vertoonde in 
overeenstemming was met de afstand 
en de hoogte van waarop en de richting 
uit dewelke door voormelde schutters 
werd geschoten, 

te1wijl, ee1·ste onde1·deel, het bestreden 
arrest zodoende zijn beslissing laat 
steunen op de gegevens van de medikale 
deskundige verslagen van dokter Van-

(1) Oass., 6 mei 1969, sup1·a, blz. 865. 
(2) Oass., 5 mei 1969, supra, biz. 846. 
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der Straeten en van de dokters Thomas, 
Van Heeke en Vander Straeten en van 
het ballistisch deskundigenverslag van 
ingenieur Huybrechts, alhoewel uit geen 
enkel gegeven van het dossier blijkt dat 
deze desk1.mdigen, die door de onder
zoeksrechter worden aangesteld, en die 
hun eed schriftelijk hebben afgelegd, 
het geschrift dat hun eed bevat aan de 
onderzoeksrechter gericht hebben voor
aleer hm'l taak aan te vatten zoals ver
eist wordt door voormeld artikel 44 van 
het vVetboek van strafvordering ; 

tweecle onclenleel, voor zover zou 1noeten 
gezogd worden dat de motivering van het 
arrest het niet mogelijk maakt te weten 
in welke mate de rechters voorn'lelde 
technische medikale en ballistische be
schouwingen uit voormelde deslnu'ldigen
verslagen hebben geput, hieruit zou vol
gen dat deze motivering het Hof niet in 
de mogelijkheid stelt de wettelijkheid van 
het arrest te controleren, en aldus niet 
voldoet aan de vereisten van artikel 97 
van de Grondwet : 

Overwegende dat nit de stukken 
waarop het Hof acht vermag te slaan niet 
blijkt dat de deskundigen het gedag
tekend en ondertekend geschrift waarbij 
zij de eed hebben afgelegd, aan de ver
zoekende overheid hebben gericht alvo
rens de uitvoering van hun taak aan te 
vatten; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat noch het feit dat 

eiser zijn voorziening niet gericht heeft 
tegen do beslissing waarbij de zaak werd 
teruggewezen voor de eerste reohter 
voor verdere behandeling op civiel
reohtelijk gebied wat de eis « inkomsten
sohade " betreft van verweerster han
delende in eigen naam, noch de afsand 
van eiser in zover de voorziening goricht 
is tegen de andere beschikkingen van het 
arrest die betrekking hebben op do bur
gerlijke vordering van verweerster, han
delende in eigen naam, kunnen worden 
geacht een berusting te zijn in deze 
beslissingen die geen uitspraak doen 
over een bevoegdheidsgeschil en geen 
eindbeslissingen zijn in de zin van arti
kel 416 van het Wetboek van straf
vordering ; dat hieruit volgt dat niet
tegenstaande voormelde beperking van 
de voorziening en voormelde afstand 
ervan, de vernietiging van de beslissing 
op de strafvordering en van de defini
tieve beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen de vernietiging mee
brengt van de niet-definitieve beslis
singen die op de rechtsvorderingen van 

verweerster gewezen zijn en die met 
dezelfde onwettelijkheid aangetast zijn; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede middel dat geen 
meer uitgebreide vernietiging zou kunnen 
meehrengen, decreteert de afstand van 
de voorziening in zover deze gericht 
werd tegen de beschikkingen van het 
arrest waarbij het uitspraak doet over 
de burgerlijko rechtsvordering van ver
weerster, handelende in eigen naam; 
vernietigt het bestredon arrest in zover 
het uitspraak doet over de tegen eiser 
ingestelde strafrechtelijke en burger
lijke vorderingen ; beveelt dat van het 
thans gewezen arrest melding zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing ; veroordeelt 
verweerster in de helft van de kosten ; 
laat de overige kosten ten laste van de 
Staat, met dien verstande dat de kosten 
van de afstand uitsluitend ten laste 
blijven van eiser ; verwijst de aldus 
bepekte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

16 juni 1969.- 2e kamer.- Vom·zitter, 
H. van Beirs, voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, 
H. de Vreese. - Gelijklt~iclencle eonelt~sie, 
H. Krings, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
H. Bayart. 

28 KAMER.- 16 juni 1969. 

1 o TELEGRAAF EN TELEFOON. 
RADIOVERBINDINGEN. - WET VAN 
26 JANUARI 1960 BETREFFENDE DE 
TAKSEN OP DE TOESTELLEN VOOR RET 
ONTVANGEN VAN RADIOVERBINDINGEN. 
- MISDRIJF. - VERBEURDVERKLA
RING. - VooRWAARDEN. 

2° TELEGRAAF EN TELEFOON. 
RADIOVERBINDINGEN. - WET VAN 
26 JANUARI 1960 BETREFFENDE DE 
TAKSEN OP DE TOESTELLEN VOOR RET 
ONTVANGEN VAN RADIO-OMROEPUIT
ZENDINGEN. - NIET-BETALING VAN DE 
TAKSEN.- VERBEURDVERKLARING DIE 
NIET WETTELIJK MAG WORDEN UIT
GESPROKEN. 

3° VERWIJZING NA CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - VERNIETIGING BE
PERKT TOT HET BESCHIKKEND GEDEEL
TE DAT EEN VERBEURDVERKLARING 
BEVEELT. VERBEURDVERKLARING 
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DIE NIET MAG WORDEN UITGESPROKEN. 
VERNIETIGING ZONDER VERWIJ • 

ZING. 

I 0 De ve1•beu1·dve1·kla1'ing waa1·van sprake 
in a1'tilcel 16, lid 2 en 3, van ds wet van 
26 janua1·i 1960 bet1'effende de talcsen 
op de toestellen voo1· het ontvangen van 
1·adio-om1'oepuitzendingen lean enlcel 
wo1•den ~titgesp1'olcen in zove1·, ene1·zijds, 
de voo1·waa1·den gesteld bij de a1'tilce
len 42 en 4.3 van, het 8t1'ajwetboelc en, 
ande1·zijds, de vooTwaanle van heTlwling 
bepaald b~j m·tikel 16, lid 3, gelijlctijdig 
veTvtdd zijn (I). 

2° In geval van niet-betaling van de talcsen 
bedoeld bij de aTtilcelen 2 en 3 van de 
wet van 26 januaTi 1960 bet1·effende de 
talcsen op de toestellen voo1' het ontvangen 
van 1'adio-omToepttitzendingen, mag de 
ve1·beunlve1·lclm·ing van het ontvangtoe
stel niet wo1'den uitgesprolcm•, zelfs in 
geval van heThaling, dam· dit toestel noch 
het voo1'We1'p van het misdrijj lean uit
maken, noch leon gediend hebben of 
bestemd zijn tot het plegen van het mis
d1'ijj en evenmin uit het misd1'ijj V001'· 
lcomt (2). 

3° l'Vonlt een beslissing enkel vm·nietigd 
in zove1' zij een ve1·betwdve1•klaTing 
beveelt, die de 1'echte1' niet mocht ~tit
sprelcen, dan bestaat e1· geen g1·ond tot 
veTwijzinu (3). (V\Tetb. van strafv., 
art. 429, laatste lid.) 

(OLEVERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 november 1968 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Ondenaarde ; 

Over het n'liddel, van ambtswege afge
leid uit de schending van de artikelen 16 
van de wet van 26 jannari 1960 betref
fende de taksen op de toestellen voor het 
ontvangen van radio-omroepnitzend:in
gen, 42 en 43 van het Strafwetboek, 

doo1•dat het bestreden vonnis, hetwelk, 
bij bevestiging van het beroepen vonnis, 
eiser veroordeelt tot een geldboete om 
gelijktijdig houder zijnde in een en 

(1) en (2) Oass., 24 maart en 11 juni 1969, 
supm, biz. 693 en 998. 

(3) Oass., 19 februm·i 1968 (.Arr. cass., 1968, 
biz. 799). 

dezelfde waning van een toestel voor het 
ontvangen van klankuitzendingen van de 
radio-omroep en van een toestel voor het 
ontvangen van omgeroepen televisienit
zendingen, de jaarlijkse radio- en televi
sietaks niet tijdig te hebben betaald, 
bovendien de verbeurdverklaring van 
deze toestellen, eigendom van eiser die 
reeds veroordeeld is geweest nit hoofde 
van dezelfde overtreding, beveelt : 

Overwegende dat, wat de verbeurd
verklaring betreft, artikel 16, lid 2 en 3, 
van de wet van 26 januari 1960 betref
fende de taksen op de toestellen voor 
het ontvangen van radio-mnroepnitzen
dingen, naar de algemene beginselen ver
vat in de artikelen 42 en 43 van het 
Strafwetboek verwijst, onder dit voor
behoud echter dat de verbeurdverklaring 
slechts mag uitgesproken worden voor 
zover de houder van het ontvangtoestel 
reeds veroordeeld is geweest uit hoofde 
van een inbrenk op dezelfde wetsbepa
lingen; 

Dat znlks betekent dat de verbeurcl
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 I6, lid 3 voormeld, zijn vervuld; 

Overwegencle dat bij niet-betaling van 
de taksen bepaald in de artikelen I, 2 
en 3 van voormelde wet, het ontvang
toestel noch het voorwerp van het mis
drijf kan nitmaken, noch kan gecliend 
hebben ofkon bestemd zijn tot het plegen 
van het misdrijf, en evenmin nit het 
misc1rijf voortkomt ; 

Dat derhalve de voorwaarden bepaa.Id 
in artikel 42 van hot Strafwetboek niet 
vervuld zijnde, er bij inbreuk op de 
artikelen I en 2 van voormelde wet, geen 
verbeurdverklaring mag worden uitge-

' sproken; 
Overwegencle dat het vonnis dienvol

gens, door de verbem·dverldaring te beve
len van de toestellen eigendom van 
eiser, waarvoor de taks niet tijdig word 
betaald, de in het middel aangehaalde 
wetsbepal:ingen schendt, ook al werd 
eiser reeds voorclien nit hoofde van een 
inbreuk op dezelfde wetsbepalingen ver
oordeeld; 

Overwegende voor het overige da.t de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

Om die redenen, vernietigt hot bestre
den vonn:is dooh alleen in zover de ver-
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beurdverklaring wordt bevolen van het 
radiotoestel en het televisietoestel ; be
veelt dat melding van het thans gewe
zen arrest zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; zegt dat er geen termen zijn 
tot verwijzing ; laat de kosten ten laste 
van de Staat. 

16 juni 1969.- 2e kamer.- Voorzitte~·, 
H. van Beirs, voorzitter.- Verslaggeve1·, 
H. de Vreese.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Detournay, advocaat-generaal. 

Op dezelfde dag werden drie arresten 
in dezelfde zin gewezen op de voorziening 
van de Procureur des Konings te Den
dermonde, tegen op 3, 10 en 17 februari 
1969 gewezen vonnissen van de Correc
tionele Rechtbank te Dendermonde, in 
hoger beroep rechtdoende inzake 
D'Hauwe, Restiau en Van Stappen
Varendonck. 

2e KAMER. - 16 juni 1969. 

1° VOORZIENING IN CASSATlE. 
BESLISSING WAARTEGEN EEN VOOR· 
ZIENING KAN WORDEN INGESTELD. -
STRAFZAKEN. - COMMISSIE TOT BE· 
SCRERMING VAN DE MAATSCRAPPI;r, 
INGESTELD KRACRTENS DE WET VAN 
1 ;TULI 1964. - COMMISSIE DIE BESLIST 
EEN GEIN'TERNEERDE NIET IN VRIJ · 
REID TE STELLEN. - BESLISSING DIE 
RET VOORWERP KAN ZIJN VAN EEN 
VOORZIENING. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - INTER· 
NERINGEN BEVOLEN VOOR EEN TER· 
MIJN VASTGESTELD ONDER DE GELDING 
VAN DE WET VAN 9 APRIL 1930. -
INTERNERINGEN NOG AAN DE GANG OP 
RET OGEN'BLIK VAN DE INWERKING· 
TREDING VAN DE WET VAN 1 ;TULI 1964. 
- VASTSTELLING VAN DE WERKELIJKE 
DUUR ERVAN BEROORT TOT DE BE· 
VOEGDREID VAN DE COMMISSIES TOT 
BESCRERMING VAN DE MAATSCRAPPI;r, 
INGESTELD KRACRTENS GENOEMDE 
WE~t•. 

3° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT).- VERBETE· 
RING VAN DE GEESTESTOESTAND VAN 
DE GEINTERNEERDE EN VERVULLING 
VAN DE VOORWAARDEN VOOR ZIJN 
RECLASSERING.- SoEVEREINE BEOOR· 

DELING DOOR DE COMMISSIE TOT BE· 
SCRERMING VAN DE MAATSCRAPPIJ. 

1° De beslissing waarbij de commissie tot 
besche1·ming van de maatschappij, inge
steld kmchtens de wet van 1 JUli 1964, 
beslist dat e1· ge3n grand · bestaat om een 
ge~nterneerde in vrijheid te stell~n, kan 
het voorwerp zijn van een cassatieberoep 
in de bij het lYetboek van stmfvo?·de?'ing 
gestelde voo1·waarden ( 1). (Impliciete 
beslissing). 

2° De vaststelling van de werkelijke duur 
van de inte1·neringen, die bevolen wer
den voo1· een bepaalde termijn vast
gestelcl onder de gelding van de wet 
van 9 april 1930 en die nag aan de 
gang zijn op het ogenblik van de 
inwerkingt1·eding van de wet vmu 1 juli 
1964 tot regeling van de inte1·ne~·ing 
voor onbepaalde dtmr, behoo1·t uitslui
tend tot de bevoegdheid van de commissies 
tot besche1•ming van de maatschappij, 
ingestelcl kmchtens cle zoeven genoemcle 
wet (2). 

3° De commissie tot besche1·ming van de 
maatschappij beoorileelt soeverein of de 
geestestoestand van cle ge~nte1•neercle ve1'
bete?·d is en of de voorwam·den voor zijn 
reclasse1·ing ve1·vuld zijn. (Wet van 
9 april 1930, art. 18 waarvan de bepa
lingen vervangen zijn door de wet van 
1 juli 1964.) 

(WENS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 27 maart 1969 door de 
commissie tot bescherming der maat
schappij bij de psychiatrische afdeling 
va~l de gevangenis te Antwerpen gewe
zen; 

Over bet eerste middel hieruit afgeleid 
dat toepassing werd gemaakt van de 
bepalingen van de wet van 1 juli 1964, 
welke de bepalingen van de wet van 
9 april1930 vervangt, zonder ermee reke
ning te houden dat de internering van 
eiser bevolen werd v66r de inwerking
treding van de wet van 1 juli 1964, zodat 

(1) Cass., 8 april 1968 CArr. cass., 1968, 
biz. 1037) en de conelusies van het Openbaar 
Ministerie v66r cass., verenigde kamers, 15 fe
bruari 1968 (gepubliceerd in Bttll. en PASIO., 
1968, I, biz. 740); verg. cass., 17 juni 1968 
(A1'1·. cass., 1968, blz. 1253) en 23 december 
1968, sttpm, blz. 404. 

(2) Cass., 25 november 1968, sttpra, biz. 322. 
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de commissie tot bescherming der maat
schappij bij de gevangenis te Antwerpen 
niet bevoegd was om te beslissen omtrent 
de duur van de internering ,: 

Overwegende dat het stelsel van de 
wet van 1 juli 1964 toepasselijk is op de 
interneringen die nog niet volledig onder
gaan waren op het ogenblik: van de 
inwerkingtreding van deze wet, zodat 
van dan af de vaststelling van de werke
lijke dunr van de maatregel uitsluitend 
behoort tot de bevoegdheid van de com
missie tot bescherming van de maat
schappij bij wie een rechtspleging inge
richt wordt ten einde de doelmatige ver
dediging van de ge'interneerden te be
werkstelligen ; 

Dat het mid del naar recht faalt; 

Over het tweede middel afgeleid nit 
de schending van de artikelen 16 en 18 
van de wet van 1 juli 1964, 

doot•dat de geestestoestand van eiser 
voldoende verbeterd was en de voor
waarden voor zijn reclassering vervuld 
waren : 

Overwegende dat de commissie tot 
bescherming van de maatscbappij soeve
rein over de verbetering van de geestes
toestand van de gei:nterneerde en over 
het vervullen van de voorwaarden voor 
zijn reclassering oordeelt; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 12 van de wet 
van 1 juli 1964, 

doordat twee aanwezige leden van de 
commissie tot bescherming van de maat
schappij zich bij de << stem » van de 
procureur des Konings hebben neerge
legd : 

Overwegende dat het mid del, bij gebrek 
aan duidelijkbeid, niet ontvankelijk is ; 

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

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

16 j"Lmi 1969. - 2e kamer. - Voor
zittet•, H. van Beirs, voorzitter. - Vet·
slaggever, H. Wauters. - Gelijkluidencle 
conclusie, H. Detom·nay, advocaat-gene
raal. 

2e KAMER.- 16 juni 1969. 

SPELEN EN WEDDENSOHAPPEN.
KANSSPELEN, - VERBEURDVERKLA
RING. - IN RET SPEL GEBRUIK~rE GEL
DEN OF EFFECTEN. - SOEVEREINE 
BEOORDELI:ti G IN FEITE DOOR DE RECH
TER. 

Dz feitenrechte?' beoonleelt soevet•ein of de 
gelden of etfecten, wam·van het ch ver
be~tt•dvet•klm·ing ttitspt·eekt, in het spel 
gebt·uikt wet·den. (Wet van 24 oktober 
1902, art. 6.) 

(ABBAS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest op 16 april 1969 door bet Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

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

Over hef middel, hieruit afgeleid dat 
het bestreden arrest de verbeurdverkla
ring beveelt van gelden die niets met 
het spel te maken hadden, 

tet·wijl gelden die kennelijk « prive »
gelden zijn niet wettelijk kunnen worden 
in beslag genomen : 

Overwegende dat het arrest, bij beves
tiging van het beroepen vonnis, de gelden 
verbeurd verklaart « die gebruikt werden 
bij het spel » ; 

Dat het middel, hetwelk opkomt tegen 
een feitelijke en dienvolgens soevereine 
vaststelling van bet arrest, feitelijke 
grondslag mist ; 

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

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen het bevel van onmiddellijke aan
houding: 

Overwegende dat de beslissing van ver
oordeling ingevolge het verwerpen van 
de ertegen gerichte voorziening in kracht 
van gewijsde is gegaan; 

Dat de voorziening die gericht is tegen 
het bevel van onmiddellijke aanhouding 
geen belang meer beeft ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 
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16 jtmi 1969. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Vm·
slaggeve1', H. de Vreese.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Detournay, advocaat-gene
raal. 

2e KAlliER. - 16 juni 1969. 

HOF VAN ASSISEN. - ARREST VAN 
VERWIJZING. - VOORZIENING IN CAS
BATIE VAN DE BESOHULDIGDE V66R 
RET \TERSTRIJKEN VAN DE VRIJE 
TERJ\UJN, BEPAALD BIJ ARTIKEL 373, 
EN VAN DE TERiYIIJN, BEPAALD BIJ 
ARTIKEL 296 VAN RET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING.- DRAAGWIJDTE. 

De voo1·ziening vcMu de besclmldigde tegen 
het a1'1'est tot ve1·wijzing nam· het hoj 
van cLssisen ingestelcl v661' het vm·st?·ijlcen 
van de v1'ije te1·mijn, be]Jaald b~j a1·ti
lcel 873 van het W etboelc van stmjvo7·de-
1'ing, die ingaat op de clag na de b~telce
ning van het a1'1'est en v661· het ve1·strijlcen 
van de tm·mijn bij m·tikel 296 van het
zeljde wetboek, zoals dit ~8 gewijzigcl bij 
a1·tilcel i 51, § 2, van m·tilcel 3 van 
de wet van 10 oktobe1• 1967 houdende 
het GeTechtelijlc HT etboek, brengt voo1· 
het Hoj de schencling van de wetten 
bet1·efjencle de bevoegclheid alsmede het 
onde1·zoelc van de nietigheclen ve1·melcl 
in m·tilcel 29.9 11an het TVetboek van 
stmjvo1·de1'ing of voo1'tvloeiencl tiit de 
niet-naleving van de wetten die een cleba,t 
op tegenspTaalc voo1' cle kamer van inbe
sclndcligingstelling voo1·scMijven en. er 
het taalgebntik Tegelen (1). 

(THOEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, waarbij de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van beroep te 
Gent op 26 maart 1969 eiser naar het 
Hof van assisen van de provincie Oost
Vlaanderen verwijst ; 

Overwegende dat de voorziening inge
steld werd v66r het verstrijken zowel van 

(I) Oass., 17 april Hl67 (A1'1', cass., 1967, 
biz. 999) en 24 juni 1968 (ibid., 1968, 
biz. 1303); verg. cass., 8 rnei 1967 (ibid., 
1967, biz. 1088) en 17 rnaart 1969, supm, 
biz. 661. 

de termijn van tien vrije dagen bepaald 
bij artikel 373 van het Wetboek van 
strafvordering als van de termijn van 
tien dagen bepaald bij artikel 296 waar
van het eerste lid vervangen werd door 
artikel 151, § 2, van artikel 3 van de wet 
van 10 oktober 1967; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
geen enkele schending van de wet bevat 
en door geen enkele nietigheid is aan
getast, waarvan het onderzoek in de 
huidige stand van de zaak aan het Hof 
toekomt; 

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

16 juni 1969. - 2e kamer. - Voor
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve1', H. de Vreese. - Gelijkltiidencle 
conclusie, H. Detournay, advocaat-gene
raal. 

ze KAMER. - 17 juni 1969. 

I o INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAllHNG VAN DE BELASTBARE GROND
SLAG. - VRIJ BEROEP. - MNNIS
GEVINGEN VAN RET BESTUUR DER 
PosTOHECKS BETREFFENDE RET BE· 
ROEP.- RECHT VAN DE ADMINISTRATIE 
INZAGE ERVAN TE VRAGEN AAN DE 
BELASTINC+PLIOHTIGE VOOR DE RAMING 
VAN DE. BELASTBARE C+RONDSLAG. -
ZELFS ZO DE BELASTINGPLICHTIC+E VRIJ
GE,STELD IS VAN DE VERPLIOHTING EEN 
ONTV ANGSTBEWIJSUITTREKSEL UIT RET 
BOEKJE DOOR DE. WET VOORGESOHRE
VEN AF TE GEVEN. 

2° BEROEPSGEHEIM. - BEDRIJFS
INKOMSTEN VAN EEN PERSOON DIE EEN 
VRIJ BEROEP UITOEFENT. - INZAGE 
VERLEEND AAN DE ADMINISTRATIE DER 
DIREOTE BELASTINGEN DOOR DE BE
LASTINC+PLIOHTIGE VAN DE KENNIS· 
GEVING EN VAN RET BESTUUR DER 
POSTOHEOKS.- GEEN SOHENDING VAN 
HET BEROEPSC+EHEIJVI. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
HEOLAMATIE. - BESHSSING VAN DE 
DIREOTEUR DER BELASTINGEN DIE DE 
AANSLAQ WIJZIGT WAAROMTRENT EEN 
REOLAJVIATIE WERD INC+EDIEND. 
BESLISSING DIE GEEN ONDERSOHEIDEN 
AANSLAG VESTIGT DOOR EEN GEHEEL 
VORMT MET DE C+EWIJZIGDE AANSLAG. 
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4o INKOMSTENBELASTINGEN. 
AMBTSHALVE GEVESTIGDE AANSLAG.
REOLAMATIE. - VERHOGING VAN DE 
BELASTBARE GRONDSLAG DOOR DE 
DIREOTEUR. - AANSLAG DIE, ZELFS 
MET BETREKKING TOT DEZE VERHOGING, 
ONDERWORPEN IS AAN DE REGELS 
INZAKE DE AMBTSHALVE GEVESTIGDE 

AANSLAG. 

I o De administmtie de?' di1·ecte belastingen 
mag aan een belastingpliohtige, die een 
vrij bm·aep 'Uitoejent, voo?' de ?'aming 
van het beclmg van zijn belastbare 
inlcomsten vmgen dat hij inzage zau 
ve1·lenen van de lcennisgevingen van het 
Bestuu1• de?' Postohealcs bet1·efjende zijn 
beraep, zelfs za hij lc1·aohtens m·tilcel 7 
van het ministe1·ieel beslttit van 12 decem
be?' 1947 niet vr1jgesteld is van de ve?'· 
pliohting een antvangstbewijs-uittrelcsel 
uit het baelcje aj te geven, zaals die 
vaa1·geschreven is bij artilcel 30 van de 
wetten betreffende de inlcomstenbelastin
gen, gecoi.irdinee?·d ap 15 jan~ta1·i 
1948 (I). 

2° De belastingpliohtige, die ee1~ vrij 
be?'aep ttitaefent, sohendt het bemeps
geheim niet doo?' aan de administmtie 
der di1·eote belastingen, die het hem 
v?'aagt vaa?' de ?'aming van het bedmg 
van zijn belastba?'e inlcamsten, inzage te 
vedenen van de lcennisgevingen va1~ het 
Besttt~W de?' Pastoheclcs betrefjende zijn 
be?'oep. 

3° Dam· in de belastbare g1·ondslag van 
een aanslag, waarvan hij ingevalge. de 
1·eclamatie van de belastingschu.ldige 
?'egelrnatig lcennis heeft genomen, inlcam. 
sten ap te nemen die tijdens het ande?'· 
zoelc aan het lioht zijn gelcomen, en dom· 
te bevelen dat aanvullende belastingen 
wm·den ingelcahienl, vestigt de di1·ecteU1' 
d'!?' di1·ecte belastingen geen aanslag 
onde?·scheiden van de oo?·sp?'anlcelijlce, 
doch wijzigt deze aanslag, waa1·mee zijn 
beslissing een geheel vo1·rnt (2). 

4° T'Vannee1· de directe~w de?' di?'eote belas
tingen, 1·echt daende ave?' een ?'eclamatie 
tegen een ambtshalve aanslag, de belast
ba?'e gmndslag ve?'lwagt, blijjt de aan
slag, zeljs met betrelclcing tot deze ve?·· 
haging, ande?"Worpen aan de 1·egels inzalce 
de ambtshalve gevestigde aanslag (3). 

(1) Verg. cass., 17 mei 1966 (Btt.ll. en PAsrc., 
1966, I, 1180 ). 

(2) Cass., 21 december 1965 (Bull. enPASIC., 
1966, I, 562). 

(3) Raadpl. cass., 16 mei 1956 (Bttll. en 
PAsiC., 1956, I, 985) en 22 december 1964 
(ibid., 1965, I, 415). 

(G ... , T, BELGISOHE $TAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST (ve?'taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 maart I968 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 30, 55, inzonderheid § I, en 56 
van de wetten betre:ffende de inkomsten
belastingen, gecoi:irdineerd bij het besluit 
van de Regent van I5 januari I948, 7 van 
het ministerieel besluit van I2 december 
I947 ter uitvoering van artikel 7, § 2, 
van de wet van 20 augustus I94 7, 

doordat, nu eiser had laten gelden dat 
hij een ontvangstbewijs uit zijn souche
boekje had afgegeven voor elke geldsom 
met een bcdrijfskarakter, die hij zelfs 
door tussenkomst van het Bestuur der 
Postchecks gekregen had, en dat hij der
halve niet verplicht was de rekeningsuit
treksels van dit bestuur en de desbetref. 
fende documenten te bewaren en over 
te leggen en dat bijgevolg de ambtshalve 
aanslag ten onrechte was verantwoord 
door de weigering deze uittreksels over 
te leggen en dat deze taxatieprocedure 
dus onwettelijk was toegepast, het be
streden arrest beslist dat « dergelijke 
weigering aan de administratie het recht 
gaf een beroep te doen op de mnbtshalve 
aanslagprocedure "• op grond dat smn
mige bedrijfsontvangsten op de post
rekening van eiser waren gestort en « dat 
verzoeker (thans eiser) evenwel toegeeft 
dat artikel 7 van het ministerieel besluit 
van I2 september (in werkelijkheid 
december) I947, waarbij de houder van 
postcheckrekening ervan wordt ontslagen 
een uit het boekje getrokken ontvangst
bewijs af te geven voor de betalingen die 
hem gedaan worden door middel van 
overschrijvingen of stortingen op zijn 
postcheckrekening, betekent dat de ont
vangstbewijzen bedoeld i.,.-. artikel 30 van 
de gecoi:irdineerde wetten door de kennis
gevingen van het Bestuur der Postchecks 
knnnen vervangen worden ; dat derhalve 
de hierboven bedoclde vrijstelling bete
kent dat de docmnenten van de post
checkrekening met de in artikel 30 van 
de gecoi:irdineerde wetten bedoelde ont
vangstbewijzen worden gelijkgestelcl; dat 
de belastingplichtige clus niet mag wei
geren ze over te leggen, zoals ten deze 
de verzoeker G... dit heeft gedaan; 
clat aangezien deze inkomsten op zijn 
postcheckrekening volgens artikel 8 van 
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genoemd ministerieel besluit in zijn dag
boek moeten opgetekend worden, en dit 
laatste door de controleur-taxateur moet 
worden nagezien, het niet minder zeker is 
dat deze ambtenaar de juistheid ervan 
,moet krnmen nazien », 

terwijl de belastingplichtige, op straffe 
van ambtshalve aanslag, slechts moet 
bewaren en aan de administratie mede
delen de boeken, boekjes of dagboeken 
die hij volgens de wet moet houden ; dit 
niet het geval is, wat de advocaten 
betreft, voor de uittreksels uit de post
checkrekening ; deze uittreksels enkel, 
op straffe van ambtshalve aanslag, Inoe
ten worden bewaard en overgelegd wan
neer de advocaat van de in artikel 7 van 
het ministerieel besluit van 12 september 
1947 bedoelde vrijstelling gebruik heeft 
gemaakt, en dientengevolge deze uittrek
sels de in artikel 30 van de gecoi:irdi
!leerde wetten bedoelde ontvangstbewijs
boekjes vervange11.; aangezien het arrest 
niet vaststelt dat dit ten deze het geval 
was, het zijn beslissing in verband met 
de geldigheid van de ambtshalve taxatie
procedure niet wettelijk heeft gerecht
vaardigd: 

Overwegende dat artikel 55, § 1, van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, gecoi:irdineerd bij het besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, onder 
meer bepaalt dat elke belastingplichtige 
kan uitgenodigd worden, indien hij ver
plicht is tot het houden van comptabili
teit, boekjes of dagboeken, zonder ver
plaatsing aan de administratie inzage te 
verlenen van zijn schrifturen en reke
ningstukken, ten einde de gevraagde of 
verstrekte inlichtingen te laten nagaan ; 

Overwegende dat de postcheckreke
ninguittreksels, schrifturen of rekening
stukken zijn in de zin van deze bepaling ; 

Overwegende dat eiser, die een vrij 
beroep uitoefende, verplicht was het ont
vangstbewijsboekje en het dagboek waar
van sprake in artikel 30, lid 3 en 4, van 
bedoelde gecoi:irdineerde wetten te hou
den; 

Dat hij dus verplicht was zonder ver
plaatsing inzage te verlenen van de uit
treksels uit zijn postcheckrekening ; 

Overwegende dat, zo artikel 7 van het 
ministerieel besluit van 12 december 1947 
de houder van het boekje ervan ontslaat 
ontvangstbewijzen af te geven voor de 
betalingen gedaan door middel van over
schrijvingen of stortingen op de post
checkrekening, geen enkele bepaling 
degene, die het oritvangstbewijs afgeeft, 
vrijstelt van de verplichting aan de 
administratie inzage te verlenen, als zij 

het vraagt, van de stukken betreffende 
de postcheckrekening, wanneer, zoals het 
arrest vaststelt dat dit het ten deze het 
geval is, bedrijfsontvangsten op deze 
rekening werden overgeschreven of ge
stort · 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 30, 55, inzonderheid §§ 1 
en 2, 56, 57bis, inzonderheid § 1, lid 3, 
en § 2, van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, gecoi:irdineerd bij 
het besluit van de Regent van 15 januari 
1948, 4 van het ministerieel besluit van 
25 april 1924 tot uitvoering van de arti
kelen 5 en 14 van de wet van 28 februari 
1924, en 458 van het Strafwetboek, 

doonlat nu eiser, advocaat, had doen 
gelden dat zijn weigering om de post
checkrekeninguittreksels en de desbetref
fende stukken over te leggen, gerecht
vaardigd was omdat hij door deze over
legging het beroepsgeheim zou geschon
den hebben, het bestreden arrest beslist 
« dat de belastingplichtige zich te vergeefs 
op het geheim van de stukken van de 
postcheckrekening beroept, want zelfs 
zo het bestuur der postchecks ze aan de 
administratie niet mag overleggen, de 
administratie ze om de hierboven ver
melde redenen van de belastingplichtige 
kan vorderen, met dien verstande dat 
de ambtenaren, die kennis ervan nemen, 
zelf door het beroepsgeheim gebonden 
zijn; dat de administratie derhalve het 
recht had, ten einde de aangifte van de 
belastingplichtige na te zien, hem te 
vragen dat haar inzage zou verleend 
worden van de kennisgevingen van zijn 
postcheckrekening ; dat de grief ge
stelmd op de onwettelijkheid van de 
ambtshalve aanslagprocedure niet ge
grond is ''• 

terwijl de advocaat aan de ambtenaren 
van het belastingbestuur geen inzage 
moet of mag verlenen van de stukken 
waarvan de overlegging de schending van 
het beroepsgeheim zou medebrengen 
(hoofdzakelij k schending van de artike
len 458 van het Strafwetboek, 30 en 55 
van de gecoi:irdineerde belastingwetten); 
waaruit volgt dat het arrest, dat niet 
betwist dat ten deze de overlegging 
door eiser van zijn postcheckrekening
uittreksels en van de desbetreffende 
stukken de schending van het beroeps
geheim zou hebben klUlllen meebrengen, 
zijn beslissing betreffende, de geldigheid 
van de ambtshalve aanslag niet wettelijk 
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heeft gerechtvaardigd (hoofdzakelijk 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 56 van de gecoordineerde 
belastingwetten) : 

Overwegende dat de vaststelling van 
de noodzakelijke regels tot vrijwaring 
van het beroepsgeheim onder de bevoegd
heid van de wetgever valt ; 

Overwegende dat, door impliciet voor 
te schrijven dat aan de administratie 
inzage moet verleend worden van het 
ontvangstbewijsboekje en het dagboek 
dat moet gehouden worden krachtens 
artikel 30, lid 3 en 4, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen ge
coordineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, en expliciet voor 
te schrijven dat inzage moet worden ver
leend van de in artikel 55, § 1, van deze 
wetten bedoelde schrifturen en rekening
stukken, de wetgever noodzakelijk heeft 
beslist dat de belastingplichtige, die een 
vrij beroep uitoefent, zijn weigering om 
deze stukken over te leggen niet kan 
rechtvaardigen door het beroepsgeheim; 

Dat welke ook de waarde zij van de 
door de voorziening gekritiseerde rede
nen, de bestreden beslissing wettelijk is 
gerechtvaardigd ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het zesde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 55, inzonderheid § 1, 56, 62 
en 65 van de wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, gecoordineerd bij het 
beslnit van de Regent van 15 januari 
1948, 

doo1'dat het bestreden arrest het beroep 
van eiser niet gegrond verklaart omdat 
hij het bewijs niet heeft geleverd van het 
juiste bedrag van zijn inkomsten en " dat 
daar de door de directeur der belastingen 
in aanmerking genomen belastbare grand
slag niet willekeurig is, er geen grond 
bestaat om de wettelijk door hem gewij
zigde aanslag te vernietigen ))' 

tm·wijl in zover de directeur der belas
tingen in zijn beslissing de litigieuze aan
slagen had verhoogd, eiser een ontheffing 
kon bekomen van de supplementen die 
uit deze beslissing volgen, zonder het 
willekeurig karakter te moeten aantonen 
van de door de directeur vastgestelde 
belastbare grondslag of het bewijs te 
moeten leveren van het juiste bedrag 
van belastbare inkomsten ; waaruit volgt 
dat de redenen van het arrest de beslis
sing niet wettelijk rechtvaardigen : 

Overwegende dat de directeur der 
belastingen, bij wie ingevolge de ont
vankelijke reclamatie van de belasting
plichtige, ingediend overeenkomstig arti
kel 63, § 3, van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij 
het besluit van de Regent van 15 januari 
1948, het geheel van de aanslag aanhan
gig is zoals hij ten kohiere werd gebracht, 
met aile elementen ervan, wanneer hij 
vergissing of verzuimen die werden 
gepleegd bij de vaststelling van de belast
bare grondslag herstelt, geen nieuwe aan
slag invoert, die onderscheiden is van de 
oorspronkelijk ten kohiere gebrachte aan
slag, maar deze aanslag verbetert, door 
desgevallend een ontheffing of een ver
hoging voor te schrijven ; dat zijn beslis
sing een geheel vormt met de aanslag ; 
dat, al wijzigt ze de aanslag wat het 
bedrag van de belastbare grondslag be
treft, zij evenwel de natuur ervan niet 
verandert; 

Overwegende dat zo de belasting
plichtige de beslissing van de directeur 
voor het hof van beroep brengt, hij, 
indien de belasting ambtshalve is geves
tigd, het bewijs moet leveren van het 
willekeurig karakter van de vaststelling 
van de belastbare grondslag of van het 
juiste bedrag van zijn belastbare inkom
stan, zelfs in zover deze beslissing de 
oorspronkelijke aanslag heeft verhoogd ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

17 jlmi 1969. - 2e kamer. - Voo1'
zitte1', H. Valentin, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·sl<zggeve1·, H. de 
Waersegger. - Gel1'jkluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 
Pleite1•s, HH. Baltus (van de balie bij 
het Hof van beroep te Brussel) en Fally. 

Op dezelfde dag werd een arrest in 
dezelfde zin gewezen inzake D ... , 
Wwe G ... , tegen de Belgische Staat, 
Minister van financien, op voorziening 
tegen een arrest van 22 maart 1968 
van hetzelfde hof van beroep. 
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1e KAMER.- 19 juni 1969. 

ECHTSOHEIDING. VooRLOPIGE 
MAATREGELEN BETREFFENDE DE PER
SOON EN DE GOEDEREN VAN DE MIN
DERJARIGE, NIET ONTVOOGDE KINDE
REN VAN DE EORTC+ENOTEN. - BE
SORIKKUTG VAN DE VOORZITTER, 
REORTSPREKEND IN KORTGEDING. -
ARTIKEL 302, LID 1, VAN HET BURGER
LIJK '\iVETBOEK, VERVANGEN DOOR 
ARTIKEL 16 VAN DE WET VAN 8 APRIL 
1965. - NIET TOEPASSELIJK OP DE 
MAATREGELEN BEVOLEN KRAORTENS 
RET OUDE ARTIKEL 268 VAN RET 
BURGERLIJK WETBOEK. 

A?"tikel 302, lill 1, van het Bm·ger·liJ'k 
J!Vetboek, zoals clit is vervangen clo01· 
a?"tilcel 16 van cle wet van 8 apr·il 1965 
betr·etfencle cle jettgclbescheTming, behan
clelt onder· meer· het geval waar·in, in 
een echtscheicling op g?"oncl van bepaalcle 
jeiten, cle voo?"lopige maatr·egelen betr·ef
fencle de per·soon en de goede?"en van 
mincler'jaT·ige, niet ontvoogcle lcincler·e-r& 
bevolen we?"den door· cle voor·zitteT van 
cle rechtbank, r·echtspr·elcencl in lcor·t 
geding, overeenlcomstig tu·tilcel 268 van 
het Btwger·li,ik H1 etboelc, zoals clit we•·cl 
ver·vangen cloor· ar·tilcel 14-5 van cle wet 
van 8 apr·il 1!165. Deze bepaling is niet 
van toepassing wanneer· cle voo1'lopige 
maatregelen bevolen wenlen lcntchtens 
het oude aTtUcel 268 van het Bnr·ge1'lijlc 
Wetboelc (1). 

(OOOMANS, T. OASONATO.) 

ARR:FcST ( vertctz.ing.) 

HET HOF ; - Celet op het bestreden 
arrest, op 27 april 1968 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste m.icldel, afgeleid uit 

(1) Over de draagwijdte van de nieuwe 
artikelen 268 en 302 van het Burgerlijk 
w·etboek, zie de verklaring van de Heer Rolin 
(Parl. Handelingen, Senaat, zitting 1964-1965, 
blz. 961 en 962); J. li'IATTIII.rs, «De civielrech
telijke bepalingen betreffende de Ininderjari
gen in de nieuwe wet jeugdbescherming ,, 
Ti.fclschrijt vom· P1·ivaat1•echt, Hl65, blz. 311 en 
volg., nrs 48 en 5<1; A. KEBERS, "Les disposi
tions de droit. ci vii relatives aux mineurs ,, 
A·nll. de dTo·it, HlGG, biz. 85 en volg., nrs 22, 23 

de schending van artikel 97 van de Grond
wet, 

door·dnt het bestreden arrest zijn beslis
sing op de hoofdvordering gemotiveerd 
heeft door de uitslag van het tegenver
hoor als volgt aan te voeren : « Overwe
gende dat de eerste rechter met reden 
te dien opzichte crop wijst dat de eerste, 
derde, vierde, vijfde en zevende getuigen 
van het tegenverhoor h1.m eigen vast
stellingen nopens de verdachte betrek
kingen van appellante 1uet een zekere 
M... uiteengezet hebben; dat dit ook 
het geval is geweest met de houding van 
appellante tegenover een autobusbestuur
der, wiens voornaam Richard is, zoals 
die houding door de tweede, derde en 
zesde getuige van het tegenverhoor werd 
beschreven ,, zonder vooraf te hebben 
onderzocht en geantwoord op het ver
weermiddel clat eiseres in haar conclusie 
voor het hof van beroep heeft genomen 
en afgeleid hieruit, dat « geen enkele 
getuigenis van het tegenverhoor betrek
king heeft op feiten van het rechtstreeks 
onderhoor ; dat het nieuwe feiten betreft, 
die ongetwijfeld aan het licht gekomen 
zijn ten gevolge van het tegenverhoor, 
doch waarvan appellante het tegenbewijs 
niet heeft kunnen leveren ; dat vermits elk 
element van deze feiten ontkend wordt, 
zij voor het onderzoek van de zaak moe
ten worden verworpen , ; clat aldus bet 
bestreden arrest niet naar de eis van de 
Grondwet rn.et redenen is omkleed : 

Overwegende dat eiseres een vordering 
tot echtscheiding en verweerder een 
tegenvordering 1net hetzelfde doel hebben 
ingesteld; 

Dat het arrest, rechtdocnde op de 
tegenvordering, de echtscheiding heeft 
toegestaan ten voorclele van verweerder ; 

Dat rcchtdoende op de hoofdvordering, 
het aa.n eiseres haar vordering hecft ont
zegd, dat het om deze beslissing te recht
vaardigen, stelmt op feitcn van wange
drag die haar werden ten laste gelegd 

en 28 ; J. HIRSCH, « Loi du 8 avril 1965 sur la 
protection de la jeunesse ,, J orm·n. trib., 
13 juni 1965, blz. 377 en volg., n'8 58 en 59; 
S. HUYNEN, «Premiers apergus de la loi clu 
8 avril1965 relative,\ la protection cle la jeu
nesse ,, JouTn. t·rib., 23 mei 1065, blz. 326-327; 
P. JI/[AHILLON, Les aspects civils cle let loi clu 
8 avril 1965, nrs 11 en 13; E. POITEVIN, 
" Ohronique de jurisprudence : Divorce et 
separation de corps (1966-1968) "• Jott1'n, 
t1•ib., 31 mei 1969, nrs 65 en volg. 
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en die volgens het arrest, verweerder 
zouden verschonen ; 

Overwegende dat eiseres in een regel
matig voor het hof van beroep genomen 
conclusie heeft betoogd dat het bewijs 
van deze feiten onregelmatig was, "da.t 
het nieuwe feiten betreft die ten gevolge 
van bet tegenverhoor aan het licht geko
men zijn ... , doch waarvan appellante 
(thans eiseres) het tegenbewijs niet heeft 
kmmen leveren ; dat deze feiten uit het 
onderzoek van de zaak moeten worden 
verworpen " ; 

Overwegende dat het arrest deze con
clusie geenszins beantwoordt ; dat het 
dus niet naar de eis van artikel 97 van 
de Grondwet met redenen is · omkleed ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2, 302 van 
het Burgerlijk W etboel<::, zoals dit is 
gewijzigd bij artikel 16 van de wet van 
8 aprj} 1965 en 92 van de wet van 
8 april 1965, 

doordat het hof van beroep geweigerd 
heeft toepassing te maken, zoals eiseres 
het had gevraagd; van artikel 302 van 
het Burgerlijk W etboek, zoals dit is 
gewijzigd bij de wet van 8 april 1965 en, 
bijgevolg, de bewaring van de mi:nder
jarige kinderen van de partijen verder 
toe te vertrouwen aan htm grootouders 
van moederszijde zoals dit beslist was 
door het arrest van hetzelfde hof van 
beroep van 8 jtmi 1963, op grond da.t 
volgens artikel 92 van de wet van 8 april 
1965, het nieuwe artikel 302 van het 
Burgerlijk W etboek niet toepasselijk was 
op de feiten die reeds bij de bevoegde 
gerechten aanhangig waren v66r de in
werkingtreding van de wet van 8 april 
1965, 

te?·wijl artikel 92 enkel hetrekking heeft 
op het aanhangig maken bij de recht
llanken en het nieuw artikel 302 van het 
Burgerlijk "\Vetboek, dat de openbare 
orcle aanbelangt, daclelijk van toepassing 
i.l op de feiten van de zalmn die reeds bij 
cie bevoegde rechtbanken aanhangig 
waren v66r de inwerkingtreding van de 
i\'et ; 

Overwegende dat uit de bestreden 
L>eslissing blijkt dat het hof van beroep 
bij arrest van 8 jtmi 1963, wa.a.rbij een 
IJeschikking in kort gecling gewijzigcl 
,,·ordt, de bewaring van de kinderen uit 
tet huwelijk aan de grootouders van 
noederszijde had toevertrouwd ; 

Dat eiseres in lmar conclusies beweerde 

dat artikel 302 van het Burgerlijk Wet
boek, zoals dit is gewijzigd bij artikel 16 
van de wet van 8 april 1965, het hof van 
beroep niet toeliet deze maatregel te 
wijzigen; dat het arrest deze stelling ver
werpt; 

Overwegende dat artikel 14, 2, 4 en 5 
en artilml 16 van de wet van 8 aprill965 
betreffende de jeugdbescherming de arti
kelen 239, 267, 268 en 302 van het Bur
gerlijk Wetboek door nieuwe bepalingen 
hebben vervangen ; 

Dat, volgens het nieuwe artikel 239, 
lid 2, de voorzitter van de rechtbank of 
de rechter die het voorzitterschap waar
neemt, bij het begin van het echtschei
dingsgedi:ng kan geroepen WO.('den om de 
overeenkomst tussen partijen over de 
voorlopige maatregelen die betrekking 
hebben op de kinderen, te beluachtigen; 

Dat het nieuwe artikel 268, lid 3, 
bepaalt clat de voorzitter van de recht
bank, rechtsprekend in kort geding, over 
dergelijke maatregelen aile dienstige in
lichtingen betreffende de zedelijke en 
stoffelijke toestand van de kinderen kan 
inwinnen door tussenkomst van de pro
cureur des Konings ; 

Dat tenslotte, naar luid van het nieuwe 
artikel 302, lid 1, na de ontbinding van 
het huwelijk het bestuur over de persoon 
en over de goederen van de kinderen 
blijft bij degene aan wie het voorlopig 
werd toevertronwd, hetzij bij een over
eenlwmst tussen partijen die behoorlijk 
werd bekrachtigd, zoals in artikel 239 
is bepaald, hetz1j bij een beschikking van 
de voorzitter, rechtsprekend in kort 
geding overeenkomstig artikel 268 ; 

Overwegende dat het nieuwe arti
kel 302, lid l, enkel cloelt op de gevallen 
waarin de voorlopige maatregelen betref
fende de aan de echtgenoten gemeen
schappelijke kinderen werden genomen 
hetzij krachtens het nietrwe artikel 239, 
hetzij krachtens het nieuwe artikel 268 
van het Burgerlijk "\Vetboek ; 

Overwegende dat de voorlopige maat
regelen bevolen onder de gelding van de 
vroegere wet niet kunnen ·worden gelijk
gestelcl met die welke de nieuwe wet 
voorziet; 

Overwegende dat het nieuwe arti
kel 302, lid l, dus noodzakelijk onder
stelt dat de maatregelen betreffende het 
bestuur over de persoon en over de goe
deren van de gerneenschappelijke kinde
ren genomen werden onder de geldin.g 
van de nieuwe wet; 

Overwegencle dat nu het hof van 
beroep vastgesteld heeft dat de maat
regelen, betreffende de bewaring van de 
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kinderen uit het huwelijk van partijen, 
bevolen werden toen de nieuwe artike
len 239 en 268 van het Burgerlijk Wet
hoek nog niet bestonden, het daaruit 
wettelijk heeft afgeleid dat het nieuwe 
artikel 302, lid 1, in het onderhavig geval 
niet toepasselijk was ; 

Overwegende dienvolgens dat, ook al 
ware het juist dat de in het middel aan
gevallen reden aan artikel 92 van de wet 
van 8 april 1965 een draagwijdte toe
schrijft die het niet he~ft, he~ bestred.~n 
beschikkend gedeelte mettemm_ wettehJk 
gerechtvaardigd zou zijn ; 

Dat het middel inzover het aan het 
arrest verwijt het voornoemde artikel 92 
te hebben geschonden, niet ontvankelijk 
is wegens het ontbreken van belang ; dat, 
in zover het tegen het arrest aanvoert 
het nieuwe artikel 302 van het Burgerlijk 
Wetboek te hebben geschonden, het naar 
recht faalt ; 

Overwegende nochtans dat de cassatie 
uitgesproken over het eerste middel, . de 
vernietiging medebrengt van de beslissmg 
die de heropening van de debatten be
veelt; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover : 1° het aan eiseres 
haar vordering ontzegt, ; 2° het over de 
kosten beslist ; 3° het beslist dat de 
debatten over de bewaring v11n de ge
meenschappelijke kinderen, het bezoek
recht en de uitkering tot onderhoud voor 
het Hof van beroep te Brussel zullen 
voortgezet worden ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; houdt de kosten aan opdat 
hierover door de feitenrechter zou worden 
beslist; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

19 juni 1969.-18 kamer.- Voorzittm·, 
H. De Bersaques, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Polet. -
Gelijkl1ticlende conchtsie, H. Detournay, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. An
siaux. 

1e KAMER.- 19 juni 1969. 

1o INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERVOLGINGEN TOT INVORDERING. 
VERJARING. - STUITING. - DAG
VAARDING. - REOHTSGEDING. - BE
GRIP. 

20 CASSATIE.- OMVANG.- DIRECTE 
BELASTINGEN. - BESOHIKREND GE
DEELTE NIET ONDERSOHEIDEN UIT HET 
OOGPUNT VAN DE OMV ANG VAN DE VER
NIETIGING. - BEGRIP. 

1 o I ndien een dagvaarding tot invo1·de1·ing 
van di1·ecte belastingen de ve1-jaring 
1•egelmatig heeft gest1tit, loop~ de verja_-
1'ing niet tijdens het 1·echtsged~ng ( 1). D~t 
1·echtsgeding woTdt niet gesloten zolang, 
ten gevolg3 van een cassatievoo1·ziening 
tegen de beslissing op de door ~e dag
vaanling inges:elde 1'echtsvm·de1'~ng, het 
ge1•echtelijk geschil over het Techt, waaTop 
deze vm·de1·ing is geg1·ond, voo1·tgezet 
woTdt. (Koninklijk besluit van 22 sep
tember 1937, art. 78; Burg. Wetb., 
art. 2244 en volg.) 

2o Inzake di1·ecte belastingen is, 1tit het 
oogp1mt van de omvang van cle ve1·nieti
ging, geen beschikkencl gecleelte clat 
oncleTscheiclen is van het clam· de vom·
ziening bestreclen clispositiej, clatgene 
waartegen cloo1' geen enkele pm·tij in het 
cassatiegecling een ontvankelijke voo1'
ziening kan wo1·clen ingestelcl (2). 

(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
OIEN, STAD LUIK EN GEMEENTEONT
VANGER VAN LUIK, T. BEAUFAYS, TEN 
OVERSTAAN VAN FREDERIC EN MINI
QUE.} 

ARREST (ve1·taling.) 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 januari 1968 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 78 van het konink
lijk besluit van 22 september 1937, zoals 
het werd gewijzigd bij artikel 10 van het 
besluit van de Regent van 31 oktober 
1947, 1319, 1320 en 2252 van het Burger
lijk vVetboek, 

cloonlat het bestreden arrest, na vast
gesteld te hebben dat de ontvanger van 
de belastingen te Luik, ingevolge het ten 
kohiere brengen, op 16 nove~ber 1945 
door de directeur van de belastmgen van 
de stad Luik, van een aanslag_ van 
644.604 frank betreffende opcentl8men 
die door de stad Luik waren gevestigd 

(1) Raadpl. cass., 19 januari 1967 (A1·;· 
cass., 1967, blz. 611). 

(2) Cass., 21 november 1967 (Arr. cass. 
1968, blz. 418) en noot op blz. 419. 
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op de hoofdbelasting op het spelen en 
de weddenschappen, op 13 maart 1947 
een dwangaanmaning had betekend en, 
nadien, op 1 april 1947, een dwangbevel, 
en dat de verweerder bij exploot van 
25 maart 194 7 verzet had gedaan tegen 
die aanmaning zowel tegen de Staat als 
tegen de stad Luik en haar ontvanger, 
dat deze laatste op 24 en 29 december 
1947 twee beslagen onder derden had 
doen leggen ten laste van de verweerder, 
gevolgd door een dagvaarding tot geldig
verklaring ; dat op 3 november 1949 de 
rechtbank van eerste aanleg te Luik zich 
onbevoegd heeft verklaard om uitspraak 
te doen over de wettelijkheid en de ver
deling van de litigieuze belasting, de ver
weerder voor het overige heeft afgewezen 
en, op vordering van de ontvanger, de 
door hem ingestelde beslagen onder der
den heeft geldig verklaard, dat dit vonnis 
bevestigd werd bij arrest van 5 april 1955 
van het Hof van beroep te Luik waar
tegen de verweerder zich in cassatie heeft 
voorzien, voorziening die op 18 oktober 
1956 verworpen werd bij arrest van het 
Hof, en dat, nadat nieuwe daden van 
vervolging met name een bevel tot beta
ling van 5 juni l 961, een dwangbevel 
van 19 juni 1961 en een hernieuwd bevel 
tot betaling van 11 augustus 1961 werden 
betekend, en verweerder verzet had 
gedaan tegen deze maatregelen voor de 
rechtbank van eerste aanleg te Brussel, 
het vonnis a quo bevestigt in zover het 
verjaard verklaart elke vervolging ten 
laste van verweerder met betrekking tot 
de invordering van 644.604 frank, bedrag 
dat het voorwerp was van het dwang
bevel van 19 juni 1961, van een betalings
bevel van 15 juni 1961 en een hernieuwd 
betalingsbevel van 11 augustus 1961, om 
reden dat de cassatievoorziening van ver
"':'"eerder de kwestie van de geldigverkla
rmg van de beslagen onder derden van 
december 1947, die goed en van waarde 
werden verklaard zowel in eerste aanleg 
als in beroep, bij het Hof niet heeft aan
hangig gemaakt, met het gevolg dat het 
rechtsgeding, dat de stuiting van de ver
jaring ingevolge de alden van 24 en 
29 december 1947 kon verlengen, ten 
laatste geeindigd is op 5 april 1955 en 
:lat dienvolgens meer dan vijf jaar ver
ltreken zijn tussen deze datmn en de 
1ieuwe door de eisers in juni en augustus 
1961 betekende daden van vervolging, 

terwijl de verjaring gestuit wordt tij
lens het rechtsgeding en, vermits de 
~erweerder, met het doel de geldigverkla
m.g van de beslagen onder derden te 
~etwisten, het geschil voor het Hof van 

cassatie heeft gebracht, de verjaring 
geschorst werd tot op de dag van het 
arrest, dit is tot op 18 oktober 1956, en 
er geen vijf jaar verliepen tussen deze 
datum en de nieuwe vervolgingsdaden die 
in juni en augustus 1961 aan de verweer
der werden betekend (schending van bij 
het middel bedoelde wetsbepalingen be
halve de artikelen 1319 en 1320 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

terwijl het arrest bovendien nog de 
bewijskracht van evenvermeld arrest van 
het Hof van cassatie miskent vermits 
op de voorziening door de verweerder 
ingesteld tegen het arrest van 5 april 1955 
van het Hof van beroep te Luik waarbij, 
zoals het bestreden arrest het vaststelt 
het vonnis van 3 november 1949, het: 
welk de beslagleggingen goed en van 
waarde heeft verklaard, werd bevestigd, 
het antwoord welke het op het tweede 
middel geeft aantoont dat, zo de voor
ziening was aangenomen, de beslagen 
onder derden nietig en zonder gevolg 
hadden moeten verklaard worden, wat 
bewijst dat het geding nog steeds tussen 
p~rtijen ~angend was (schending van aile 
biJ het m1ddel vermelde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
uitspraak doende over het door verweer
der bij exploot van 5 september 1961 
voor de rechtbank van eerste aanleg 
ingesteld verzet tegen, onder meer, een 
betalingsbevel dat op 5 juni 1961 was 
betekend en tegen een dwangaanmaning 
uitgevaardigd op 19 juni 1961, elke ver
volging verjaard verklaart die de invor
dering beoogde van de op 16 november 
1945 ten laste van de verweerder ten 
kohiere gebrachte aanslag wegens opcen
tiemen die door de eiseres waren geves
tigd op de hoofdbelasting van de Staat 
op het spelen en de weddenschappen ; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat vroeger, ten 
~evolge _van een eerste vervolging tot 
mvordermg van dezelfde aanslag, die in 
194 7 tegen de verweerder was ingesteld, 
twee rechtsplegingen ingesteld werden 
voor _de Rechtbank van eerste aanleg 
te Lmk : de ene door de verweerder, bij 
weg~ van verzet tegen een dwangaan
manmg van 13 maart 1947, waarbij hij 
de wettelijkheid en de regelmatigheid 
van de aanslag betwistte, de andere 
door de ontvanger van de belastingen 
om twee beslagen onder derden tot invor
dering van bedoelde aanslag, geldig te 
doen verklaren; dat, na samenvoeging 
van. beide gedingen zowel in eerste aanleg 
als m beroep, het Hof van beroep te Luik 
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op 5 april 1955 een arrest wees waarbij 
bet verzet van verweerder werd verwor
pen en bet beroepen vonnis impliciet 
werd bevestigd, in zover bet de door de 
ontvanger van de belastingen op 24 en 
29 december 1947 verrichte beslagen 
onder derden goed en van waarde had 
verklaard ; dat, nadat verweerder zich 
tegen dit arrest in cassatie had voorzien, 
bet Hof bij arrest van 18 oktober 1956 
zijn voorziening heeft verworpen; 

Overwegende dat artikel 78 van het 
koninklijk besluit van 22 september 1937, 
gewijzigd bij artikel 6 van het besluit 
van de Regent van 31 oktober 1947, 
bepaalt dat er verjaring is voor de invor
deriog der directe belastingen na vijf jaar 
te rekenen van de dag van de ontvangst 
van het kohier door de met de :invorde
ring belaste ontvanger, dat die termiJn 
onderbroken kan worden onder 1neer op 
de wijze voorzien door de artikelen 2244 
en volgende van het Burgerlijk W etboek 
en dat een nieuwe verjaring, die op 
dezelfde wijze kan gestuit worden, ver
worven is vijf jaar na de laatste akte of 
handeling waardoor de vorige verjaring 
werd gestuit, indien er geen geding aan
hangig is voor het gerecht ; 

Overwegende dat nit deze hepalin.g 
volgt dat de stuiting van de verjaring 
door artikel2244 van het Burgerlijk Wet
hoek verleend aan de dagvaarding voor 
bet gerecht, zich in principe voortzet 
gedurende het gause verloop van het 
geding dat door de dagvaarding is inge
steld en dat het rechtsgeding, in de zin 
van bedoeld artikel 78, niet is gesloten 
zolang, ten gevolge van een cassatievoor
ziening tegen de beslissing die op de 
vordering is gewezen, vordering ont
staan door de dagvaarding betekend aan 
hem die men wil beletten de verjaring 
te verkrijgen, het gerechtelijk geschil 
over het recht, waa.rop die vordering 
gegrond is, voortgezet wordt ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
van oordeel· is dat « het rechtsgeding dat 
de stuiting van de verjaring ingevolge 
de akten van 24 en 29 decmnber 1947 
kon verlengen, uit.erlijk geeindigd is op 
5 april 1955 "• dit is op de dag waarop 
het arrest door het Hof van beroep te 
Luik werd gewezen, en, nu dat 1neer dan 
vijf jaar verstreken zijn zonder nieuwe 
stuiting van de verjaring tussen deze 
datum en de nieuwe aan verweerder in 
juni 1961 betekende daden van vervol
ging, deze laatste terecht de verjaring 
inroept; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
om aldus te beslissen, steunt op het feit 
dat de voorziening, die door de verweer-

der is ingesteld tegen het arrest van het 
Hof van beroep te Luik, de vordering 
tot geldigverklaring van de beslagen 
onder derden die tegen hem was inge
steld, niet bij het Hof van cassatie heeft 
aanhangig gemaakt ; 

Overwegende dat nib de vergelijking 
van het arrest van 5 april 1955 van 
het Hof van beroep te Luik met 
het arrest van het Hof, waarbij de 
voorziening tegen dit arrest wordt afge
wezen, blijkt dat de verweerder, zon
der enige beperking, de beslissingen die 
door het Hof van beroep te Luik gewezen 
werden in beide samengevoegde gedingen 
die bij het hof van beroep aanhangig 
waren, aan het Hof van cassatie heeft 
onderworpen; dat, door de eventuele cas
satie van de beslissing die op zijn verzet 
tegen de aanmaning van 13 maart 1947 
werd gewezen, dit wil zeggen door name
lijk te bekomen dat de nietigheid van 
de 1.utvoerbare titel, die te zijnen laste 
was uitgevaardigd, door het Hof erkend 
zou worden, de verweerder de cassatie 
onvermijdelijk zou bekomen hebben, van 
de beslissing die op de vordering tot 
geldigverklaring van de beslagen onder 
derden die tegen hem was ingesteld, werd 
gewezen; 

Dat derhalve het bestreden arrest niet 
kon beslissen, zonder de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen te schenden, 
dat het rechtsgeding hetwelk de st1.uting 
voortzette van de aan de verweerder 
betekende dagvaarding tot geldigver
klaring van de beslagen onder derden, 
beeindigd werd door het arrest van het 
Hof van beroep te Luik op 5 april 1955 
gewezen; 

Dat het middel, derhalve, gegrond is, 
en overwegende dat, met het oog op do 
draagwijdte van de cassatie, het disposi
tief, dat zonder voorwerp verklaart de 
door verweerder ingestelde vordering 
tegen de in. tussenkmn.st opgeroepen par
tijen, welk dispositief vanwege geen 
enkele van de gedingvoerende partijen 
ix1 cassatie heb voorwerp van een ont
vankelijke voorziening kon zijn, niet 
onderscheiden is van het dispositief dat 
door de voorziening bestreden is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre 
den arrest ; boveelt dat van dit arresl 
rnelding zal worden gemaakt op de kan1 
van de vernietigde beslissing ; houdt d1 
kosten aan opdat hierover zou worde1 
beslist door de feitenrechter ; verwijs 
de zaak naar het Hof van beroep te Luil' 

19 juni 1969. - 1e kamer. - Voor 
zitte1·, H. De Bersaques, raadsheer waa-r 
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nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Perrichon. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Detournay, advocaat-generaal. 
Pleite1·, H. Faures. 

1° KAMER.- 20 juni 1969. 

BEWIJS.- VERMOEDENS.- BuRGER
LIJKE ZAKEN. - ATTESTEN EN VER
KLARINGEN DOOR EEN PARTIJ ALS 
BEWIJS VAN EEN ONGEVAL AANGE
VOERD. - VoNNIS DAT IN REORTE 
BESLIST DAT DEZE ATTESTEN EN VER
KLARINGEN NIET ALS GETUIGENISSEN 
GELDEN.- VONNIS DAT NIET ONDER
ZOEKT OF DEZE STUKKEN ALS BEWIJS 
DOOR VERWIOEDENS KUNNEN DIENEN. 
- 0NWETTELIJKREID. 

Niet wettelijk ve1·antwom·d is het vonnis 
dat in 1·echte beslist dat, wegens niet
inachtneming van de door de. wet voor 
het get~tigenvedwo1· gestelde vereisten, 
attesten en ve1·kla1'ingen niet hmnen 
dienen om de omstandigheden van een 
ongeval te bewijzen, zonde1· na te gaan 
of 'ltit deze stukken geen bewijs dom· 
ve1"moedens, in de zin van a1·tikel 1363 
van het Burgerlijk ·wetboek, kon wm·den 
ajgeleid (1). 

(DE WOLF, T. GEMEENSORAPPELIJKE VER
ZEKERINGSKAS VAN BOUWWERK, RAN
DEL EN NIJVERREID.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
vonnissen, op 1 februari, 12 april, 14 juni 
1966 en 7 maart 1967 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Dendermonde ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1341, 1348, 1349, 1353 van 
het Burgerlijk W etboek, 34, 252, 253 
van het ·wetboek van bmgerlijke rechts
vordering en 1 van de besluitwet van 
13 december 1945 betreffende de vergoe
ding der schade voortspruitende uit onge
vallen die zich op de weg naar of van het 
werk voordoen, 

doo1·dat het bestreden vonnis van 

(1) Raadp1. cass., 3 juni 1054 (Bull. en 
l'Asro., 1954, I, 842) en de al'l'esten geciteerd 
onder voetnoot 3; cass., 8 juni 1964 (ibid., 
1964, I, 1070) en de voetnoot 2. 

1 februari 1966 beslist dat de enige door 
getuigen toegelaten bewijslevering, deze 
is in artikel 252 van het W etboek van 
burgerlijke rechtsvordering voorko
mende, en dat ieder tot staving van de 
eis voorgebracht strafdossier geen over
weging verdient indien het niet in door 
een bevoegde ambtenaar voor gelijkvor
mig getekend afschrift overgelegd wordt ; 

doo1·dat het bestreden vonnis van 
12 april 1966 beslist dat de- door eiser 
voorgebrachte schriftelijke verklaring uit
gaande van de rijkswachtbrigade te Kiel
drecht, hoewel op zichzelf ten zeerste 
eerbiedwaardig, in rechte geen overwe
ging verdient, daar de enige naar de wet 
door getuigen toegelaten bewijslevering 
voorkomt in titel XII van boek II van 
het W etboek van burgerlijke rechtsvor
dering; 

doorclat het bestreden vonnis van 
14 jtmi 1966 beslist dat, om de redenen 
uiteengezet in het vonnis van 12 april 
1966, de gegrondheid van de vordering 
van eiser nog niet is bewezen en verder 
eiser toestaat om, door aile middelen van 
recht, ook door getuigen, bepaalde feiten 
te bewijzen die kunnen doen aannemen 
dat het ongeval, waarva.n eiser het slacht
offer is geweest, zich heeft voorgedaan 
op de weg van het werk, zoals bedoeld 
in artikel I van de besluitwet van 
13 december 1945; 

doordat het bestreden vonnis van 
7 maart 1967 beslist dat eiser te kort 
schiet in de bewijslevering van drie van 
de feiten waartoe hij bij vonnis van 
14 juni 1966 werd toegelaten, daar, zoals 
in de vonnissen van 1 februari en 12 april 
1966 is gezegd, de enige naar de wet door 
getuigen toegelaten bewijslevering voor
komt in titel XII van boek II van het 
W etboek van burgerlijke rechtsvorde
ring; 

en doo1·dat het vonnis van 7 maart 1967 
aldus, in tegenstrijd met de beroepen 
beslissingen, de vordering van eiser onge
grond verklaart om de reden dat eiser 
niet door middel van een getuigenver
hoor, zoals bedoeld in de artikelen 252 
en 253 van het W etboek van burgerlijke 
rechtsvordering, bewezen heeft dat hij 
op 6 augustus 1964 rond 13 uur met 
instemn1ing van zijn patroon het werk 
verv:roegd had beeindigd ten einde naar 
ander werk te gaan zoeken, dat hij zich 
op de weg naar huis rond 13 uur 30 op 
een werf in de omgeving van de Kruis
schanssluis had aangeboden en rond 
14 mu· op een werf te Lillo, en dat hij 
ten gevolge van het oponthoud aldaar de 
veerboot van 14 uu:r had gemist, 
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te1·wijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
na ~et getuigenverhoor genomen con
clnsle gesteld had dat voormelde feiten 
bewezen waren door de schriftelijke ver
klaringen van zijn werkgever en van de 
vennootschap " V. L. n; 

te?·tvijl uit de ingeroepen artikelen van 
het Burgerlijk Wetboek en van het Wet
hoek van . burg~rlijke rechtsvordering 
volgt dat erser, met aileen door getuigen 
maar ook door vermoedens en meer 
bepaald door de vermoedens die men 
uit .de door hem voorgelegde getuig
schnften kon atleiden, de omstandigheden 
mocht bewijzen waaruit bleek dat het 
ongeval zich voordeed toen hij zich op 
de weg van het werk bevond zoals be
doeld door artikel 1 van de besluitwet 
van 13 december 1945, zodat de vier 
vonnissen en meer bepaald het vonnis 
van 7 maart 1967 ten onrechte hebben 
beslist dat dergelijke bewijsmiddelen in 
rechte geen overweging verdienen ; 

tweede onde1·deel, gezien, op gro:nd van 
de ingeroepe:n artikelen van het Burger
lijk Wetboek en van het Wetboek van 
bcl!gerlij.ke re~htsvordering, gezegde ge
tmgschrrften m rechte in overweging 
mochten worden genomen om voormelde 
feitelijke om.standighede:n te bewijzen, 
de rechter z10h had moeten uitspreken 
over. de vraag of, in feite, uit die getuig
schrrften een bewijs door vermoedens 
kon afgeleid worden, in de zin van arti
kel 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 
aangaande de omsta:ndigheden van het 
ongeval, zodat nu het vonnis van 7 maart 
1967 nalaat zulks te doen het niet 
gemotiveerd is zoals vereist ~ordt door 
artikel 97 van de Grondwet : 

. Overwege!lde dat de rechter wijst 
hrerop : 1° m het vonnis van 1 februari 
1966, dat de enige door getu{gen toe
gelate:n bewijslevering deze is die door 
artikel 252 van het W etboek van bur
gerlijke rechtsvordering wordt bedoeld 
2° in het .vonnis van 12 april 1966, dat 
de doo~ erser voorgebrachte schriftelijke 
verklarmg van ee:n rijkswachtbrigade in 
recht<; geen overweging verdient daar 
de emge naar de wet door getuigen toe
gelaten bewijslevering door titel XII van 
hoek II van het Wetboek van bm·gerlijke 
recht~vordering wordt bedoeld, 3o in het 
vonms van 14 juni 1966, dat om de 
r~denen in het vonnis van 12 april 1966 
mteengezet, de gegrondheid van de oor
spronkelijke eis vooralsnog niet is bewe
zen, 4° in het vonnis van 7 maart 1967 
dat ~iser te kort schiet in de bewijs: 
levermg van de feiten waartoe hij door 

het vonnis van 14 juni 1966 toegelaten 
werd en dat, zoals in de vonnissen van 
1 februari en 12 april 1966 werd gezegd, 
de enige naar de wet door getuigen toe
gelaten bewijslevering door titel XII van 
boek II van het W etboek van burgerlijke 
rechtsvordering wordt bedoeld ; 

Dat de rechter zodoende in rechte 
beslist dat atteste:n en verklaringen geen 
bewijs van de omstandigheden van het 
ongeval kunnen uitmaken omdat zij niet 
beantwoorden aan de door de wet voor 
het getuigenverhoor gestelde vereisten, 
zonder na te gaan of uit deze stukken een 
bewijs door vermoedens, in de zin van 
artikel1353 van het Burgerlijk Wetboek, 
aangaande voormelde omstandigheden 
kon afgeleid worden ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder het tweede 
middel te onderzoeken, hetwelk tot geen 
meer uitgebreide cassatie kan leiden, ver
nietigt de bestreden vonnissen, doch 
slechts in zover zij de hoofdvordering 
afwijzen zonder na te gaan of uit de door 
eiser voorgebrachte stukken vermoedens 
kunnen afgeleid worden; beveelt dat van 
dit arrest melding zal gemaakt worden 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissingen ; veroordeelt verweer
ster in de kosten ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank van 
eerste aa;nleg te Gent, zetelende in hoger 
beroep. 

20 juni 1969. -1e kamer.- Voo7·zitt~1·, 
H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter. -- Ve1'slaggeve1·, H. Gerniers. 
- Gelijkluiclende conclusi~, H. Krings, 
advocaat-generaal- Pleite1·s, HH. Bayart 
en VanRyn . 

1e RAMER.- 20 juni 1969, 

BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BEVOEGDHEID. - BURGERLIJKE ZA
:KEN.- REORTBANK VAN :KOOPRANDEL. 
- FrNANOIERINGSOONTRAOT.- DooR 
DE LENER ONDERTEKEND ORDER· 
BRIEF,JE. - AARD VAN DE VERBINTE· 
NISSEN WAAROP DE REORTSVORDERING 
IS GEGROND.- GEVOLG OP DE TERRI· 
TORIALE BEVOEGDREID VAN DE REOR
TER BIJ WIE DE EIS AANRANGIG IS. 

Alleen de rechtbank van koophandel van 
de plaats waa1· de lene1· zijn woonplaats 
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heeft en niet die van de plaats waar het 
orderbriejje ondertekend we1·d, is bevoegd 
om kennis te nemen van de betwistingen 
nopens een financie1·ingscontract, als 
de oo1·zaalc van de hoojdvorde1•ing niet 
ligt in het door de verweerde1• onder
tekend orderb1·iejje, doch in het finan
cie1·ingscontmct, dam· de bevoegdheid in 
dat geval vastgesteld wordt door de am·d 
van de ve1•bintenissen waamp de rechts
vordMingen zijn geg1·ond (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCBAP « FINANCIA ,, 
T. MARtlJCBAL EN DEMEURICHY.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het hestreden 
arrest, op 25 novenlher 1966 door het 
Hof van heroep te Brussel gewezen ; 

In zover de voorziening tegen ver
weerster gericht is : 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid door het openhaar ministerie opge
wm:pen en waarvan het, overeenlwmstig 
artikel 1097 van het Gerechtelijk Wet
hoek-, kennis he eft gegeven : 

Overwegende dat het arrest het tegen 
verweerster ingesteld hager heroep niet 
ontvankelijk verklaart ; 

Overwegende dat eiseres tegen die 
heslissing geen middel doet gelden ; 

Dat de voorziening, dienvolgens, niet 
ontvankelijk is ; 

In zover de voorziening tegen ver
weerder gericht is 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artilml en 1 7, 7 6, 
lid 3, en 77 van de gecoi:irdineerde wetten 
op de wisselhrieven en orderhriefjes, in
gevoegd in titel VIII van hoek I van het 
W ethoek van koophandel, 42 van de 
wet van 25 maart 1876 op de hevoegd
heid, houdende titel I van het vooraf
gaande hoek van het W ethoek van hur
gerlijke rechtsvordering, en 43ter van 
dezelfde wet, dit laatste artikel ingevoegd 
door de wet van 9 juli 1957 tot regeling 
van de verkoop op afhetaling en van zijn 
financiering, 

doordat het hestreden arrest heslist dat 
de vordering, door eiseres voor de Recht
hank van koophandel te Antwerpen inge-

(1) Raadpl. cass., 21 juni 1968 (Arr. cass., 
1968, biz. 1287). 

steld, voor een onhevoegde rechter 
ratione loci werd ingesteld om de reden 
dat zij gedeeltelijk steunt op de camhiale 
verhintenis spruitende uit het te Antwer
pen ondertekende orderhriefje en op het 
leningcontract, zodat het erkennen van 
de t.errltoriale hevoegdheid van de Recht
hank te Antwerpen voor gevolg zou heh
hen een ongeoorloofde ontduiking van 
de gehiedende hepalingen met betrekking 
tot de territoriale hevoegdheid inzake 
afhetalingscontracten, en dus voor
noemde rechthank onhevoegd is 1·atione 
loci om van een vordering die steunt 
op een orderhriefje kennis te nemen, 

te1·wijl : 1° het orderhriefje door de 
verweerders op 20 april 1962 te Antwer
pen ondertekend werd en, bij gehreke van 
een hijzondere aa.nwljzing van de plaats 
van betaling, derhalve de plaats van de 
ondertekening van het orderbriefje geacht 
wordt de plaats van betaling te zijn 
( artikel 7 6 van de gecoordineerde wet ten 
op de wisselhrieven en de orderbriefjes); 
2° eiseres, derde-houder van het haar 
verdisconteerde orderbriefje, derhalve 
gerechtigd was de verweerders te dag
vaarden voor de Rechtbank van keep
handel te Antwerpen, plaats van hetaling 
van de schuld en plaats van het ontstaan 
van de schuldvordering (artikel 42 van 
de wet van 25 maart 1876); 3° de ver
weerders de verweermiddelen, gegrond 
op hun persoonlijke verhoudingen tot 
de trekker of tot de vroegere how:Jers, 
niet aan eiseres konden tegenwerpen 
(artikelen 17 en 77 van gezegde gecoi:irdi
neerde wetten) ; 4° de wisselbrieven en 
orderbriefjes niet onder toepassing vallen 
van de wet van 9 juli 1957 tot regeling 
van de verkoop op afhetaling, zodat de 
betaling van het door de verweerders te 
Antwerpen ondertekend orderhriefje, 
door eiseres kan gevorderd worden op 
de plaats waar het ondertekend werd 
en het hetaalhaar is (schending van 
artikel 43ter van de wet op de bevoegd
heid) ; waaruit volgt dat het arrest de 
in het middel aangeduide wetsbepalingen 
schendt: 

Overwegende dat, in haar dagvaar
ding, eiseres haar rechtsvordering ver
klaarde te ste1.men, enerzijds, voor een 
hedrag van 51.792 frank op het order
hriefje van 20 april 1962 ten belope van 
59.760 frank en, anderzijds, voor een 
hedrag van 6.071 frank op het finan
cieringscontract van dezelfde datum; 

Overwegende dat cJe vordering, voor 
zover zij steunt op het orderhriefje, res
sorteert onder de hevoegdheid van de 
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rechtbank van koophandel (artikel12, 10, 
van de wet van 25 maart 1876) en, voor 
zover zij steunt op het financieringscon
tract, onder doze van de vrederechter 
(artil<el 3, 12°, van evengenoemde wet); 
dat, derhalve, zoals hot arrest erop wijst, 
de rechtbank van koophandel bevoegd 
was krachtens artikel 37te1' van dezelfde 
wet; 

Overwegepde dat, lnidens artikel 43tm· 
van evengenoemde wet, de betwistingen 
inzake verkoop en lening op afbetaling 
voor hot bevoegde gerecht moeten komen, 
ten doze de rechtbanlc van koophandel 
van de woonplaats van de koper of van 
de geldopnemer ; 

Overwegende inderdaad dat, om recht 
te doen op de vordering, hot arrest uit
slnitend kon stennen op hot financierings
contract betreffende de som van 6.071 fr. 
en, om de verantwoording van hot bedrag 
van 51.792 frank na te gaan, hoefde te 
steunen niet alleen op hot orderbriefje 
van 59.760 frank doch eveneens op het 
financieringscontract; 

Overwegende dienvolgens dat het 
arrest wettelijk de Rechthank van koop
handel te Antwerpen onbevoegd ver
ldaart; 

Da.t hot middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeloid nit 
de schending van de artikelen 1165 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 17, 
77 van de gecoiirclineerde wetten op de 
wisselbrieven en orderbriefjes en 97 van 
de Grondwet, 

cloorclat hot bestreden arrest de vor
dering van eiseres, gestecmd op hot order
briefje, verwerpt wegens onbevoegdheid 
1'atione loci en om de reden dat eiseres, 
al is zij dercle-honder van hot order
briefje, toch de rechten en verplichtingen 
ovorgenonwn heeft die voor de vennoot
schap « Garage Maertens " voortvloeiclen 
nit hot contract van 13 april 1962, en 
haar deswege de excepties mogen tegen
geworpen worden wolke Marechal en 
Demeurichy (de verweerders) tegen ge
noOinde vennootschap n10chten laton 
golden of die van an1btswege door de 
rechter nwesten opgeworpen worden, en 
Oin. de reden dat de bevoegdheid 1·atione 
loc1; van de Rechtbank te Antwerpen 
voor gevolg zon hebben een ongeoor
loofcie ontdniking van de gebiedende 
bepalingen van artill.el 43te1' van de wet 
op de bevoegclheid, krachtens welke de 
betwistingen voor de rechtbank van de 
woonplaats van de koper of van de geld
opnemer rnoeten ingesteld worden, 

tenuijl : 1° eiseres hoegenaarnd niet alle 

verplichtingen heeft overgenomen die 
voor de vennootschap « Garage Maertens " 
voortvloeiden nit het contract van 
13 april 1962, waarbij deze zich verbond 
tot levering van een door haar verkochte 
personenwagen, dat het contract eiseres 
snbrogeert in de rechten en de voor
rechten van de verkoper, maar niet in 
diens verplichtingen en dat hot contract 
gesloten tussen genoeinde vennootschap 
en de verweerders eiseres geen nadeel 
kon toebrengen en het arrest een ver
keerde interpretatie van dit contract 
heeft gegeven (schending van de artike
len 1165 en 1319 tot 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek); 2° het arrest hoege
naamd niet vaststelt dat eiseres, derde
houder van hot orderbriefje en geendos
seerde, wetens en willens ten nadele van 
de verweerders, betrokkenen-acceptanten 
en borgstellers van het orderbriefje, zou 
gehandeld hebben, zodat doze laatsten 
niet gerechtigd waren de excepties, die 
zij tegen hun oorspronkelijke trekker, 
de vennootschap « Garage Maertens », 
zonden knnnen inroepen, aan eiseres 
tegen te werpen (schending van de arti
kelen 17 en 77 van gezegde gecoiirdi
neerd.e wetten) ; 3° het mTest, door te 
beslissen dat eiseres alle rechten en ver
plichtingen, spruitende nit hot verkoop
en financieringscontract van 13 april 
1962 had overgenomen, verplicht,ingen 
die ten laste zijn van gezegde vennoot
schap, op tegenstrijdige, duistere en 
oncluidelijke motieven gegrond is, daar 
doze voor 'Verschillende tegenstrijdige 
interpretaties vatbaar zijn, nu die rn.oti
vering ofwel kan hetekenen clat in hot 
contract beciingen worden ingelast waar
bij eiseres, in strijd met artikel 1165 van 
het Bmgerlijk W etboek, verplichtingen 
van de verkoper, ook wat hetreft de 
levering, heeft overgenom.en, of integen
deel kan hetekenen dat eiseres wetens 
en willens ten nadele van de vcrweerders 
zou gehandelrl hebben, hetgeen zon 
geleid hebben tot niet-toepassing van 
artikel 17 van gezegcle gecoiirclineerde 
wetten (schencling van artikel 97 van 
de Gronclwet); waaruit volgt dat hot 
arrest de in hot rniddel aangeduicle wets
bepalingen schenclt : 

Wat hot ecrste en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat hot arrest, in strijd 
m.et wat in het financieringscontract is 
bepaa.ld, verklaart dat eisOl'es ook de 
verplichtingen van de verkoper over
genomen heeft ; 

Ovorwegende dat hot geschil tot grond-
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slag heeft de rechten en niet de verpli,ch
tingen van eiseres ; 

W aaruit volgt dat het derde onderdeel 
feitelijke grondsl ag mist en het eerste 
onderdeel, bij gebrek aan belang, niet 
ontvankelijk is; 

W at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat " daar vaststaat dat de naamloze 
vennootschap " Financia "• al is zij derde
houder van de orderbrief, tevens aile 
rechten en verplichtingen overgenomen 
heeft die voor de naamloze vennootschap 
"Garage Maertens" (de verkoper) voort
vloeiden uit het contract van I3 april 
I962, haar desvvege aile excepties mogen 
tegengeworpen worden .welke Marechal 
en Demem'ichy (de verweerders). tegen 
laatstgenoemde vennootschap mochten 
laten gelden of die van ambtswege door 
de rechter moesten opgeworpen worden " ; 

Overwegende dat de rechter aldus dui
delijk te kennen geeft dat hij geen toe
passing maakt van de artikelen I 7 en 
77 van de geco6rdi11eerde wetten op de 
wisselbrieven en orderbriefjes doch stetmt 
op het financieringscontract ; dat zijn 
beslissing dienaangaande, zoals blijkt nit 
het antwoord op het eerste middel, wet
telijk is; 

DRt het tweede onderdeel van het 
middel uitgaat van een verkeerde lezing 
van het arrest en derhalve feitelijke 
grondslag mist ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de nota van eiseres die niet 
volcloet aan de vereisten van artikel I3 
van de wet van 25 februari I925, ver
werpt de voorziening ; veroordeelt eiseres 
in de kosten. 

20 juni I969. - Ie kamer. - Voor
zitteT, H. Belpaire, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1', 
H. Delahaye. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Krings, aclvocaat-generaal. - PleiteT, 
H. VanRyn. 

2e KAMER. - 23 juni 1969. 

VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
TERMIJN. - DIENSTPLICHTZAKEN. 
BESLISSING VAN DE HOGE MILITIE
RAAD. - VOORZIENING VAN DE DIENST-

PLIOHTIGE. - MEER DAN VIJFTIEN 
DAGEN NA DE ONTVANGST VAN DE 
BETEKENING.- VoORZIENING TE LAAT 
INGESTELD. 

Te laat ingesteld en de?'l~alve niet ontvan
lcelijk is de voo1·ziening van een dienst
plichtige tegen een beslissing van de 
Hoge militiemad, wellce aan de gTitfie 
van het Hoj van cassatie wenl ge1·icht 
meer dan vijjtien dagen na de ontvangst 
van de betelcening van deze beslissing (1). 
(Gecoordineerde dienstplichtwetten, 
art. 51.) 

(KESTELOOT.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 2I februari 1969 gewezen 
door de Hoge lTiilitieraad ; 

Overwegende dat luidens artikel 51, 
§§ 2 en 4, van de dienstplichtwetten, 
gecoordineerd op 30 april 1962, de voor
ziening in cassatie van de dienstplichtige, 
op straffe van nietigheid, per aangete
kende brief aan de griffie van het Hof 
van cassatie moet worden gezonden bin
nen 15 dagen nadat hij van de bestreden 
beslissing kennis heeft gekregen ; 

Overwegende dat in het onderhavige 
geval eiser van de heslissing kmmis heeft 
gekregen op 12 1naart 1969 ; 

Dat de voorziening in cassatie per 
aangetekende brief aan de griffie van het 
Hof van cassatie gezonden is op 28 maart 
1969, dit is buiten de wettelijke termijn; 

Dat zij dus niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

23 juni 1969.- 2e kamer.- Voo1'zitte1·, 
H. van Beirs, voorzitter.- Ve1'slaggeve1·, 
H. Trousse. - Gelijkhtidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, eerste advocaat-gene
raal. 

2e KAlliER. - 23 juni 1969. 

I o BOSSEN. - BoswETBOEK, ARTI
KEL 113. - VERBOD OM ZONDER VER-

(1) Cass., 8 juni 1964 (Bull. en PAsrc., 
1964, I, 1062) ; 24 augustus 1967 (Ar1·. cass., 
1967, biz. 1333); raadp!. cass., 12 mei 1969, 
sup1·a., biz. 891. 
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GUNNING ENIG HUIS, HOEVE OF AAN
HORIGHEDEN TE BOUWEN OP MINDER 
DAN 100 METER AFSTAND VAN DE RAND 
VAN DE BOSSEN DIE AAN DE BOS· 
REGELING ZIJN ONDERWORPEN. 
VERGUNNING VEREIST. 

2° MISDRIJF. - RECHTVAARDIGINGS
GROND. - 0NOVERKOMELIJRE DWA· 
LING. BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER. 

1° A1·tikel 113 van het Boswetboek verbiedt 
zonder ve1·gunning van de Ministe1· 
van landbouw enig huis, hoeve of aan
ho1·igheden te bouwen op een ajstand 
van minde1· dan 100 mete1· van de 1·and 
van de bossen die aan de bos1·egeling 
zijn onde1·worpen (1); de bou.wvergun
ning die doo1· de bestendige deputatie van 
de p1·ovinciemacl wo1·dt ve1·leencl met toe
passing van a1·tikel 54 van de wet van 
29 maa1·t 1962 inzake 1·uimtelijke orde
ning, kan deze ve1·gunning niet ver
vangen (2). 

2° De feitenrechter beoo1·deelt soeverein 
het bestaan van een onoverkomelijke 
dwaling, welke doo1· de beklaagcle als 
1·echtvaardigingsgrond w01·dt aange
voe1·d (3). (Strafwetb., art. 71.) 

(HOEBEECK, T. BELGISCHE STAAT, MINIS
TER VAN LANDBOUW, EN PROCUREUR 
DES KONINGS TE NEUFCHATEAU.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 juni 1968 door de Correc
tionele Rechtbank te Neclichateau gewe
zen, rechtdoende in hoger beroep ; 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat het besluit van de Bestendige 
Deputatie van de Provincieraad van 
Luxemburg van 8 juni 1967 waarbij de 
bouwvergunning wordt toegestaan, eerste 
onde1·deel, vaststelt dat het Bestuur van 
Waters en Bossen, geraadpleegd door 
voornoemde deputatie, zijn advies niet 

(1) Krachtens artikel 1 van het koninklijk 
besluit nr 90 van 30 november 1939, wordt 
de bevoegdheid die met name overeenkomstig 
artikel 113 van het Boswetboek aan de 
Koning wordt toegekend, uitgeoefend door 
de Minister van landbouw (cass., 23 september 
1968, supra, blz. 91). 

(2) Over het punt dat artikel 113 van het 

heeft bekend gemaakt en derhalve de 
bouwvergunning, bepaald bij artikel 113 
van het Boswetboek, impliceert ; tweede 
onde1·deel, alle noodzakelijke bouwver
gunningen dekt krachtens de bestuurs
regel volgens welke het voornaamste 
bestuur zich ermee belast het dossier 
aan te vullen en alle bijkomende ver
gunningen en adviezen in te winnen : 

Overwegende dat geen enkele wette
lijke bepaling aan de bestendige deputatie 
van een provincieraad de bevoegdheid 
toekent om de vergunning van de 
Minister van Landbouw te verlenen, 
zonder welke, volgens artikel 113 van 
het Boswetboek, gewijzigd bij artikel 1 
van het koninklijk besluit van 30 novem
ber 1939, geen huizen of hoeven of aan
horigheden gebouwd mogen worden op 
minder dan honderd meter afstand van 
de rand van de bossen die aan de bos
regeling zijn onderworpen ; 

Dat het vonnis derhalve wettelijk 
afwijzend beschikt heeft op eisers ver
weer waarin wordt betoogd dat het 
besluit van de bestendige deputatie, 
dat in het middel is vermeld, de volle 
en definitieve vergunning ui tmaakt om 
op het perceel, vermeld in deze akte, 
te bouwen; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat, bij de ontvangst van het voor
melde besluit van 8 juni 1967 waarbij 
de bouwvergunning werd toegestaan na 
te hebben vastgesteld dat het advies 
van het Bestuur van Waters en Bossen 
was gevraagd, eiser hieruit normaal heeft 
kunnen afleiden dat hij gemachtigd was 
om te bouwen op minder dan honderd 
meter afstand van de rand van het bos 
en hij derhalve de dwaling over het recht 
en over het feit kon inroepen : 

Overwegende dat, na de gegevens te 
hebben vermeld waarop haar beslissing 
gegrond is, de correctionele rechtbank 
eruit afleidt dat eiser ten onrechte zijn 
goede trouw inroept en het zwijgen van 
het Bestuur van Waters en Bossen dat 

Boswetboek geen andere straf stelt dan de 
afbraak van het gebouw, raadpl. Brussel, 
15 oktober 1859, en cass., 16 april 1860 
(Bull. en PASIC,, 1860, I, 242 en 248); RIGAUX 
en TROUSSE, Codes de police, d. II, blz. 436. 

(3) Cass., 17 maart 1969, supra, blz. 662; 
verg. cass., 23 februari 1967 (ibid., 1967, 
blz. 797). 
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door de bestendige deputatie geraad
pleegd was, wil uitleggen als een stil
zwijgende goedkenring of vergunning ; 

Overwegende dat de rechter in feite 
en derhalve op soevereine wijze beoor
deelt of de omstandigheden die beklaagde 
inroept, met name de onoverkomelijke 
dwaling, voor hem een rechtvaardigings
grond oplevert die zijn schuld uitsluit ; 

Dat het middel erop neerkomt deze 
beoordeling aan kritiek te onderwerpen 
en dus niet ontvankelijk 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. 

23 juni 1969.-2° kamer.- Voo1·zitter, 
H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggever, 
Baron Richard. - Gelijkluidende con
clusie, H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. 

2° KAMER. - 23 juni 1969. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BE
KLAAGDE DIE EEN AANVULLEND ONDER· 
ZOEK AANVRAAGT. - AANVRAAG NIET 
BIJZONDER GEMOTIVEERD. - REOHTER 
DIE VERKLAART DAT DE BESTAND
DELEN VAN DE TELASTLEGGINGEN BE· 
WEZEN ZIJN. - lMPLIOIETE VAST
STELLING DAT BET AANVULLEND 
ONDERZOEK NUTTELOOS IS. - AFWIJ
ZING ERVAN REGELMATIG GEMO
TIVEERD. 

T'Vanneer de beklaagde een aanvullencl 
onde1·zoek aanv1·aagt zonde1· hie1'V001' 
een bijzoncle1·e reden op te geven, verant
woonlt cle jeitem·echte1· 1'egelmatig de 
ajwijzing, do01· te ve1·klaren dat de 
bestandclelen van de telastleggingen be
wezen zijn en aldus impliciet de nut
teloosheid van het gevmagde aanvullend 
onderzoek vast te stellen (1). (Grondwet, 
art. 97.). 

(BOOKSTIJN S.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 juni 1968 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Over het tweede middel, hiernit afge
leid dat het arrest niet regelmatig met 
redenen is omkleed, daar het hof van 
beroep, zonder redengeving, afwijzend 
beschikt op het verzoek om een aanvul
lend onderzoek onder voorlegging van 
een nieuw stnk waaruit bleek dat ver
gissingen waren begaan die eiser volledig 
vrij pleitten : 

Overwegende dat eiser subsidiair een 
aanvullend onderzoek aanvroeg zonder 
voor deze aanvraag een bijzondere 
reden aan te geven ; 

Overwegende dat het arrest stelt dat 
de feiten die de verschillende telast
leggingen opleveren en die de eerste 
rechter bewezen heeft verklaard, bewezen 
gebleven zijn door de behandeling voor 
het hof van beroep, zodat het aldus de 
reden aangeeft waarom dit hof het door 
eiser gevraagd aanvullend onderzoek 
nutteloos acht en het op dit verzoek 
passend antwoordt ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
vormen in acht genomen zijn en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

23 juni 1969. -2°kamer.- Voo1·zitter, 
H. van Beirs, voorzitter.- Ve1•slaggever, 
Baron Richard. - Gelijkluidende con
clusie, H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. - Pleite1·, H. Masquelin (van 
de balie bij het Hof van beroep te 
Brussel). 

(1) Verg. cass., 6 februari 1967 (A1'1'. cass., 
1967, biz. 701); cass., 23 oktober 1967 (ibid., 
1968, biz. 289) en 11 juni 1969, supTa, 
blz. 1003. 
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2e KAMER. - 23 juni 1969. 

1° WEGVERKEER. - VERANDERING 
VAN RIOHTING. - BESTUURDER DIE 
BETOOGT DAT EEN ANDERE BESTUUR
DER DIE IN TEGENGESTELDE RIOHTING 
RIJDT EN LINKS WIL AFSLAAN, IN HET 
MIDDEN VAN DE RIJBAAN GEAARZELD 
EN ZIJN MANEUVER VOORTGEZET HEEFT, 
TOEN HET EERSTE VOERTUIG NABIJ 
WAS, HEJVI ALDUS DE WEG AFSNIJDENDE. 
- BESLISSING DIE ENKEL EROP WIJST 
DAT DE ANDERE BESTUURDER DE 
EERSTE BESTUURDER NIET HEEFT KUN
NEN OPMERKEN .TOEN HIJ MET ZIJN 
MANEUVER BEGONNEN WAS. - NIET 
REGELJVlATIG GEMOTIVEERDE BESLIS
SING. 

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSZAKEN. 
- REOHTSVORDERINGEN INGESTELD 
DOOR VERSOHILLENDE BURGERLIJKE 
PARTIJEN TEGEN EEN BEKLAAGDE EN 
DOOR HEM TEGEN EEN MEDEBE
KLAAGDE. - EINDBESLISSINGEN OP 
DE REOHTSVORDERINGEN VAN SOJVIMIG:E1 
BURGERLIJKE PARTIJEN EN NIET DEFI
NITIEVE BESJ,ISSINGEN OP DE REOHTS
VORDERINGEN VAN EEN ANDERE BUR
GERLIJKE PARTIJ EN OP DE REOHTS
VORDERING VAN DE BEKLAAGDE. -BE
SLISSINGEN GEGROND OP DEZELFDE 
ONWETTIGE REDEN. - VoORZIENING 
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE VER
SOHILLENDE BESLISSINGEN. - VER
NIETIGING VAN DE EINDBESLISSINGEN 
DIE ZIOH UITSTREKT TOT D:E1 NIET 
DEFINITIEVE BESLISSINGEN, ZELFS ZO 
DE BEKLAAGDE EN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ ZIOH TEGEN DEZE BESLISSINGEN 
ONREGELMATIG IN OASSATIE HEBBEN 
VOORZIEN OF VAN HUN VOORZIENING 
ERTEGEN AFSTAND HEBBEN GEDAAN 
ZONDER EOHTER ERIN TE BERUSTEN. 

1° Niet 1·egelmatig gemotivee1·d is de 
beslissing die, als antwoord op de con
chtsie van een bestu~wcle1· van een voe1·
tuig die betoogt clat cle bestuurde1· van 
een ande1· voertuig, die in tegengestelde 
richting reed en links wilde ajslaan, in 
het midden van de rijbaan geaarzeld en 
zijn manet<vm· voo1·tgezet heejt, toen het 
eerste vom·tuig nabij was, zodat hij hem 
aldus de weg ajsneed, enlcel erop wijst 
dat de andere best~tu1•de1· de ee1·ste 
bestuurder niet heejt kunnen opme1·ken 
toen hij met zijn 1·egelmatig maneuver 
begonnen was (Grondwet, art. 97; 
Wegverkeersreglement van 10 decem
ber 1958, gewijzigd op 30 april 1963, 
art. 25-2-d). 

2° W annee~· de beklaagde zich in cassatie 
heeft voorzien tegeTb de beslissingen op 
de door ve1·schillende burge1·lijke pa1'
tijen tegen hem ingestelde 1'echtsvo1·de-
1'ingen en tegen de beslissing op de dovr 
hem tegen een meclebeklaagde ingestelde 
bu1·geTlijke 1'echtsvonle1·ing en de VM'

schillende beslissingen op dezeljde 
onwett·ige 1·eden gegrond zijn, sfl•elct de 
ve1'nietiging van de eindbeslissingen 
op de 1'echtsvonle1·ing van sommige 
btwge1·lijke pMtijen zich ~tit tot de niet 
definitieve beslissingen op de 1·echtsvm·
clering van een andere b~wgeTlijlce pa1·tij 
en op de 1'echtsvonle1·ing van de be
lclaagde, zeljs zo de belclactgde en deze 
bt<rge1·lijlce pMtij zich tegen deze beslis
singen on1·egelmatig in cassatie hebben 
voorzien of van htm voo1·ziening e1•tegen 
ajstancl hebben geclaan zondeT echter 
e1·in te bents ten ( l). 

(VEGA-FERNANDEZ, T. MEGENS EN ANDE· 
REN; OlD Y OID, T. MEGENS EN VEGA

FERNANDEZ.) 

ARREST (vertaling). 

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

Overwegende dat Vega-Fernandez zich 
in cassatie heeft voorzien als beklaagde 
op rechtstreekse dagvaarding en als 
burgerlijke partij en dat Cid y Cid zich 
als burgerlijke partij in cassatie heeft 
voorzien in persoonlijke naam en in 
naam van zijn minderjarige dochter 
Dolores; 

Over het tweede middel, gemeen aan 
de eisers en afgeleid uit de schending 
van de artikelen 418, 420 van het Straf
wetboek, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doonlat het bestreden arrest eiser 
Vega-Fernandez wegens onopzettelijke 
slagen en verwondingen veroordeelt tot 
een straf, alsmede tot verscheidene scha
devergoedingen aan hen die zich tegen 
hem burgerlijke partij hebben gesteld, en 
zegt dat het hof van beroep onbevoegd 
is om over de burgerlijke rechtsvorderin
gen van eiser tegen de beklaagde Megens 
uitspraak te doen, op grond namelijk 
dat laatstgenoemde, die naar links wilde 

(1) Cass., 19 februari 1968 (A1·r. cass., 1968, 
blz. 807) ; raadpl. cass., 16 juni 1969, supra, 
blz. 1031. 
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afdraaien, de voorschriften van arti
kel 25-2 van het wegverkeersbesluit 
heeft nagekomen ; het niet bewezex1 is 
dat, toen hij het maneuver began, 
waarvan sprake is in artikel 25-2-d 
van het wegverkeersbesluit, hij het aan
komen van Vega-Fernandez heeft kun
nen opmerken en, indien deze laatste 
tegen 60 km. per uur of minder had 
gereden, hij bij het opmerken van 
Megens zijn snell-teid zou hebben lmnnen 
beperken, zodat deze de rijweg verder 
kon oversteken of zijn voertuig stoppen 
en de botsing vermijden, 

zonde1• te antwoo1'Clen op de regelmatige 
conclusie van eiser Vega-Fernandez in 
hager beroep, in zover zij stelde << dat 
blijkens de verklaringen zelf van de 
beklaagde Megens hij slechts l tot 2 meter 
had gereden toen hij de auto van Vega
Fernandez zag aankomen ; dat het hem 
op dat ogenblik volledig mogelijk was 
te stoppcn OlTl de tegenligger te laten 
cloorgaan en dat hij, in plaats van 
zulks te doen, geaarzeld heeft en voort
gereden is v66r de Mercedes die zich 
op zeer korte afstand bevoncl van 
zijn wagen ; dat de beklaagde clus een 
bijzonder zware dubbele font heeft 
begaan, in de eerste plaats door zich 
opnieuw in beweging te zetten ofschoon 
de tegemoetkomende Mercedes slechts 
40 tot 50 meter ver was, en daarna door 
zijn beweging voort te zetten op deze 
brede rijweg, zodat hij de cloorgang 
voor de Mercedes geheel heeft afgesne
den, ofschoon het voor hem zeer goed 
mogelijk was te stoppen en het andere 
voertuig dat rechts van de rijweg reed, 
te laten doorgaan >> ; 

en te1'wijl het derhalve geen wettelijke 
verantwoording heeft gegeven voor de 
strafrechtelijke en burgerrechtelijke ver
oordelingen die het tegen eiser heeft 
uitgesproken, noch voor de beslissing 
waarbij het hof van beroep onbevoegd 
wordt verldaard om kennis te nemen van 
de burgerlijke rechtsvorderingen van 
eisers tegen Megens : 

Overwegende dat de eiser Vega-Fer
nandez in zijn regelmatige conclusie 
voor bet hof van beroep de verwering 
deed gelden die in het middel nauwkeurig 
is overgenomen ; 

Overwegende dat het arrest stelt dat 
bet niet bewezen is dat, toen hij het 
maneuver begon, waarvan sprake is 
in artikel 25-2 van het wegverkeers
besluit, Megens (thans verweerder) het 
aankomen van Vega-Fernandez heeft 
kunnen opmerken, en dat, indien deze 
aatste tegen 60 km. per uur of minder 

had gereden, hij bij het opmerken van 
Megens zijn snelheid zou hebben kunnen 
beperken, zodat deze de rijweg verder 
kon oversteken of zijn voertuig stoppen 
en de botsing vermijden; 

Overwegende dat het arrest door deze 
overwegingen niet antwoordt op het 
venveer gevoerd in het middel en waarin 
wordt gesteld dat Megens een dubbele 
font had begaan door zich opnieuw in 
beweging te zetten nadat hij had geaar
zeld, ofschoon de wagen van Vega
Fernandez hem tegemoet kwam gereden 
op een afstand van 40 tot 50 meter, 
en door zijn beweging voort te zetten 
op de rijweg en aldus de doorgang af 
te snijden voor de wagen van Vega
Fernandez, ofschoon het hem zeer goed 
mogelijk was te stoppen en de wagen 
te laten doorgaan ; 

W aaruit volgt dat het arrest niet 
regelmatig met redenen is omkleed; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat de eiser Cid y Cid 

afstand heeft gedaan van zijn voor
ziening, in zover zij gericht is tegen de 
niet-defiDitieve beschiklJ::ingen van bet 
arrest, rechtdoende op de burgerlijke 
rechtsvorderingen die door voornoemde 
tegen Vega-Fernandez zijn ingesteld; dat 
de eiser Vega-Fernandez a£stand heeft 
gedaan van zijn voorziening, in zover 
zij gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvorderingen die Cid y 
Cid tegen hem heeft ingesteld ; 

Overwegende dat deze afstanden niet 
kunnen worden beschouwd als berustin
gen in de beslissing, gewezen op de bur
gerlijke rechtsvorderingen van de eiser 
Cid y Cid, aangezien deze beslissing geen 
uitspraak doet over een bevoegdheids
geschil en geen eindbeslissing is in de 
zin van artikel 416 van bet Wetboek van 
strafvordering ; dat hieruit volgt dat, 
niettegenstaande deze afstanden, de ver
nietiging van de beslissing op de tegen 
Vega-Fernandez ingestelde strafvordering 
en van de eindbeslissingen op de andere 
burgerlijke rechtsvorderingen de ver
nietiging meebrengt van de niet-defui
tieve beslissing op de burgerlijke rechts
vorderingen van de eiser Cid y Cid ; 

Om die redenen, en zonder dat er 
reden is tot een onderzoek van de andere 
middelen der voorzieningen, daar deze 
geen ruimere cassatie kunnen mee
brengen, decreteert de afstand van de 
voorzieningen, in zover zij gericht zijn 
tegen de beslissingen op de rechtsvorde
ringen van Cid y Cid tegen Vega-Fer
nandez ; veroordeelt de eiseres in de 
kosten van deze afstanden ; vernietigt 
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het bestreden arrest, behalve in zover 
het Megens vrijspreekt, de verjaring 
verkregen verklaart met betrekking tot 
het verkeersmisdrijf ten laste gelegd 
van Vega-Fernandez en de eis tot ver
goeding van de schade aan het voertuig, 
eigendom van de echtgenote Megens, 
niet ontvankelijk verklaart ; beveelt dat 
van het thans gewezen arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt de verweerders in de kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

23 juni 1969 .. - 2e kamer.- Voo1·zitte1', 
H. van Beirs, voorzitter.- Ve1·slaggeve1', 
H. de Waersegger. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, eerste advo
caat-generaal. - Pleite1·s, HR. Fally en 
DeBruyn. 

2e RAMER.- 23 juni 1969, 

1° MISDRIJF. - REORTVAARDIGINGS
GROND. - WETTIGE VERDEDIGING. -
BEOORDELING VAN DE FElTEN. 
SoEVEREINE BEOORDELING DOOR DE 
FEITENREORTER. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAKEN. - NEER
LEGGING VAN DE MEli10RIES.- MEMO
HIE VAN DE ElSER TER GRIFFIE VAN 
RET HoF NEERGEI·EGD NA RET VER
STRIJKEN VAN DE TERMIJN, GESTELD 
BIJ ARTIKEL 420bis, LID 2, VAN RET 
WETBOER VAN STRAFVORDERING. 
NIET-ONTV ANRELIJRREID. 

1° De feitem·echte1' beoonleelt soeve1•ein 
of de slagen of ve1•wonclingen geboden 
Wa!'en door de ogenblikkelijke noodzaak 

(1) Cass., 28 maart 1960 (Bttll. en PAsrc., 
1960, I, 870) en de in de noot aangebaalde 
arresten; ctdde cass., 21 juni 1935 (ibid., 
1935, I, 292) en 21 juni 1942 (·ibid., 1942, I, 
158). 

(2) Verg. cass., 8 januari 1968 (A1'1·. cctss., 
1968, blz. 630) en 23 december 1!l68, supm, 
blz. 402. Artikel 14, 37°, begrepen in arti
kel2 van de wet van 10 oktober 1967 boudende 
bet Gerecbtelijk Wetboek, heeft vanaf 1 janu-

van de wettige ve1·dediging van degene 
die de slagen of ve!'wondingen heeft 
toegebmcht, en of de dade1· van de 
slagen of vm·wondingen heeft kunnen 
geloven aan een aan!'anding van per
sonen hetzij als 1'echtst1·eeks doel van 
hem die heeft gepoogd in te klimmen 
of in te b1·eken, hetzij als gevolg van de 
weerstand welke diens voo1·nemen mocht 
ontmoeten (1). (Strafwetb., art. 416 
en 417.) 

2° Niet ontvankelijk is de memorie tot 
staving van een voo!'ziening in straf
zaken te1· gTiffie van het Hof nee1·gelegd 
na het ve1·stTijken van de teTmijn, 
gesteld bij a?'tikel 420bis, lid 2, van het 
Wetboek van stmjvo1'de1·ing (2). 

(JADOT, T. DELOORPS EN NATIONAAL 
VERBOND VAN ONZIJDIGE MUTUALI
TEITEN VAN BELGIE.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 november 1968 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel ; 

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

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 416 en 417, 
inzonderheid 417, lid 1 en 2, van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 

do01'dat het bestreden arrest het door 
eiser opgeworpen middel van wettige 
verdediging verwerpt, op grond dat, 
zelfs met aanneming van de lezing van 
de feiten zoals zij door beklaagde wordt 
voorgedragen, deze redelijkerwijze niet 
heeft kmm.en denken dat Delcorps zijn 
persoo;n wilde aanranden, dat het uur 
waarop de feiten zich hebben voorge
daan (19.30 uur op 29 september 1966), 
die zienswijze bevestigt en dat, toen hij 
op Delcorps schoot, laatstgenoemde nog 
op zulke afstand was dat hij niet heeft 

ari 1969 (koninklijk besluit van 1 november 
1968, art. 3, 18°, 2), artikel 53 opgebeven 
van het besluit van 15 maart 1815, zoals dit 
werd vervangen door artikcl 6, § 1, van de wet 
van 20 juni 1953; artikel154 begrepen in arti
kel 3 van bcdoelde wet van 10 oktober 1967 
beeft vanaf dezelfde datum (koninklijk besluit 
van 4 november 1968, art. 4) in het Wetboek 
van shafvordering, met name artikel 420bis, 
dezelfde bepalingen ingevoegd als die van bet. 
opgeheven artikel. 
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kunnen geloven aan een aanranding van 
zijn persoon als gevolg van de weerstand 
welke het voornemen van Delcorps mocht 
ontmoeten, 

te1·wijl : I 0 het arrest erkent dat het 
niet kan worden betwist dat Delcorps 
de afsluiting van het eigendom van 
beklaagde heeft beklommen, , dat de 
bewering van beklaagde volgens welke 
hij, toen hij op Delcorps afging, deze 
tweemaal aan zijn schoonmoeder, die 
zich op straat bevond, heeft horen zeggen 
'' Ik zal hem doden "• niet onwaarschijn
lijk lijkt en dat er geen reden is om ze te 
verwerpen, en dat er bij de straftoeme
ting rekening moet worden gehouden 
met de onverstandige houding van de 
burgerlijke partij, die in de omstandig
heden en op het uur waarop hij het heeft 
gedaan, geen uitleg had moeten gaan 
vragen aan beklaagde, die redengeving 
in tegenspraak is met de stelling van de 
rechters in hoger beroep dat beldaagde 
redelijkerwijze niet heeft kunnen denken 
dat Delcorps zijn persoon wilde aan
randen, dat het uur waarop de feiten 
zich hebben voorgedaan, die zienswijze 
bevestigt en dat hij niet heeft kunnen 
geloven aan een aanranding van zijn 
persoon als gevolg van de weerstand 
welke het voornemen van Delcorps 
m.ocht ontmoeten (schending inzonder
heid van artikel 97 van de Grondwet) ; 

2° de reden dat het uur waarop de 
feiten zich hebben voorgedaan (19.30 uur 
op 29 september 1966) de zienswijze 
bevestigt dat beklaagde redelijkerwijze 
niet heeft lnmnen denken dat Delcorps 
zijn persoon wilde aanranden, in het 
onzekere laat of de rechters artikel 417 
hebben willen buiten toepassing laten 
omdat naar hun opvatting de feiten, en 
inzonderheid. de beklimming van de 
afsluiting van het eigendom van be
ldaagde, niet bij nacht zijn geschied, 
dan wei integendeel die feiten hebben 
plaatsgehad bij nacht, en deze onzeker
heid het Hof verhindert toezicht te oefe
uen op de wettelijkheid van het arrest 
(schending van aile in het middel aan
gehaalde wetsbepalingen) : 

W at het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat, vooraleer eiser een geweerschot 
loste op verweerder, deze eerst aan de 
voordeur van het huis geklopt heeft ; 
dat, zelfs al heeft hij met geweld geklopt, 
deze houding niet die van een aanvaller 
is ; dat op het ogenblik dat eiser verweer
der naar de achterkant van het huis 

heeft zien gaan, hij er zich rekenschap 
heeft moeten van geven dat deze niet 
gewapend was; dat eiser tijdens het 
onderzoek heeft erkend dat, afgezien van 
een onbelangrijke scene van weder
zijdse dreigementen, verweerder hem 
vroeger nooit had bedreigd en dat hij 
aan de onderzoeksrechter heeft verklaard 
dat hij door een schot te lossen de per
soon die op zijn eigendom doorgedrongen 
was, wilde beletten de vensters van de 
veranda te breken en de schender van 
ziin eigendom wilde straffen ; 

Overwegende dat het arrest door een 
soevereine beoordeling van deze feiten 
wettelijk heeft kunnen beslissen, zonder 
in tegenstrijdigheid te vervallen, dat, 
niettegenstaande de omstandigheden dat 
verweerder de afsluiting van eisers 
eigendom heeft beklommen en, toen hij 
op hem afging, eiser hem tweemaal 
aan zijn schoonmoeder, die zich op straat 
bevond, zou hebben horen zeggen : 
" Ik zal hem doden "• en met inacht
neming van de onverstandige houding 
van verweerder die in de omstandig
heden en op het uur waarop hij het heeft 
gedaan aan eiser uitleg is gaan vragen 
eiser redelijkerwijze niet heeft kunnen 
denken dat verweerder zijn persoon 
wilde aanranden, dat hij niet heeft 
kunnen geloven aan een aanranding 
tegen hem als gevolg van de weerstand 
welke verweerders voornemen mocht 
ontmoeten, en dat hij derhalve zich niet 
in staat van wettige zelfverdediging 
bevond; 

Dat het middel in zijn eerste onder
dee! niet kan worden aangenomen ; 

W at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiser erkend heeft dat het op het 
ogenblik van de feiten '' volledig donker 
was, maar dat hij goed zag, daar de open
bare verlichting aan was " ; 

Overwegende dat, als het arrest beslist 
dat het uur waarop de feiten zich hebben 
voorgedaan, dit is te 19.30 uur op 29 sep
tember 1966, de zienswijze '' bevestigt » 
volgens welke eiser niet heeft kunnen 
geloven dat verweerder zijn persoon 
wilde aanranden, het niet heeft willen 
zeggen of die feiten zich al dan niet 
hadden voorgedaan toen de nacht geval
len was, maar wei dat op zulk een uur 
eiser niet aan een aanranding van zijn 
persoon heeft ktmnen geloven ; 

Dat het middel in zijn tweede onder
dee! op een onjuiste lezing van het arrest 
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berust en derhalve feitelijke grondslag 
mist; 

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

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

Overwegende dat hot arrest vaststelt 
dat de zaak niet in_ staat van wijzen is ; 
dat hot or zich toe bepe:rkt de heropening 
van de debatten to bevelen en daartoe 
eon dag vaststelt ; dat doze beslissing 
geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van hot Wetboek van straf
vordering en goon uitspraak doet over 
eon bevoegdheidsgeschil ; 

Dat de voorziening voorbarig en der
halve niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de m01norie, door eiser tor 
griffie van het Hof ingediend op 23 mei 
1969, dit is na verstrijken van de ter
n::tijn bepaald in artikel 420bis, ingevoegd 
in hot Wetboek van strafvordering bij 
artikel 154, vervat in artikel 3 van de 
wet van 10 oktoher 1967, verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

23 jun:i: 1969.- 2e kmner.- VooTzitteT, 
H. van Beirs, voorzitter.- Ve1·slaggeve1', 
H. de Waersegger. - Gelij!cl~ticlencle 
conelttsie, H. Paul Mahaux, eerste advo
caat-generaal. - Pleite1·, H. Carlier (van 
de balie hij het Hof van beroep to 
Brussel). 

2e KAMER.- 23 juni 1969. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAKEN. - JEuGDBE
scRERlVIING. - ARREST VAN RET ROF 
VAN BEROEP, JEUGDKAlVIER, WAARBIJ 
DE ONTZETTING VAN RET OUDERLIJK 
GEZAG IS UITGESPROKEN. - VOOR· 
ZIENING MOET WORDEN INGESTELD IN 
DE VORl\'!: VOORGESCRREVEN BIJ ARTI
KEL 417 VAN RET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERMIJN.- STRAl!'ZAKEN.- JEUGD· 

BESCRERMING. - ARREST VAN RET 
ROF VAN BEROEP, JEUGDKAMER, WAAR· 
BIJ DE ONTZETTING VAN RET OUDERLIJK 
GEZAG IS UITGESPROKEN. - VOOR· 
ZIENING MOET WORDEN INGESTELD 
BINNEN DE TERJ\HJN BEPAALD BIJ 
ARTIKEL 373 VAN RET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - CoNCLUSIE. - BE
GRIP.- NEERLEGGING VAN STUKKEN. 

4o JEUGDBESCHERMING. - MAAT
REGELEN TEN AANZIEN VAN DE OUDERS 
VAN DE MINDERJARIC-lEN. - 0NTZET· 
TING VAN RET OUDERLIJK GEZAG. -

VooRWAARDEN. 

1 o De voo1·ziening tegen een a?Test van het 
hof van be1·oep, jeugcllcameT waarbi.i 
cle ontzetting van het mccle?'lijlc gezag 
is ttitgespTolcen, moet wonlen ingesteld 
in cle vorrn voo1·gesclweven bi.i aTtilcel 41_ 7 
van het T1T etboelc van strafvoTdeTing. 
(Wet van 8 april 1965, art. 62.) (Impli
ciete oplossing.) 

2o De voo1·ziening tegen een a1'1'est van het 
hof van bm·oep, jettgdlcame1', wacwbij 
de ontzetting van het oucle1·lijlc gezag 
is uitgesp1'0lcen, moet worden ingestelcl 
binnen cle trmn-i,in bepaalcl bij cwtilcel 373 
van het TV etboelc van stTafvonle1'ing. 
(Wet van 8 april 1965, art. 62.) 
(Impliciete oplossing.) 

3o Oolc al wonlt cle eenvmulige neeTlegging 
van stttlclcen cloor het ]J?'oces-ve?'baal 
van cle te1·echtzitting vastgestelcl, tach 
heeft zi.i niet tot gevolg de voo?'legging 
aan de ?'echter van een eis, ve?'Wee?' of 
exceptie, waat'01J hi.i ve1'plicht is te 
antwoonlen ( 1). 

4o De gehele of gecleeltelijlce ontzetting 
- van het oude?'li,ilc gezag lean w01·den 

ttitgesp?'olcen tegen de vade1· of rnoecle1· 
clie met name cloo1· e?'ge nalatigheicl cle 
gezondheid, de veiligheid of de zeclelijlc
heicl van hun kind in gevam· bTengen. 
(Wet van 8 april 1965, art. 32, 2°.) 

(DELANOYER.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 december 1968 gewezen door 

(1) Cass., 27 september 1965 (Bull. en 
PAsiO., 1966, I, 128). 
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het Hof van beroep te Brussel, jeugd
kamer, waarbij ontzetting van het ouder
lijk gezag is uitgesproken ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de rechten der verdediging, 

doordat het bestreden arrest niet heeft 
geantwoord op het verweer dat eiser 
heeft gevoerd door neerlegging van een 
dossier, wat is vastgesteld in het proces
verbaal van de terechtzitting van 
7 november 1968, 

terwiJl het hof van beroep verplicht 
was te antwoorden op de stukken neer
gelegd tot staving van eisers verweer
middelen; 

en doonlat het arrest niet zegt welke 
gegevens de tegen eiser uitgesproken 
ontzetting van het ouderlijk gezag 
rechtvaardigen, 

terwijl het hof van beroep verplicht 
was zijn beslissing dienaangaande met 
redenen te omkleden : 

W at het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat 1.ut geen enkel pro
cesstuk blijkt dat eiser schriftelijke of 
mondelinge conclusie heeft genomen 
voor het hof van beroep ; 

Overwegende derhalve dat het hof 
van beroep niet verplicht was uitspraak 
te doen over de bewijskracht van de 
stuldmn, opgenomen in het dossier dat 
eiser had neergelegd ; 

W at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
clat uit de gegevens van het dossier en 
uit de behandeling voor het hof van 
beroep blijkt dat eiser door erge nalatig
heid de gezondheid, de veiligheid of de 
zedelijkheid van zijn kind Liliane Dela
noyer in gevaar brengt ; dat het derhalve 
vaststelt dat bij eiser de voorwaarden 
aanwezig zijn die bepaald zijn in arti
kel 32, 9°, van de wet van 8 april 1965 
die de tegen eiser uitgesproken ontzetting 
van de ouderlijke macht rechtvaardigen ; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de 
1vet is; 

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

0ASSA'l'IE, 1969. - 84 

23 juni 1969.- 2e kamer.- Voorzittm·, 
H. van Beirs, voorzitter.- Ve1·slaggever, 
H. Trousse. - Gelijkhtidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, eerste advocaat-gene
raal. - Pleitm·, H. Wynants (van de 
balie bij het Hof van beroep te Brussel). 

2e KAMER, - 23 juni 1969. 

1° BEWIJS.- VERMOEDENS.- STRAF
ZAKEN.- VERKLARINGEN.- DRAAG
WIJDTE, JUISTHEID EN WAARAOHTIG
HEID. - SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENREOHTER. - GRENZEN, 

2° OASSATIEMIDDELEN. - STEAF
ZAKEN. - MIDDEL WAARBIJ DE MIS
KENNING VAN DE AKTEN WORDT 
AANGEVOERD, - GEEN ANDERE PREOI
SERING. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1° De jeitmM·echte?' beoo1·deelt soeve1·ein de 
ch·aagwijdte, de juistheid en de waa?'
achtigheid van de door de politie of 
de rijkswacht ingewonnen verlclm·ingen, 
mits hij aan degenen die ze afleggen geen 
andm·e verlcla1'ingen toeschrijjt dan die 
wellce zij hebben gedaan (1). 

2° Niet ontvanlcelijlc, bij gebrelc aan 
p1•ecism·ing, is het middel aj geleid ~dt 
de mislcenning van de bewijslcracht 
van de alcten, zonder aanduiding van 
de gesch1'ijten waarvan de bewijslcracht 
zou miskend zijn (2). 

( OOLLART EN PERSONENVENNOOTSOHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
« TRANSOHAR >>.) 

ARREST (Ve?'taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 december 1968 gewezen 
door de Oorrectionele Rechtbank te 
Hoei, rechtdoende in hager beroep ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 154 en 189 van het 

(1) Cass., 11 maart 1968 (A1'1', cass., 1968, 
biz. 917); 13 januari 1969, sttpra, biz. 461. 

(2) Cass., 7 maart 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 870); ve1·g. cass., 29 september 1967 
(An•. cass., 1968, biz. 141). 



- 1058 

VVetboek van strafvordering, 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

cloonlat om de veroordeling van de 
eisers uit te spreken, het bestreden vonnis 
steunt op de verklaringen van de ven-
noten Jacoby en Jadot, · 

tenvijl, eerste onclenleel, die verklaringen 
ongegronde beweringen zijn, 

en, tweecle onclenleel, de strij dige bewe
ringen van de eiser Collart berusten op 
officiele stuklmn (schending van de 
bewijskracht der akten) : 

vV at het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat de feitenrechter de 
draagwijdte, de juistheid en de waar
achtigheid van de verklaringen die hij 
n1.oet onderzoeken, op soevereine wijze 
beoordeelt, mits hij aan htm auteurs 
geen andere verldaringen toeschrijft dan 
die welke zij hebben gedaan; 

Dat het eerste onderdeel van bet 
middel niet kan worden aangenomen; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het middel niet aan
geefb van welke geschrifben de bestreden 
beslissing de bewijskracht zou hebben 
miskend, zoclat het niet ontvankelijk is ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvonnen in acht genomen zijn 
en clat de beslissing overeenkomstig 
de wet is; 

01n die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroorcleelt iecler van de e1sers 
in de helft van de kosten. 

23 juni 1969.-28 lmmer.- Voo1·zitter, 
H. van Beirs, voorzitter.- Ve1·slaggever, 
H. Capelle. - Gelijkhticlencle conelttsie, 
H. Paul ]\l[ahaux, eerste advocaat-gene
raal. 

28 KAMER.- 23 juni 1969. 

l o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
CONOLUSIE. - BESLISSING DIE DE 
FEITELIJKE GEGEVENS PREOISEERT, 
WAAROP ZIJ IS GEGROND. - BESLIS
SING DIE ALDUS ANTWOORDT OP 

ANDERSLUIDENDE OF TEGENSTRIJDIGE 
FEITELIJKE GEGEVENS. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. -
VERKEERSONGEVAL.- GEMOTIVEERDE 
OONOLUSIE TEN BETOGE DAT HET 
SLAOHTOFFER VAN EEN ONGEVAL EEN 
FOUT HEEFT BEGAAN DIE IN OORZA
KELIJK VERBAND STAAT li1ET HET ONGE
VAL. - VASTSTELLING DOOR DE REOH
TER DAT DIT VERBAND NIET BESTAAT. 
- REOHTER VERPLIOHT DE GEGEVENS, 
WAARUIT T:IJ DEZE VASTBTELLJNG AF
LEIDT, AAN TE DUIDEN. 

3° CASSATIE. - 0li1VANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVOR
DERINGEN. - GEEN EINDBESLISSINGEN 
OP BEPAALDE REOHTSVORDERINGEN EN 
EINDBESLISSINC+ OP EEN ANDERE. -
BESLISSINGEN GEGROND OP DEZELFDE 
ONWETTELIJKHEID. - 0NTV ANKELIJKE 
VOORZIENING TEGEN DE BESLISSING 
OP DE LAATSTBEDOELDE REOHTSVOR
DERING. - VERNIETIGINC+ DIE ZIOH 
UITSTREKT TOT DE BESLISSINGEN OP 
DE EERSTE REOHTSVORDERINGEN. -
ZELFS ZO DE BEKLAAC+DE VAN ZIJN 
VOORZIENINC+ TEC+EN DEZE BESLIS
SINC+EN AFSTAND HEEFT C+EDAAN, ZON
DER ER EOHTER IN TE BERUSTEN. 

1° De 1'echte1' clie. cle gegevens precisee1·t, 
waa1·op hij zijn beslissing g1·onclt, 
beantwoo'i'Clt alcltts, cloo1· ze te ve1'We1·pen, 
cle conchtsie wctMin anclersl·tticlencle of 
tegenst1·ijclige jeitelijke gegevens WO'i'clen 
aangevoe'i'Cl (1). (Grondwet, art. 97.) 

2 ° De 1'echte1· clie kennis neemt van een 
gemotivem·cle conclttsie waarbij wonlt 
betoogcl clat het slachtoffe1' van een ve1'
keeTsongeval een jmtt heejt begaan die in 
oorzakelijlc veTbancl staat met het ongeval, 
mag zich niet ertoe bepeTken vast te stellen 
dat clit verbancl niet bestaat en is vm·plicht 
de gegevens, waaTuit hij cleze vaststel
ling af!eiclt, aan te clt<iclen (2). (Grand
wet, art. 97; Burg. Wetb., art. 1382 en 
1383.) 

3° vV annee1· cle beslissingen op cle btwgeT
lijlce rechtsvo'i'ClM·ingen tegen cle be
lclaagcle geg1·oncl zijn op clezeljcle omvet-

(1) Cass., 2 mei 1966 (Bttll. en PASIO., 
1966, I, 1106); raac1pl. cass., 20 juni 1960 
(ibid., 1966, I, 1334). 

(2) Verg. cass., 14 maart 1966 (B1tll. e11 
PAsiC., 1966, I, 904). 
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telijlcheid, de beslissingen op bepaalde 
1'echtsvorde1'ingen geen eindbeslissingen 
zijn, de beslissing op een ande1·e rechts
V01'de?·ing definitiej is en tegen de 
laatstbedoelde 1'echtsvm·dering een ont
va1~lcelijlce voo1·ziening in cassatie wo1·dt 
ingesteld, st1·elct de vernietiging van 
deze beslissing zich uit tot de niet defi
nitieve beslissingen op de ee1·ste rechts
vorde1·ingen, zelfs zo de belclaagde van 
z~jn voo1·ziening tegen deze beslissing 
ajstand heejt gedaan, zonde1· evenwel erin 
te be1·usten ( 1). 

(GEERTS EN FINET, 
T. MAGGIO EN ANDEREN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest op 10 januari 1969 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

I. Op de voorziening van Geerts, 
beklaagde: 

a) In zover zij gericht is tegen de beslis
sing op de strafvordering : 

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

doo1·dat, als antwoord op eisers con
clusie waarin wordt betoogd dat, « met 
betrekking tot de omstandigheden van 
het ongeval, op zijn niinst moet worden 
gezegd dat er dienomtrent twijfel be
staat "• het bestreden arrest stelt « dat 
het moeilijk lijkt met zekerheid alle 
omstandigheden van het ongeval vast 
te stellen en dat men op sommige 
punten tussen uiteenlopende verklarin
gen moet kiezen "• 

terwijl deze overweging insluit dat 
er een fout bestaat en dat, zonder aan 
te geven waarom het mogelijk is die 
verschillen en die twijfel op te lassen, 
het arrest toch verzuimt die twijfel aan 
beklaagde ten goede te laten komen 
overeenkomstig een vaststaand beginsel 
van het strafrecht (niet-motivering en 
tegenstrijdigheid tussen de redenen en 
het beschikkende gedeelte van het 
arrest) : 

Overwegende dat, blijkens de vast
stellingen van het arrest, eiser vervolgd 

(1) Cass., 19 februari 1968 (A1'1'. cass., 
1968, biz. 807) ; cass., 13 ja.nuari 1969, supra, 
biz. 461. Zie het arrest van deze dag, sttpra, 
biz~ 1051. 

en veroordeeld is om bij een verkeers
ongeval onopzettelijke slagen of ver
wondingen aan de verweerder Angelo 
Maggio te hebben toegebracht door 
gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg ; 

Overwegende dat, nate hebben gesteld 
dat het « moeilijk " lijkt met zekerheid 
« alle " omstandigheden van het ongeval 
vast te stellen en dat men op sommige 
pun ten tussen uiteenlopende verklaringen 
moet kiezen, - welke overwegingen 
geenszins insluiten dat de feitenrechter 
het bestaan erkent van een twijfel die 
aan beklaagde (thans eiser) moet ten 
goede komen -, het arrest, zonder zich 
tegen te spreken, de redenen vermeldt 
van zijn keus, alsmede de feitelijke 
gegevens der zaak die het laat gelden als 
bewijs van de schuld van eiser, met 
name sommige getuigenverklaringen en 
bovendien de omstandigheid dat « in 
elk geval aan beldaagde, thans' eiser, 
moet worden verweten zijn zwenlcing 
naar rechts zo scherp te hebben uitge
voerd " dat het achterstel van zijn 
vrachtwagen « op het voetpad is terecht 
gelwmen "• een maneuver dat een gevaar 
heeft gevormd voor een fietser wiens 
komst tijdens een lang oponthoud zeer 
wei kon worden voorzien .. . en dat hij 
heeft uitgevoerd ofschoon de omvang 
van zijn vrachtwagen hem belette deze 
weggebruiker te zien ; 

Overwegende dat, door deze vast
stellingen en overwegingen waardoor 
aan eiser een gebrek aan voorzichtigheid 
of voorzorg wordt ten laste gelegd dat 
het hem verweten misdrijf oplevert, het 
hof van beroep, door ze tegen te spre
ken, passend antwoordt op eisers con
clusie waarbij werd aangevoerd dat er 
twijfel bestond en het zijn beslissing 
wettelijk gerechtvaardigd heeft ; 

Dat het middel derhalve feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 25-2 van het algemeen 
reglement op de politie over het weg
verkeer, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat, om te antwoorden op eiseres 
conclusie waarin werd betoogd dat 
« indien Maggio (thans verweerder) had 
gehandeld zoals het wegverkeersbesluit 
hem voorschreef, en zich midden op de 
rijweg had bevonden, het ongeval niet 
zou hebben plaatsgehad" en, hoewel 
het toegeeft dat men aan Maggio als 
fout kan aanrekenen rechts van de rij
weg te hebben gestopt, ofschoon hij 

34. 
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voornemens was naar links af te draaien, 
het arrest stelt " dat het bewijs niet is 
geleverd van een noodwendig oorzake
lijk verband tussen deze fout en het 
ongeval zoals het zich heeft voorgedaan ,, 

terwijl het niet begrijpelijk is en het 
arrest niet uitlegt, hoe het feit dat een 
weggebruiker die zich links had moeten 
bevinden van een andere weggebruiker, 
zich rechts van hem bevond, in geen 
oorzakelijk verband staat met het feit 
dat hij die naar links moest afdraaien, 
aangereden is door de rechterkant van 
het voertuig bestum·d door die andere 
weggebruiker die naar rechts afdraaide 
(gemis van antwoord op eisers conclusie ; 
tegenstrijdigheid of dubbelzilmigheid in 
de redengeving) : 

Overwegende dat, ook al was het mid
del gegrond, de veroordeling van de 
eiser Geertt? toch wettelijk gerecht
vaardigd zou blijven door de vaststel
lingen en overwegingen van het arrest 
die in het antwoord op het eerste middel 
zijn vermeld ; 

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

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

b) In zover de voorziening gericht .is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvorderingen ingesteld : 

1 o door de verweerders Maggio en 
« Caisse commune d'assurances de l'In
dustrie charbonniere des bassins de 
Charleroi et de la Basse-Sambre " : 

Overwegende dat het arrest geen eind
beslissing is il1. de zin van artikel 416 
van het W etboek van strafvordering en 
geen uitspraak doet over een bevoegd
heidsgeschil ; 

Dat de voorziening voorbarig en der
halve niet ontvankelijk is ; 

2° door de naamloze vennootschap 
« Charbonnages de Monceau-Fontaine " : 

Over het eerste middel, hierboven over
genomen: 

Overwegende dat het arrest er op 
gewezen heeft dat eiser een fout heeft 
begaan die in oorzakelijk verband staat 
met het nadeel door verweerster geleden, 
zodat ,het ~of var;- beroep zijn beslissing 
dat elser m begmsel schadevergoeding 

schuldig was, wettelijk gerechtvaardigd 
heeft, 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, hierboven 
overgen01nen : 

Overwegende dat op eisers conclusie 
waarin werd onderstreept « dat de over
treding van het wegverkeersbesluit door 
de verweerder Maggio, die, om naar links 
af te draaien, zich niet langs de rechter 
boord van de weg moest bevinden maar 
wel in het 1nidden ervan " en waarin 
werd betoogd dat « indien Maggio gehan
deld had zoals het wegverkeersbesluit 
het hem voorschreef, en zich in het 
midden van de rijweg had bevonden, 
het ongeval niet zou hebben plaats
gehad ,, het arrest enkel antwoordt 
« dat aan de burgerlijke partij (de ver
weerder Maggio) weliswaar als fout moet 
aangerekend worden dat zij rechts van 
de rijweg gestopt heeft, ofschoon zij 
voornemens was naar links af te draaien, 
maar dat de eerste rechter terecht he.eft 
geoordeeld dat het niet bewezen was dat 
er een verband van oorzakelijkheid 
bestond tussen deze fout en het ongeval 
zoals het zich heeft voorgedaan " ; 

Overwegende dat deze eenvoudige 
stelling enerzijds in het onzekere laat 
of het Hof van beroep al dan niet bewe
zen heeft geacht dat de verweerder 
Maggio rechts van de rijweg had gestopt, 
hoewel hij zich gereedmaakte om naar 
links af te draaien, en anderzijds niet de 
gegevens van de zaak vermeldt waaruit 
het de vaststelling afieidt dat, ook al 
was de foutieve gedraging van ver
weerder bewezen, het bewijs niet was 
geleverd van een oorzakelijk verband 
tussen deze fout en het ongeval zoals 
het zich heeft voorgedaan ; dat het arrest 
aldus niet passend antwoordt op eisers 
conclusie, die in het middel is over
genomen, en geen wettelijke rechts
vaardiging brengt voor zijn beslissing 
die de gehele aansprakelijkheid voor de 
gevolgen van het ongeval op eiser doet 
rusten; 

Dat het middel derhalve gegrond is ; 
En overwegende dat de beslissingen 

op alle burgerlijke rechtsvorderingen, 
ingesteld tegen de eiser Geerts, aange
tast zijn door dezelfde onwettelijkheid 
in zover het bestreden arrest beslist 
dat aileen voornoemde eiser de schade
lijke gevolgen van het ongeval moet 
vergoeden; 

Dat derhalve en in dezelfde mate de 
vernietiging van de beslissing op een van 
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de voornoemde rechtsvorderingen ook 
geldt voor de andere, ofschoon deze 
geen eindbeslissingen zijn in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van straf
vordering; 

II. Op de voorziening van Finet, 
burgerlijk aansprakelijke partij : 

a) In zover zij gericht is tegen de 
beslissing op de strafvordering : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat eiser zijn voorziening 
betekend heeft aan het openbaar minis
terie; 

Dat de voorziening derhalve niet ont-
vankelijk is ; · 

b) In zover zij gericht is tegen de beslis
sing op de burgerlijke rechtsvorderingen : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de veroordelingen van beklaagde de ver
nietiging meebrengt van het beschikkende 
gedeelte betreffende de partij die voor 
deze veroordelingen burgerlijk aanspra
kelijk is; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de memorie die ter griffie van 
het Hof namens de eiser Finet, burgerlijk 
aansprakelijke partij, ingedierid is zonder 
tussenkomst van een advocaat bij het 
Hof van cassatie, vernietigt het bestreden 
arrest, in zover het, rechtdoende op de 
burgerlijke rechtsvorderingen, beslist dat 
de eiser Geerts aileen aansprakelijk is 
voor het ongeval en de gevolgen ervan 
en hem, evenals de eiser Finet, in 
solidum veroordeelt tot vergoeding van 
aile schade van de burgerlijke partijen 
en in kosten ; verwerpt de voorzieningen 
voor het overige ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Luik ; 
veroordeelt ieder van de eisers in een 
vierde en ieder van de verwerende par
tijen in een zesde van de kosten. 

23 juni 1969.- 2e kamer.- Voorzitte1·, 
H. van Beirs, voorzitter.- Verslaggever, 
H. Capelle. - Gelijkluidende conclttsie, 
H. Paul Mahaux, eerste advocaat-gene
raal. - Pleiter, H. Kerkhofs (van de 
balie te Namen). 

2e KAMER. - 23 juni 1969, 

SOCIALE ZEKERHEID. - ZIEKTE
EN INVALIDITEITSVERZEKERING 
0VERTREDINGEN VAN DE WETS- OF 
VERORDENINGSBEPALINGEN BETREF
FENDE DE VERZEKERING VOOR GENEES
KUNDIGE VERZORGING OF DE UITKE
RINGSVERZEKERING. - 0VERTREDING 
OMSOHREVEN BIJ ARTIKEL 103, LET
TER b, VAN DE WET VAN 9 AUGUSTUS 
1963, GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 43 VAN 
DE WET VAN 8 APRIL 1965.- WEIGE
RING DE VOORGESOHREVEN BESCHEIDEN 
UIT TE REIKEN. - BEGRIP. 

Artikel 103, letter b, van de wet van 
9 augustus 1963 tot instelling en 
o1·ganisatie van een 1'egeling voor ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring, gewijzigd bij artikel 43 van de 
wet van 8 ap1·il 1965, stmjt de herhaalde 
weigering, door de beoejenaa1•s van de 
geneeskunde en de andere personen die 
het vermeldt, aan de 1'echthebbenden op 
de ve1·plichte verzeke1·ing de omschreven 
bescheiden uit te 1·eiken, na de waar
schuwing die hun daartoe doo1• bevoegde 
ambtenm·en we1·d betekend, ongeacht 
enig verzodc van deze 1'echthebbenden (1). 

(PROOUREUR DES KONINGS 
TE DINANT, T. DROPSY.) 

ARREST (ver-taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 januari 1969 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Dinant, 
rechtdoende in hoger beroep ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 103, b, van de wet van 
9 augustus 1963 tot instelling en organi
satie van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, dat 
gewijzigd is bij artikel 43 van de wet van 
8 april 1965, 

dom·dat het bestreden vonnis het in 
deze wetsbepalingen voorkomende be
grip « weigering " uitlegt in die zin dat 
uit het enkel gebruik door beklaagde 
(thans verweerder) van een niet conform 
formulier kan worden afgeleid dat hij 
« geweigerd >> heeft het wettelijk formu
liel' aan de rechthebbende uit te reiken, 

(1) Oass., 17 februari 1969, su.pm, blz. 561. 
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terwijl de niet-uitvoering van de wet
telijke verplichting bestaat in de weige
ring om clie verplichting uit te voeren : 

Overwegende dat het bestredcn vonnis, 
onder bevestiging van de berocpen beslis
sing, de verweerder, vervolgd wegens 
overtreding van artiKel 103, b, van de 
wet van 9 augustus 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor ver
plichte ziokte- en invaliditeitsverzeko
ring, dat gevvijzigd is bij artikel 43 van 
de wet van 8 april 1965, van vervolging 
ontslaat op groncl " dat niot ter vol
doening aan de wet aangetoond is dat er 
" weigering " is geweest ; nit het enlzel 
gebruik, door beklaagde, van een niet 
conform. for1nulier iinm·ers niet kan wor
den afgeleid dat hij aan do rochtheb
benden " geweigerd " heeft het wettelijk 
fonnulier uit te reiken " en " de eerste 
rechter terecht heeft onderstreept dat 
een onderscheid moet worden gemaakt 
tussen " verzuim ,, wellt feit duidelijk is 
aangetoond, en "weigering ,, een onder
scheid dat de wetgever zelf maakt in 
andere aangelegenheden " ; 

Overwegende dat de wetsbepalingen, 
vermeld in de telastlegging, de beoefe
naars van de geneeskunst strafbaar stol
len die, na een waarschuwing betekend 
door de beambtcn bevoegd om het n>is
drijf vast te stellen, herhaaldelijk wcige
ren aan de rechthebbenden in de vast
gestelde vormen de beschciden uit tc 
reiken welkc zijn voorgeschreven door 
deze wet en de uitvoeringsbesluiten en 
-verordeningen; 

Overwegende dat cut de bewoordingen 
van de bepalingen en uit de parlemcn
taire voorbereiding van artikcl 43 van de 
wet van 8 april 1965 blijkt dat de wet
gever tot misdrijf bestempclt hot her
haalde feit dat booefcnaars van de 
geneesku~1st aan de vcrzekeringsgerech
tigden de voorgeschreven bcscheiden 
niet uitreiken na waarschuwing, daartoe 
betekend door de bevoegdc beambten 
en zulks afgezien van elke aanvraag va~ 
deze gerechtigden, daar hij heeft willen 
straffen het bewust en volhardend ver
zuim om zich niet aan de voorschriften 
van de wet te onderwerpen en aldus de 
beperkende 1.utlegging, zoals in het 
bestreden vonnis gegeven, heeft uit
gesloten; 

Dat het middel derhalve gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 

verweerder m de kosten ; verwijst de 
zaak: naar de Corroctionele Rechtbank 
te N amen, zitting houdende in hager 
beroep. 

23 juni 1969.- 2elmmer.- Voo1·zitter, 
H. van Beirs, voorzitter.- Verslaggever, 
H. Trousso. - Geli}kluidende concl11sie 
H. Paul Mahaux, eerste advocaat-gene: 
raal. 

. Op dezelfde dag werden v1er arresten 
m dezelfde zin gewezen in zake de 
Procureur des Konings te Dinant tegen 
Adant, G~is~ain, Rouwez en Renardy, 
op voorz1en1ng tegcn vonnissen van 
dezelfde datum van dezelfdc rechtbank. 

2° KAMER.- 23 juni 1969. 

1° REDENEN VAN DE VONNJSSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
AANVRAAG OM EEN AANVULLEND ON
DERZOEK. - V ASTSTELLING VAN DE 
BESLISSING WAARUIT BI,IJKT DAT DIT 
ONDERZOEK NUTTELOOS IS. - GEMO
TIVEERDE VERWERPING. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
POLITIE- EN CORREOTIONELE ZAKEN.·
ECHTGENOTE VAN DE BEKLAAGDE ALS 
GETUIGE GEHOORD. - HOREN ZONDER 
VERZET VANWEGE DE PARTIJEN. -
HOREN DAT GEEN NIETIGHEID TEWEEG
BRENGT. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VoNNIS DAT · GEGROND IS OP RET 
GETUIGENIS VAN EEN PERSOON. -
PERSOON DIE GEROORD WERD TIJDENS 
RET VOORBEREIDEND ONDERZOEK. -
VoNNIS DAT NIET NOODZAKELIJK EEN 
OP DE TERECRTZITTING INGEWONNEN 
GETUIGENIS BEDOELT. 

1° De conclusie waarin een aanwllEnd 
onderzoek wordt aangevmagd, worclt 
bij een gemotiveenle beslissing ver
wm·pen, clam· het vonnis uit de vast
stellingen wact1'vctn blijkt clat clit onder-
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zoek nutteloos is (1). (Grondwet, 
art. 97.) 

2° Het ho1·m~ van de echtgenote van de 
getuige door de politie- of co1'1'ectionele 
1'echtbank lean op zichzelf geen nietigheid 
teweegb1·engen, wanneer het openbam· 
ministm·ie, de burgerlijke pm·tij noch 
de belclaagde zich e1·tegen hebben ve1·zet 
dat zij geho01·d we1•d (2). (\Vetboek 
van strafv., art. 156.) 

3° Het vonnis dat zijn beslissing steunt 
op het gettdgenis van een pe1•soon, die 
tijdens het voO?"be1'!3idend 01~de1'zoelc we1•d 
gehoonl, bedoelt daa1'Cloo1· niet noodza
lcelijk een op de te1·echtzitting ingewonnen 
getuigenis. (Grondwet, art. 97.) 

(CORMANT, T. ROQUET, DEFAUX EN 
NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BEL· 
GISCHE SPOORWEGEN.) 

ARREST ( vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1 februari 1969 in hager beroep 
door de Correctionele Rechtbank te 
N amen gewezen ; 

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

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

do01·dat het bestreden vonnis niet ant
woordt op het verzoek door eiser bij 
conclusie subsidiair gedaan, om de ver
schijning van Mevrouw Erika te gelasten : 

Overwegende dat het vonnis stelt dat 
de telastlegging naar recht voldoende 
bewezen is door de getuigenissen, die 
het vermeldt, van Defaux en van Roquet, 
alsmede uit de geneeskundige attesten 
die het aangeeft ; 

Dat het aldus de nutteloosheid vast
stelt van het getuigenverhoor dat eiser 
bij subsidiaire conclusie had aange
vraagd en daardoor zelf de verwerping 
van het verzoek motiveert; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

(1) Cass., 23 januari 1956 (Bull. en PAsrc., 
1956, I, 517) en 6 februari 1967 (A1·r. cass., 
1967, biz. 701); verg. cass., 19 april 1968 
(ibid,, 1968, biz. 1051); raadpl. het arrest 
van deze dag, sup1·a, biz. 1051. 

(2) Cass., 12 september 1960 (Bull. en 
PAsrc., 1961, I, 42). Over het punt dat de 

Over het tweede middel, . afgeleid uit 
de schending van artikel 156 van het 
W'etboek van strafvordering, 

doo1·dat Mevrouw Leona Vivier, echt
genote van de beklaagde eiser, door de 
politierechtbank als getuige is gehoord : 

Overwegende dat uit geen enkel pro
cesstuk waarop het Hof vermag acht 
te slaan, blijkt dat het openbaar minis
terie, de burgerlijke partijen of de be
klaagde zich ertegen hebben verzet 
dat de echtgenote van beklaagde als 
getuige werd gehoord ; 

Dat derhalve het horen van deze 
getuige volgens de bewoordingen zelf 
van artikel 156 van het Wetback van 
strafvordering geen nietigheid he eft kun
nen teweegbrengen ; 

Dat het Iniddel naar recht faalt ; 
Over het derde middel, afgeleid uit de 

schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doo1·dat het bestreden vonnis verklaart 
dat de telastlegging naar recht voldoende 
blijkt uit de getuigenissen van Louis 
Defaux en Irma Roquet, 

te?·wijl Louis Defaux op geen enkele 
terechtzitting als getuige is gehoord, 
zodat de bestreden beslissing op een 
onjuiste grond berust : 

Overwegende dat uit geen enkele ver
melding van het vonnis blijkt dat, als 
de correctionele rechtbank steunt op 
het « getuigenis » van Louis Defaux, die 
tijdens het voorbereidend onderzoek 
als getuige is gehoord, zij een ter terecht
zitting afgenomen verklaring heeft be
doeld 01i niet de verklaring die daarbuiten 
is afgelegd ; 

Dat het middel berust op een ver
keerde lezing van het vonnis en derhalve 
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; 

II. In zover de voorzie~~ing gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

echtgenote van de bekiaagde, die door de 
politie- of correctioneie rechtbank ais getuige 
werd gehoord, de wettige eed moet afleggen 
raadpl. cass., 21 februari 1966 (ibid., 1966, I, 
808). 
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Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt eiser in de kosten. 

23 juni 1969.- 2elmmer.- Voorzittm·, 
H. van Beirs, voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, 
H. de Waersegger.- Gelijkluidende con
clusie, H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. - Pleiter, H. Bertrand (van 
de balie te N amen). 

ze KAMER.- 23 juni 1969. 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- VERSOHILLENDE TELASTLEGGINGEN. 

0NDERSOHEIDEN STRAFFEN. 
HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE 
EN VAN RET OPENBAAR MINISTERIE.
Hoe+ERE BEROEPEN BEPERKT TOT SOM
J\HC+E TELASTLEGGINC+EN. - REOHTER 
IN HOGER BEROEP DIE UITSPRAAK 
DOET OVER EEN TELASTLEGC+JNG WAAR
TEGEN GEEN HOC+ER BEROEP WERD 
INC+ESTELD.- ONWETTELIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VORJ\L - STRAFZAKEN. - NEERLEC+
GING VAN MEMORIES. - MEMORIE 
VAN DE ElSER TER GRIFFIE VAN RET 
HoF NEERGELEGD NA HET VERSTRIJ
KEN VAN DE TERMIJN, GESTELD BIJ 
ARTIKEL 420bis, LID 2, VAN RET 
WETBOEK VAN STRAFVORDERING. 
NIET-ONTV ANKELIJKHEID. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAKEN. - NEERLEG
GING VAN DE MEMORIES. - MEMORIE 
VAN DE ElSER NEERC+ELEGD MINDER 
DAN AOHT DAC+EN v66R DE TEREOHT
ZITTING. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1° W annee1· de beklaagde we gens verschil
lende telastleggingen is ve1·volgd, de 
ee1·ste rechter onde1·scheiden stTa tfen 
heejt uitgesproken en de beklaagde 
en het openbaa~· ministe1·ie lnm, hoge1·e 
beroepen hebben beperkt tot de beslissing 
bet1•efjende sommige telastleggingen, mag 
de rechter in hoge1· beroep geen uitspmak 
doen over een telastlegging waa1·tegen 
geen hager beroep werd ingesteld (1). 
(Wetb. van strafv., art. 199 en 202; 
wet van 1 mei 1849, art. 7.) 

(1) Raadpl. cass., 13 mei 1957 (Btcll. en 
PAsw., 1957, I, 1093) en de noot; 17 april 
1967 (Arr. cass., 1967, biz. 997} en 11 septem
ber 1967 (ibicl., 1968, biz. 46). 

2° Niet ontvankelijk is de memorie tot 
staving van een voorziening, die in 
stmjzaken ter g1·i(fie van het Hoj wo1·dt 
neergelegd na het ve1·st1·ijken van de 
te1·mifn, gestelcl b~J artikel 420bis, lid 2, 
van het W etboek van stmjvordering (2). 
(Wetb. van strafv., art. 420bis, lid 1.) 

3° Niet o1~tvankeliJk is de memorie tot 
staving van een voorziening die in 
stTajzaken doo1• de eiser .wo1·dt neerge
legcl mincle1· dan acht dagen v66r de 
te?·echtzitting (3). (Wetb. van strafv., 
art. 420bis, lid 1.) 

(R. EN M. HOUART.) 

ARREST (veTtaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 maart 1969 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

I. Wat de voorziening van Robert 
Houart, beklaagde, betreft : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 199 
en 202 van het Wetboek van strafvor
dering, welke tweede artikel gevormd is 
door artikel 7 van de wet van 1 mei 1849, 

doonlat het hof van beroep de beschik
king van het vonnis der Correctionele 
Recht bank betreffende de telastlegging B 
verandert door de straf te verzwaren, 

te1•wijl deze telastlegging bij voor
noemd Hof niet aanhangig was gemaakt : 

Overwegende dat het openbaar minis
terie, eve~1.als de beklaagde, thans eiser, 
van him hager beroep uitdrukkelijk 
hebben uitgesloten de beschikking van 
het vonnis betreffende de telastlegging B ; 
dat deze telastlegging dus ~1.iet aanhangig 
was gemaakt bij het Hof van beroep ; 

Overwegende dat het arrest niettemin 
het vonnis betreffende de telastlegging B 
verandert en de tegen eiser uitgesproken 
straf verzwaart ; 

Dat het hof van beroep aldus uitspraak 
doende, zijn bevoegdheid heeft over
schreden; 

En overwegende voor het overige 
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 Maurice 

(2) Zie het arrest van deze dag, supra, 
biz. 1054 en noot 2. 

(3) Verg. cass., 29 mei 1967 (Arr. cass., 
1967, biz. 1187); zie het arrest van deze dag 
dat in de vorige noot geciteerd wordt en noot 2 
onder dat arrest. 
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Houart burgerlijk aansprakelijke partij 
betreft : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de voorziening betekend is 
aan de par.tij waartegen zij is gericht ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de memorie die ter griffie inge
diend is na het verstrijken van de ter
mijn, bepaald bij artikel 420bis, lid 2, van 
het W etboek van strafvordering, en die 
aan het openbaar ministerie werd mee
gedeeld minder dan acht dagen v66r de 
terechtzitting, verwerpt de voorziening 
van Maurice Houart en veroordeelt hem 
in de kosten van zijn voorziening ; 
vernietigt het bestreden arrest, in zover 
het in de zaak van de eiser Robert Houart 
uitspraalc doet over de telastlegging B ; 
verwerpt 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 Robert Houart in de helft 
van de kosten en laat de andere helft ten 
laste van de Staat ; beslist dat er geen 
grond is tot verwijzing. 

23 juni 1969.- 2" kamer.- Voorzitt('-r, 
H. vaiJ- Beirs, voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, 
H. Ligot. - GeliJkluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, eerste advocaat-gene
raal. - Pleite1·, H. Ranscelot (van de 
balie bij het Hof van beroep te Luik). 

28 KAMER. - 23 juni 1969, 

1D WEGVERKEER. - VERVAL VAN 
HET RECHT EEN VOERTUIG TE BESTUREN 
WEGENS LIOHAAMSONGESCHIKTREID. -
BESTAAN VAN DEZE ONGESCHIKTHEID. 
- SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE 
FEITENREOHTER. 

2D WEGVERKEER. - VERVAL VAN 
HET RECHT EEN VOERTUIG TE BESTUREN 
WE GENS LIOHAAMSONGESCHIKTHEID. -
AA:aD VAN DEZE MAATREGEL. 

1° De jeiterwechte1· beoordeelt soeve1·ein, 
op g1·o d van de hem voorged1·agen 
gegeven , of de beklaagde lichameliJk 
ongeschikt is om een voe1·tuig te be-

stm·en (I). (Wet van I augustus IS99, 
gewijzigd op 15 april 1958, art. 2-8.) 

2° Het verval van het recht een voertuig 
te bestu1·en wegens lichaamsongeschikt
lwid is een open bare veiligheidsmaat1·egel 
en geen st1·aj (2). (Wet van 1 augustus 
I899, gewijzigd op 1 april 1958, 
art. 2-8.) 

(PROCUREUR DES KONINGS 
TE VERVIERS, T. CREMER.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 maart I969 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Verviers, 
rechtdoende in hoger beroep ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 2-8 van de wet van 
1 augustus 1899 houdende herziening 
van d~ :wetgeving en de reglementen op 
~e ~<_Jhtre. van het vervoer, die gewijzigd 
rs brJ artrkel 3 van de wet van 15 april 
I958, 

doordat, om tegen verweerder verval 
van het recht tot sturen wegens lichaams
ongeschiktheid niet uit te spreken, het 
vonnis hierop steunt dat dit verval een 
straf is, 

terwijl het een maatregel van openbare 
veiligheid is : · 

Overwegende dat eiser vervolgd is 
met name wegens overtrading van arti
kel IO, lid 3, van het. wegverkeersbe
sluit om op de openbare weg een voertuig 
te hebben bestuurd zonder de vereiste 
lichaamsgeschiktheid te bezitten ; 

Overwegende dat het vonnis erop 
wijst << dat noch de gevorderde leeftijd 
van beklaagde (thans verweerder), noch 
de feiten van de zaak ... bewijzen dat 
beklaagde op het ogenblilc van het onge
val niet de vereiste lichaamsgeschiktheid 
bezat mn een voertuig te besturen " en 
verweerder vrijspreekt van genoemde 
telastlegging ; · 

Overwegende dat de rechter . aldus 
door een soevereine beoordeling van aile 
gegevens der zaak vaststelt dat ver
weerder tijdelijk noch blijvend lichame
lijk ongeschikt was om een voertuig te 
besturen en zijn beslissing on1. tegen hem 
het verval van het recht tot sturen wegens 

(1) Cass., 7 november 1960 (Bull. en PASIC,, 
1961, I, 245). 

(2) Cass., 20 november 1967 (Arr. cass .. 
1968, blz. 401). 
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lichaamsongeschiktheid niet uit te spre
ken, wettelijk rechtvaardigt ; 

Overwegende dat derhalve de over
weging, door de rechter afgeleid uit de 
aard van dit verval, dat hij ten onrechte 
beschouwd als een straf terwijl zij een 
maatregel van openbare veiligheid is, 
ten overvloede gegeven is ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genmnen; 

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; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

23 juni 1969.- 2e kamer.- Vom·zitter, 
H. van Beirs, voorzitter.- Verslaggever, 
H. Ligot. - Gelijkluiclencle conclt~sie, 
H. Paul Mahaux, eerste advocaat-gene
raal. 

28 KAMER. - 23 juni 1969. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN OAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN. - ARREST TOT VER· 
WIJZING NAAR HET HOF VAN ASSISEN. -
NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
BESLISSINGEN W AARTEGEN EEN OAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKE:>f. - PROOES-VERBAAL 
VAN VERSOHIJNING VAN DE BESOHUL
DIGDE VOOR DE VOORZITTER VAN HET 
HOF VAN ASSISE:!'I.- NIET ONTVANKE· 
LIJKE VOORZIE:>fiNG. 

1° Buiten cle gevallen waa1·van sprake 
in a1·tikel 40, licl 4, van cle wet van 
15 juni 1936 en clat van een ngelmatige 
afstancl, r[tag de beschuldigde zich 
v661· de eindbeslissing geen tweede maal 
in cassatie voorzien tege11 het an·est, 
waa1·bij hiJ naar het hof van assisen 
wonlt venvezen (1). (Wetb. van strafv., 
art. 296, 416 en 438.) 

(1) Raa,dpl. cass., 20 januari 1969, su.pm, 
biz. 483. 

2° Het p1·oces-ve1·baal van ve1·schijning 
van de beschulcligcle voo1· cle voorzitter 
van het hof van assisen, opgemaakt 
ove1·eenkomstig artikel 293 van het 
TVetboek van st?·ajvm'Clering, staat als 
clusclanig niet voo1· een cassatiebe1·oep 
open (2). (Wetb. van strafv., art. 407.) 

(BEEHAREE.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Overwegende dat eiser 
verklaard heeft " zich in cassatie te voor
zien na de ondervraging door de Voor
zitter van bet Hof van assisen van 
Brabant van 26 april 1969 »; 

Dat het proces-verbaal van deze onder
vraging, overeenkomstig artikel 296 van 
bet Wetboek van strafvordering, de 
waarschuwing aan de beschuldigde bevat 
dat hij, ingeval hij meent redenen te 
hebben om een eis tot nietigl1eid in te 
stellen tegen bet arrest dat hem naar het 
hof van assisen verwijst, zijn verklaring 
moet doen binnen de tien volgende 
dagen; 

Overwegende dat de voorziening, ge
richt tegen bet op 21 januari 1969 uit
gesproken arrest van verwijzing naar het 
hof van assisen, niet ontvankelijk is, 
daar een eerste voorziening die eiser op 
31 januari 1969 had ingesteld tegen dit 
arrest, verworpen was bij arrest van 
17 maart 1969; 

Overwegende dat de voorziening, 
gericht tegen het proces-verbaal van 
verschijning voor de voorzitter van het 
Hof van asRisen van Brabant op 26 april 
1969, evenmin ontvankelijk is, daar 
cassatieberoep slechts openstaat tegen 
de akten die het karakter van een vonnis 
of arrest vertonen en het proces-verbaal 
van verschijning voor de voorzitter van 
het hof van assisen, overeenkomstig 
artikel 293 van het Wetboek van straf
vordering, dit karakter niet heeft ; 

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

23 juni 1969.- 2e lmmer.- Vom·zitte1·, 
H. van Beirs, voorzitter.- Vm·slaggever, 

(2) Cass., 18 oktober 1954 (Bull. en PAsrc., 
1955, I, 139) ; raadpl. cass., 17 juni 1968 
(A1·1·. cass., 1968, blz. 1253) en de conclusie 
van Procureur-generaal R. Hayoit de Termi
court v66r cuss., 15 februari 1968 (Bull. en 
P ASIC., 1968, I, 7 40). 
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H. Ligot. - Gelijlcluidende conclt~s,ie 
H. Paul Mahaux, eerste advocaat-gene
raal. 

2e KAJ\IER, - 23 juni 1969. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTECfE='l' EEN CAS· 
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN. - COMl\USSIE TOT 
BESOHERMING VAN DE MAATSOHAPPIJ 
INGERIOHT KRAOHTENS DE WET VAN 
1 JULI 1964. - BESLISSING DIE 
DE DEFINITIEVE INVRIJHEIDSSTEL
LING VAN EE='l' CfEINTERNEERDE BE· 
VEELT. - VooRZIENING VAN DE GEIN· 
TERNEERDE. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

Niet ontvankelijlc, bij gebrelce van belang, 
is de voorziening doo1' een ge'intm·neerde 
ingesteld tegen de beslissing van de 
commissie tot bescheTming van de 
maatschappij, ingeTicht lcrachtens de 
wet van 1 jt~li 1964, die, zondeT voo?'
behoud, de definitieve inm·ijheidstelling 
van een ge'internee1·de beveelt (1 ). 

(RETOURNE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing op 2 september 1968 gewezen 
door de Commissie tot bescherming der 
Maatschappij, ingesteld bij de psychia
trische inrichting van de gevangenis 
te Bergen; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing de definitieve invrijheidstelling van 
de gei:nterneerde eiser beveelt ; 

Overwegende dat eiser er geen belang 
bij heeft zich in cassatie te voorzien 
tegen dergelijke beslissing; dat de voor
ziening derhalve niet ontvankelijk is; 

(1) Verg. cass., 13 mei 1968 (Arr. cass., 
1968, biz. 1133); raadpl. cass., 17 juni 1968 
(ibid,, 1968, biz. 1252). 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

23 juni 1969.- 2e kamer.- Voo1·zitter, 
H. van Beirs, voorzitter.- Ve1•slaggeve1', 
H. Trousse. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, eerste advocaat-gene
raal. 

2e KAMER. - 23 juni 1969. 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - POLITIEREOHTBANK 
REOHTDOENDE ZONDER DAT DE ZAAK 
REGELJVIATIG BIJ HAAR AANHANGIG 
WAS. - VEROORDELEND VONNIS. -
0NWETTELIJKHEID. 

2° CASSATIE. -BEVEL VAN DE MINIS
TER VAN JUSTITIE. - VONNIS VAN DE 
POLITIEREOHTBANK DIE DE BEKLAAGDE 
VEROORDEELT ZONDER DAT DE ZAAK 
REGELJ\iATIG BIJ HAAR AANHANGIG 
WAS. - VERNIETIGING. 

3° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN. -BEVEL VAN DE MINIS
TER VAN JUSTITIE. - VERNIETIGING 
VAN EEN VONNIS VAN DE POLITIEREOHT
BANK DIE DE BEKLAAGDE ONWETTE· 
LIJK VEROORDEELT. - TWEEDE VON
NIS TOT VEROORDELING WEGENS RET· 
ZELFDE MISDRIJF DAT IN KRACHT VAN 
GEWIJSDE IS GEGAAN. - VERNIETI· 
GING ZONDER VERWIJZING, 

1° Onwettelijlc is het vonnis van de politie
rechtbanlc dat de belclaagde ve1·oordeelt 
zonder dat de zaalc regelmatig bij de 
rechtbanlc aanhangig was doo1' een 
dagvaa1•ding of v1·ijwillige ve1·schijning 
van de belclaagde, (Wetb. van strafv., 
art. 145 en 147.) 

2° Op de voo1·ziening van de p1'0CU1'eur
generaal, ingesteld op bevel van de 
Ministe1· van justitie, vernietigt het 
Hof het vonnis waa1·bij de politie?'echt
banlc de belclaagde ve1'oo1·deelt zonder 
dat de zaalc regelmatig bij de 1'echtbanlc 
aanhangig was door een dagvaa1·ding 
of vrijwillige verschijning van de be
lclaagde (2). (Wetb. van strafv., 
art. 145, 147 en 441.) 

3° Indien op de voo1·ziening van de pro
CU1'eur-gene?'aal, ingesteld op bevel van 

(2) Verg. cass., 10 december 1962 (Bull. en 
PAsrc., 1963, I, 444). 
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de M iniste1· van jttstitie, het H of een 
vonnis van de politierechtbank, wam·bij 
de beklaagde onwettelijk was veroo1'
deeld, vernietigt en deze wegens hetzeljde 
misdrijf werd ve1·oordeeld door een 
tweede in kracht van gewijsde gegane 
vonnis, geschiedt de vernietiging zonde1· 
VM'wijzing (1). (Wetb. van strafv., 
art. 441.) 

(PROOUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN OASSATIE, IN ZAKE DESGREES 
DU LOU.) 

ARREST (ve1·taling). 

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

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie. 

)) De ondergetekende Procureur-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat de Minister van justitie hem bij 
schrijven van 28 april 1969, Bestuur der 
Wetgeving, nr 130.836/127/AP/Div. uit
drukkelijk bevel heeft gegeven bij het 
Hof, overeenkomstig artikel 441 van het 
Wetboek van strafvordering, aangifte 
te doen van het verstekvonnis van 
21 juni 1967 van de Politierechtbank 
te Borgworm, waarbij Yves Desgrees du 
Lou, bediende, op 12 december 1937 te 
Rennes (Frankrijk) geboren, wonende te 
Parijs, Emile Zolalaan, 22, wordt veroor
deeld tot 100 frank geldboete we gens 
overtreding van artikel 7-2 van het 
verkeersreglement, die op 27 oktober 1966 
te Oreye werd begaan. 

)) Deze veroordeling, die niet regel
matig werd betekend, werd uitgesproken 
zonder dat de zaak bij de politierecht
bank aanhangig werd gemaakt door een 
regelmatige dagvaarding of door de vrij
willige verschijning van de behlaagde en 
zonder dat deze laatste in staat werd 
gesteld zijn verweer te voeren. 

)) Zij schendt derhalve de voorschriften 
van de artikelen 145 en 14 7 van het 
Wetboek van strafvordering, alsmede de 
rechten van de verdediging, die onder 
meer bij artikel 2, lid 2, van het decreet 
van 20 juli 1831 worden bekrachtigd. 

)) Bij vonnis van dezelfde rechtbank, 
dat op 24 april 1968 bij verstek werd 
gewezen, werd Desgrees du Lou veroor-

(1) Raadpl. cass., 9 december 1963 (Bt~ll. 

en PASIC., 1964, I, 385). 

deeld tot 50 frank geldboete wegens 
dezelfde overtreding. 

)) Dit vonnis, dat in kracht van gewijsde 
is gegaan, werd weliswaar gewezen in 
strijd met de regel non bis in idem, 
maar deze onregehnatigheid zal ver
dwijnen als het eerste vonnis wordt 
vernietigd. 

)) Deze veroordeling is bovendien wet
telijk, aangezien de verdachte regel
matig werd gedagvaard om voor de 
politierechtbank te verschijnen en zich 
heeft verdedigd bij een geschrift dat aan 
de voorzitter van deze rechtbank werd 
gezonden, en aangezien de straf in over
eenstemming is met artikel 2-1 van de 
wet van 1 augustus 1899, gewijzigd bij 
artikel 3 van de wet van 15 april 1958. 

)) Om. die redenen, vordert de onder
getekende Procureur-generaal dat het 
Hof gelieve het aangegeven vonnis, 
namelijk dat van 21 juni 1967, te vernie
tigen, te bevelen dat van zijn arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing, te beschik
ken dat er geen grond is tot verwijzing. 

)) Brussel, 30 april 1969. 
n Voor de Pro'cureur-generaal, 

)) De Eerste Advocaat-generaal, 
)) (get.) Paul Mahaux )) ; 

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, 1net overneming 
van de gronden van bovenstaande vor
dering, vernietigt het vonnis van 21 juni 
1967; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing ; beschikt dat er 
geen grond is tot verwijzing. 

23 juni 1969.- 2e kamer.- Voorzitter, 
H. van Beirs, voorzitter.- Ve1•slaggever, 
H. Capelle. - GeliJkluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. 

2e KAMER.- 24 juni 1969. 

INKOMSTENBELASTINGEN.- WET
HOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN. 
- PERSONENBELASTING. - AFTREK 
OP DE SAJ\'I:ENGEVOEGDE BEDRIJFS
INKOJ\!ISTEN VAN EOHTGENOTEN. 
AFTREK VOOR DE HULP VAN DE EOHT
GENOOT.- GEEN BELASTINGAANGIFTE. 
- 0MSTANDIGHEID DIE OP ZIOHZELF, DE 
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WEIGERING VAN DEZE AFTREK NIET 
RECHTV AARDIGT. 

De omstandigheid dat de nattmrlijke 
pe1·soon die de belasting op de bedrijjs
inkomsten ve1•schuldigd is geen belas
tingaangifte heejt gedaan en ambtshalve 
we1·d belast 1'echtvaa1·digt op zichzelf 
de weigering niet van elke ve1·mindering 
voor aftrek van het gedeelte der winsten 
of baten dat mag wo1·den beschouwd als 
te zijn toegekend aan de echtgenoot, die 
de belastingplichtige in de uitoefening 
van zijn bedrijjsactiviteit werkelijk 
helpt (1) (2). (Wetboek van de inkom
stenbelastingen, art. 63, § 1, 2°.) 

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

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 december 1968 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 63 tot 65, 256, 257 van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen, 

doordat het bestreden arrest vermeldt 
dat eiser, die van ambtswege werd 
belast, het bewijs niet !evert, aan de 
hand van een regelmatige boekhouding, 
van zijn recht de aftrek te vorderen 
van het gedeelte van zijn belastbare 
inkomsten dat overeenkomt met de hulp 
die hij van zijn echtgenote heeft gekregen 
en dat hij niet ontvankelijk is om te 
vragen andere cijfers in de plaats te 
stellen van de bedragen van de belast
bare .. inkomsten die de administratie 
wettelijk heeft bepaald, 

terwijl, ee1·ste ondM·deel, de gevraagde 
vermindering vreemd is aan de vast
stelling van de belastbare inkomsten, 
doch een aftrek uitmaakt die op ge
noemde inkomsten wordt berekend, wat 
onderstelt · dat deze inkomsten vooraf 
werden vastgesteld overeenkomstig de 
wet, zodat de verzwaring van de bewijs-

(1) Raadpl. cass., 24 september 1963 (Bull. 
en PAsiO., 1964, I, 88) en 26 januari 1965 
(ibid., 1965, I, 514). 

(2) Over het feit dat de aanslag van ambts
wege geen straf is en de Staat de mogelijkheid 
niet biedt meer te ontvangen dan wat wettelijk 
verschuldigd is, raadpl. noot 2 onder het bij 
noot 1 eerst vermelde arrest. 

last ten gevolge van de toepassing van de 
aanslag-procedure van ambtswege niet 
van toepassing is op het onderzoek van 
het recht om zulk een vermindering te 
vragen (schending van de artikelen 63 
tot 65, 256 en 257 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen en 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, daar voornoemde ver
mindering vreemd is aan de vaststelling 
van de belastbare inkomsten, moet of 
kan ze niet worden ingeschreven in 
bewijskrachtige rekeningen of a fortiori 
in een regelmatige boekhouding die niet 
wordt vereist ten opzichte van de belas
tingwet, zodat het hof van beroep aan 
eiser een bewijs oplegt dat niet kan 
worden geleverd en door geen wettekst 
wordt vereist (schending van dezelfde 
bepalingen) : 

W at de beide onderdelen samen be
treft : 

Overwegende dat de directeur der 
directe belastingen besliste dat er geen 
grond bestond om eiser als aftrek een 
vermindering toe te kennen van een 
gedeelte dat overeenkwam met de nor
male bezoldiging van de medehelpende 
echtgenote voor de beide dienstjaren 1965 
en 1966, op grond dat niet was aange
toond dat de echtgenote hem werkelijk 
hielp; 

Overwegende dat eiser tegen de feiten 
waarop deze beslissing gegrond is voor 
het hof van beroep verscheidene nauw
keurige gegevens deed gelden die het 
bewijs konden leveren van de vverkelijke 
hulp die hij van zijn echtgenote kreeg ; 

Overwegende dat het hof verldaart 
dat deze beweringen niet kunnen worden 
aangenomen, " dat immers, tenzij hij 
het bewijs !evert van het juiste bedrag 
van zijn inkomsten, wat hij niet heeft 
gedaan, aangezien hij geen regelmatige 
boekhouding heeft gevoerd, verzoeker 
(thans eiser), die regelmatig van ambts
wege werd belast over de beide bedoelde 
dienstjaren, niet ontvankelijk is om te 
vragen andere cijfers in de plaats te 
stellen van de bedragen van de belastbare 
inkomsten die de administratie wettelijk 
heeft bepaald »; 

Overwegende dat de aanslag van 
ambtswege geen sanctie is, zodat de 
Staat in dit geval niet meer mag ont
vangen dan wat wettelijk verschuldigd 
is; 

Overwegende dat om de aftrek te 
bekomen van het gedeelte der winsten of 
baten dat mag worden beschouwd als 
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te zijn toegekend aan de echtgenoot die 
de belastingplichtige in de uitoefening 
van zijn beclrijfsactiviteit werkelijk helpt, 
de belastingplichtige het bestaan van 
cleze medewerking moet bewijzen, doch 
dat de wet geen speciaal bewijsmiddel 
invoert en het bewijs door alle rechts
middelen, behalve de eed, kan worden 
geleverd; 

Dat door te beslissen dat de stelling 
van eiser niet kan aangenomen worden 
om de enkele reden die het vermeldt, 
het arrest aan eiser een sanctie oplegt 
die niet bij de wet is bepaald en het de 
in het middel aangeduide wettelijke 
bepalingen schendt ; 

Dat dit middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de overige middelen die niet 
tot een ruimere cassatie zouden kunnen 
leiden, vernietigt het bestreden arrest 
in de mate dat het door de cassatie
voorziening aangevallen is; beveelt clat 
van het thans gewezen arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder in de kosten ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

24 juni 1969.- 2e kamer.- Voorzitte1·, 
H. van Beirs, voorzitter.- Verslaggever, 
H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Charles, advocaat-generaal. - Plei
tm·s, HH. Humblet, Oorbieaux en Fally 
(de eerste twee, van de balie bij het Hof 
van beroep te Luik). 

1° KAMER.- 25 juni 1969. 

BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - VoORWERP 

EN OORZAAK VAN EEN EIS. - IN 
BEGINSEL V ASTGESTELD DOOR DE DAG

VAARDING. - WIJZIGING DIE VOORT
VLOEIT UIT EEN OONOLUSIE VAN DE 

EISENDE PARTIJ. - VOORWAARDEN 
VEREIST OPDAT DE REOHTER KENNIS 
ERVAN KAN NEMEN. 

Zo het voorwerp of de oo1·zaak van een 
voor de rechter gebrachte eis in beginsel 
door de dagvaarding vastgesteld wordt, 
kan dit voorwerp uitgebreid of de oor
zaak van de eis doo1• de conclusie van 

een partij gewijzigd worden, op voo?'
waanle dat de tegenpa1·tij ove1· deze 
1titb1·eiding of wijziging conchtdeert 
zoncle1· cle on tvankelij kheicl ervan te 
betwisten (1). 

(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID «MAX BUYCK», 

T. BILLEN q.q.) 

ARREST ( VC?'taling), 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 april 1968 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

Over het Iniddel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320 van het 
Burgerlijk Wetboek (betreffende de be
wijskracht van de dagvaarding van 
4 juli 1960) en 464 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, 

clo01·clat het bestreden arrest, recht
doende op een vordering die in hoofd
zaak strekt tot teruggave aan de rnassa 
van een maaidorsmachine en subsidiair, 
enkel " wanneer de gedaagde partij de 
litigieuze Inachine niet binnen de vast
gestelde termijn zou afgeven », tot beta
ling van een bedrag van 350.000 frank 
" als tegenwaarde ''• eiseres veroordeelt 
niet aileen om de maaidorsmachine 
terug te geven, maar ook om het beclrag 
te betalen van 308.853 frank vermeerderd 
rrwt de vergoedende intresten sinds 
3 november 1959, op grond dat « eiseres 
in hoger beroep bij de terugname van 
de machine een loutere feitelijkheid 
heeft begaan en dat deze quasi-delictuele 
font moet vergoed worden door de terug
gave van de machine aan de massa; 
. .. dat, aangezien deze teruggave niet 
plaats heeft gehad op de datum van het 
vonnis van faillietverklaring - met 
name op 3 november 1959 - en daar de 
ingebrekestelling inzake aansprakelijk
heid buiten overeenkomst (aquiliaanse 
aansprakelijkheid) niet wordt vereist, 
eiseres . b hoger beroep bovendien de 
schade moet vergoeden, die were! veroor
zaakt door de te late uitvoering van haar 
verbintenis en die wordt opgeleverd door 
de minderwaarde van de machine '' en 
dat « de subsidiaire vordering door ge
daagde in hoger beroep dienaangaande 
ingesteld geen nieuwe vordering is, dat 
d~;~ze inderdaad virtueel in de oorspron-

(1) Oass., 13 januari 1967 (Arr. cass., 1967, 
b1z. 577). 
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kelijke vordering begrepen was en dus 
de rechtsgrond of de aard van de rechts
vordering niet wijzigt », 

terwijl, eerste onde?·deel, ·nu ingevolge 
het exploot van rechtsingang van 4 juli 
1960 een rechtsvordering aanhangig werd 
gemaakt die gegrond was op een koop
contract van 24 augustus 1958 en ertoe 
strekte de verkochte machine weer ter 
beschikking van de massa van de koper 
te stellen en de tegenwaarde van deze 
machine enkel te betalen " wanneer de 
gedaagde partij de litigieuze machine 
niet binnen de vastgestelde termijn 
zou afgeven », het bestreden arrest zonder 
de bewijskracht van het exploot van 
rechtsingang te miskennen eiser niet 
tegelijkertijd kon veroordelen tot terug
gave van de machine en tot betaling 
van een bedrag van 308;853 frank als 
schadevergoeding voor een quasi-delic
tuele fout, opgeleverd door de niet
teruggave van de machine op 3 novem
ber 1959, dit is 8 maanden v66r het 
exploot van rechtsingang (schending 
van de artikelen 1319 en 1320 van het 
Burgerlijke Wetboek); 

tweede onde1·deel, daar het exploot van 
rechtsingang ertoe strekte de verkochte 
machi1le weer ter beschikking van de fail
liete massa van de koper te stellen en de 
tegenwaarde van deze machine enkel 
te betalen " wanneer de gedaagde partij 
de litigieuze machine niet binnen de 
vastgestelde termijn zou afgeven », het 
bestreden arrest niet kon ingaan op de 
conclusie waarbij verweerder in hager 
beroep, buiten de teruggave van de 
machine, eveneens de betaling van 
schadevergoeding heeft gevraagd terwijl 
eiseres harerzijds in haar conclusie de 
niet-ontvankelijkheid van deze nieuwe 
vordering had opgeworpen (schending 
van artikel 464 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering) : 

Over de twee onderdelen samen : 
Overwegende dat verweerder in zijn 

exploot van rechtsingang in hoofdzaak 
had gevorderd dat eiseres ertbe zou 
veroordeeld worden de maaidorsmachine 
weer te zijner beschikking te stellen en 
subsidiair, '' wanneer gedaagde partij 
de litigieuze machine niet binnen de 
vastgestelde termijn zou afgeven », dat 
zij zou veroordeeld worden om aan ver
zoeker het bedrag van 350.000 frank als 
tegenwaarde te betalen » ; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben overwogen dat eiseres de door 
haar weggenomen maaidorsmachine in 
natura aan de failliete massa moest 

teruggeven en bovendien '' de schade 
vergoeden, die werd veroorzaakt door de 
te l11;te uitvoering van haar verplichting 
en dw wordt opgeleverd door de minder
waarde van de machine '' bedoelde 
eiseres ertoe veroordeelt, en~rzijds, aan 
verweerder het bedrag van 308.853 frank 
te be~alen, dat het verschil vertegen
woordigt van de waarde van de machine 
op de datmn van de faillietverklaring, 
en de som van 40.000 frank, de waarde 
ervan op 15 juni 1967, op welke dattnn 
eiseres de teruggave had aangeboden, 
hetgeen werd geweigerd, en, anderzijds, 
de machine aan verweerder terug te 
geven; 

Overwegende dat het hof van beroep 
overweegt dat het aldus geen nieuwe 
vordering inwilligt, - zoals eiser het in 
het antwoord op de conclusie van ver
weerder had opgeworpen - daar deze 
vordering '' virtueel in de oorsp1·onkelijke 
vordering begrepen was'' en dat boven
dien '' gedaagde in hager beroep (thans 
verweerder) hiertoe subsidiair voor de 
eerste rechter had geconcludeerd '' ; 

Overwegende dat, zo het voorwerp 
of de oorzaak van een vordering, die 
b~paald word:n door de dagvaarding, 
hiJ de conclus1e van een partij kan wor
den uitgebreid of gewijzigd, dit geschiedt 
op voorwaarde dat de andere partij 
over die uitbreiding of wijziging con
cludeert zonder de ontvankelijkheid er
van te betwisten ; 

Overwegende dat noch uit het bestre
den arrest noch uit de conclusies van de 
partijen blijkt dat deze voorwaarde ten 
deze werd vervuld ; 

Overwegende dat in zover het ver
klaart dat de vordering welke het, inwil
ligt '' virtueel in de oorspronkelijke vor
dering begrepen is », het arrest de bewijs
kracht van het exploot van rechtsingang 
miskent; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat erover zal worden 
beslist door de feitenrechter; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

25 juni 1969.-1 e kamer.- Voo1·zitter, 
H. Bayot, eerste voorzitter.- Verslag
gever, H. Busin. - Gelijkluidende con
clusie, H. Duman, advocaat-generaal. -
Pleiter, H. Van Heeke. 
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1e KAMER.- 26 juni 1969, 

10 GEMEENTE. - VERENIGING VAN 
GEMEENTEN. - INTERCOMMUNALE 
COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP VOOR 
WEGENWERKEN. - BIJDRAGEN VOOR 
RET «0PZOEKINGSCENTRUM VOOR 
WEGENBOUW >>.- ARTIKEL 4 VAN HET 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 5 MEl 1952. 
- TOEPASSELIJKHEID. 

20 VERJARING. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - BURGERLIJK WETBOEK, 
ARTIKEL 2277. - VIJFJARIGE VERJA
RING. - AL HETGEEN BETAALBAAR IS 
BIJ HET JAAR OF BIJ KORTERE TERJVIIJ
NEN. - TOEPASSINGSSFEER. 

1 o Artikel 4 van het koninklijk besltlit 
van 5 mei 1952 tot erkenning van het 
« Opzoekingscent1·um voor wegenbouw ,, 
ingevolge hetwellc alle ji?·ma' s die onde1' 
het « Opzoekingscentrum voor wegen
bouw " resso·rtm·en, ve1·plicht zijn aan 
dit centrum een jaa?'lijlcse wel bepaalde 
bijdrage te betalen, is toepasselijk op 
de inte1·communale cooperatieve ven
nootschappen voor wegenwerlcen die 
tot doel hebben de uitvoering van onde?·
houdswerken, van verbete1·ing en van 
aanlegging van gemeentewegen. 

2° De bepaling van artikel 2277 van het 
Bw·gerlijk Wetboek volgens hetwelk 
al hetgeen betaalbam· is bij het jaar of 
bij ko1·tere te1·mijnen verjaa1·t doo1• 
verloop van vijf ja1•en, is in beginsel 
toepasselijlc in alle gevallen waarin 
de prestaties of inkomsten tot voo1·werp 
hebben een als dttsdanig betaalbare 
schuld (1). 

(COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP «INTER
COMMUNALE DE VOIRIE ,, T. OPZOE
KINGSCENTRUM VOOR WEGENBOUW.) 

ARREST (vertaling). 

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

Overwegende dat het bestreden arrest, 
onder bevestiging van het vonnis, beslist 
dat de bijdragen, waarvan de :invor
der:ing wordt vervolgd, door eiseres ver
schuldigd zijn krachtens artikel 4 van 
het kon:inklijk besluit van 5 mei 1952 

(1) Raadpl. cass., 7 mei 1892 (Bull. en 
PAsiC., 1892, !, 274). 

waarbij het verzoekschrift van het Ver
bond der Belgische aannemers van 
wegeniswerken wordt ingewilligd, en, 
alvorens uitspraak te doen over het 
bedrag van deze bijdragen, de herope
ning van de debatten beveelt en eiseres 
ertoe veroordeelt aan verweerder een 
provisionele vergoeding van een miljoen 
frank te betalen ; 

Dat het arrest, dat de exceptie van 
verjaring verwerpt die door eiseres in 
hoger beroep is opgeworpen, bovendien 
beslist dat de Iitigieuze bijdragen niet 
onder toepassing van artikel 2277 van 
het Burgerlijk W etboek vallen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 108 van 
de Grondwet, inzonderheid 2°, 75 van 
de gemeentewet, 1, 2 en 5 van de wet 
van 1 maart 1922 omtrent de vereniging 
van gemeenten tot nut van 't algemeen, 
1, 2, 3, 10, 18 van de besluitwet van 
30 januari 1947 tot vaststelling van het 
statuut van oprichting en werking van 
de centra belast met de bevordering en 
de coi:irdinatie van de technische vooruit
gang van de verschillende takken van 
's lands bedrijfsleven door het weten
schappelijk onderzoek, 2, 4 van het 
koninklijk beshut van 5 mei 1952 waarbij 
het verzoekschrift van het Verbond der 
Belgische aannemers van wegeniswerken 
strekkende tot het erkennen van het 
« Opzoekingscentrmn voor de wegen
bouw " en het goedkeuren van zijn sta
tuten wordt ingewilligd, l en 2 van de 
wet van 15 december 1872 betreffende de 
titels I tot IV van boek I van het vVet
boek van koophandel, welke artikelen 1 
en 2 gewijzigd zijn bij de wet van 3 juli 
1956, en 97 van de Grondwet, 

doordat bij de beoordeling van de 
grondslag van de eis van de verweerder 
tot betaling van de jaarlijkse bijdragen 
die hem krachtens artikel 4 van voor
noemd koninklijk besluit van 5 mei 1952 
zouden verschuldigd zijn door aile firma's 
die onder het centrum ressorteren en om 
te beslissen of eiseres derhalve kon 
beschouwd worden als een « aannemer 
van wegenwerken" in de zin van arti
kel 2 van bedoeld koninklijk besluit, 
het bestreden arrest, onder bevestiging 
van het beroepen vonnis, voor recht 
zegt dat eiseres evenals elke onder
nemer van wegenwerken onderworpen 
is aan de artikelen 2 en 4 van bedoeld 
koninklijk besluit en, bijgevolg, eiseres 
veroordeelt om aan verweerder een pro
visioneel bedrag van 1.000.000 frank te 
betalen ; dat om aldus te beslissen, het 
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hof van beroep, hoewel het erop wijst 
dat eiseres een vereniging van gemeenten 
is, waartoe de provincie Luik is toege
treden en die in de vorm van een coopera
tieve vennootschap opgericht werd over
eenkomstig de wet van I maart 1922 
omtrent de vereniging van gemeenten 
tot nut van 't algemeen, hoofdzakelijk 
hierop stennt " dat eiseres tot doel 
heeft de uitvoering van werken met het 
oog op het onderhoud, de verbetering 
en het aanleggen van gemeentewegen ; 
dat bepaald werd dat deze vennootsch~p 
opgericht werd en werkt overeenE;o~st1g 
de wet tot regeling van de veremgn1gen 
van gemeenten tot nut van 't algemeen 
en de gecoordineerde wetten op de 
handelsvennootschappen (artikelen 2 en 5 
van de statuten) ; dat in artikel 49 voor
zien is de eventuele verdeling van de 
winsten, namelijk onder de vennot~n ; dat 
niet kan betwist worden dat (elSeres), 
alhoewel ze het algemeen belang beoogt, 
in zekere opzichten een handels- en 
nijverheidskarakter heeft; dat niet ern
stig kan betwist worden dat (eiseres) -
niettegenstaande haar karakter van <;;pen
bare instelling - een handels- of mJver
heidsactiviteit uitoefent "• en hierop dat 
de activiteit van eiseres behoort tot de 
in artikel 2 van het koninklijk besluit 
van 5 mei 1952 omschreven activiteit ; 
en dat eiseres, derhalve, hoewel zij een 
openbare instelling is, beschouwd moet 
worden als een aannemer van wegen
werken, in de zin van artikel 2 van 
bedoeld koninklijk besluit, en verplicht 
is tot betaling van de bij artikel 4 van 
bedoeld koninklijk besluit voorgeschre
ven bijdragen; 

te1·wijl, eeq•ste onderdeel, de hoedanig
heid van aannen1er van wegenwerken, 
die vereist is voor de toepassing van het 
koninldijk besluit van 5 mei 1952, de 
hoedanigheid van " koophandelaar " in
sluit, en bijgevolg de uitoefening van 
een activiteit met het oogmerk van 
winst en speculatie, zodat zij niet kan 
worden toegekend aan eiseres, open
bare persoon, die in zover zij tot taak 
heeft een openbare dienst te verzekeren, 
als dusdanig haar activiteit uitoefent 
in het algemeen belang, dat op zichzelf 
het oogmerk van winst en speculatie 
uitsluit (schending van alle in het 
middel bedoelde bepalingen) ; 

tweede onde1·deel, noch de door eiseres 
aangenomen vorm van cooperatieve ven
nootschap, noch haar werking, noch 
haar voorwerp, zoals dat in de statuten 

werd omschreven, noch de bestemming 
die deze statuten aan de eventuele 
winsten geven, aan eiseres de hoedanig
heid van koophandelaar knnnen ver
lenen, zo niet vastgesteld wordt dat 
haar activiteit zal worden uitgeoefend 
met winstoogmerk (schending van alle 
in het middel vermelde bepalingen) 

Over de twee onderdelen samen : 

Overwegende dat uit het arrest en de 
regelmatig aan het Hof overgelegde 
stukken blijkt dat eiseres een vereniging 
van gemeenten is, die werd opgericht 
in de vorm van een cooperatieve ven
nootschap, die tot doel heeft de uit
voering van werken met het oog op het 
onderhoud, de verbetering en het aan
leggen van gemeentewegen ; 

Overwegende dat volgens artikel 2 
van het koninklijk besluit van 5 mei 1952, 
voor de toepassing van dit besluit, 
onder aannemers van wegenwerken moet 
verstaan worden de natuurlijke Em rechts
personen wier werkzaam heid bestaat in 
het aanleggen, herstellen of onderhouden 
van de in de tekst opgesomde wegen ; 

Dat naar luid van artikel 4 van voor
noemd koninklijk besluit, alle firma's die 
onder het Opzoekingscentrum voor de 
wegenbouw ressorteren gehouden zijn 
aan dit centrum een jaarlijkse bijdrage 
te betalen vastgesteld op 1/2 t. h. van 
het totaal bedrag van de in de loop van 
het dienstjaar uitgevoerde werken en 
dat deze bijdrage, chiemaandelijks be
taalbaar, voor elk contract berekend 
wordt op het bedrag van de eindafre-
kening; . 

Overwegende dat voor de toepassmg 
van het koninklijk besluit van 5 mei 1952, 
de hoedanigheid van aannemer van 
wegenwerken, de hoedanigheid van han
delaar niet impliceert ; 

Overwegende dat artikel 2 van dit 
besluit betrekking heeft op alle onder
nemingen van wegenwerken, van welke 
aard ook, en dater, aan de hand van een 
onderscheid dat in de tekst niet voor
komt, geen grand bestaat om een o?der
scheid te maken tussen de ondernemmgen 
van wegenwerken die hun activiteit uit
oefenen met een winstoogmerk en die 
welke enkel een openbaar belang beogen; 

Overwegende dat in artikel 2 van het
zelfde besluit, de woorden " aannemers 
van wegenwerken >> en in artikel 4, het 
woord " firma's >> enkel dezelfde bete
kenis en dezelfde draagwijdte kunnen 
hebben; dat deze woorden betrekking 
hebben op alle economische onder
nemingen die het aanleggen, herstellen 
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of onderhouden van gemeentewegen tot 
doel hebben, ongeacht of deze onder
nemingen al dan niet een handelslmrakter 
hebben; 

Dat beide onderdelen van het middel 
naar recht falen ; 

Over het tweede middel, afgeleicl uit 
de schending van de artikelen 2219, 2227, 
2261, 2277, inzonderheid lid 4 en 5, van 
het Burgerlijk Wetboek, 10, 18 van de 
besluitwet van 30 januari 1947 tot vast
stelling van het statuut van oprichting 
en werking van de centra belast met de 
bevordering en de coordinatie van de 
technische vooruitgang van de ver
schillende takken van 's lands bedrijfs
leven door het wete'nschappelijk onder
zoek, 4 van het koni:nklijk besluit van 
5 mei 1952 waarbij het verzoekschrift 
van bet Verbond der Belgische aanne
mers van wegenwerken strekkende tot 
het erkennen van het « Opzoekings
centrmn voor de wegenbouw " en het 
goedkeuren van zijn statuten wordt 
ingewilligd, en 97 van de Grondwet, 

dooTdat het bestreden arrest, om de 
conclusie van eiseres te verwerpen, 
waarbij zij deed gelden dat de jaarlijks 
van haar gevorderde bijdragen verjaren 
door verloop van een termijn van vijf 
jaar, zoals dit gesteld wordt bij arti
kel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, en 
dat sommige ervan derha.lve verjaard 
waren, hoofdzakelijk hierop steunt dat 
deze bijdragen geen belasting zijn en 
aan de bij artikel 2262 van het Burgerlijk 
Wetboek gestelde verjaring zijn onder
worpen, daar er voor de invordering ervan 
geen bijzondere termijn bepaald werd 
bij de wet, 

teTwijl, enerzijds, artikel 2277 van het 
Burgerlijk W etboek zeer algemeen is 
en van toepassing is, zelfs wanneer de 
wetgever hiernaar niet in het bijzonder 
verwijst, op alle geregelde prestaties die 
hetzelfde karakter hebben als die welke 
door deze wettelijke bepalin.g worden 
opgesomd en, anderzijds, de omstandig
heid dat de litigieuze bijdragen een 
bijdrage zouden zijn en geen belasting, 
niet volstaat om de toepassing van voor
noemd artikel 2277 te beletten : 

Overwegende dat in beginsel de slot
bepaling van artikel2277 van het Bm·ger
lijk Wetboek moet toegepast worden in 
alle gevallen waarin de schuld prestaties 
of inkomsten tot voorwerp heeft die om 
het jaar of bij kortere termijnen betaal
baar zijn; 

Overwegende dat door er enkel op te 

wijzen dat de bijdragen waarvan ver
weerder de invordering vervolgt « een 
bijdrage zijn die de verdeling van de 
kosten betre:ffende de werking van het 
« Opzoekingscentrmn voor de wegen
" bouw 1noest verzekeren "• . . . « dat die 
bijdrage geen belasting is " en « dat geen 
enkel wettelijke bepaling een bijzondere 
ter1nijn tot invordering van een derge
lijke bijdrage heeft bepaald ,, het arrest 
de bestreden beslissing niet wettelijk 
rechtvaardigt ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat de vernietiging van 

de beslissing over de verjaring leidt tot 
de vernietiging van de beslissing, die, 
bij bevestiging van het vonnis, de her
opening van de debatten beveelt en 
eiseres ertoe veroordeelt aan verweerder 
een provisionele vergoeding te betalen ; 

Om die redenen, en zonder het derde 
middel te onderzoeken dat tot geen 
ruimere cassatie zou kun:nen leiden, 
vernietigt het bestreden arrest in zover 
het 1° beslist dat artikel 2277 van het 
Burgerlijk W etboek niet van toepassing 
is op de bij artikel 4 van het koninklijk 
besluit van 5 mei 1952 omschreven bij
dragen, 2o de beslissing van de rechtbank 
bevestigt, waarbij de heropening van 
de debatten wordt bevolen en eiseres 
veroordeelt om aan verweerder een pro
visioneel bedrag van een miljoen frank 
te betalen, 3o eiseres in de kosten van 
hoger beroep veroordeelt ; verwerpt de 
voorziening voor het overige ; houdt de 
kosten aan ; zegt dat hierover door de 
feitenrechter zal worden beslist ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

26 juni 1969. -1ekamer.- Voorzitte1·, 
H. De Bersaques, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Polet. -
Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, 
ad V 0 C aat-g ener aal. - p l eite1•s, 
HR. Faures en Fally. 

1• KAMER.- 27 juni 1969. 

1 o VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN TEGEN WIE EEN CASSATIE
BEROEP KAN WORDEN INGESTELD. -
BURGERLIJKE ZAKEN, - VERWEERDER 
VOOR DE FEITENRECHTER VERTEGEN-
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WOCRDIGD DOOR ZIJN YADER EN \VET
TELIJKE BEEEERDER. - VERWEERDER 
MEERDERJARIG GE'NORDEN BIJ E-:ET 

INSTELLE::<r Y AN DE VOORZIENTl'iG. -
VoORZIEc;-JNCf EETEKE~iD AAN DE 

VADER VAN DE VERWEERDER.- NIET

ONTI'AKKELIJKEEID. 

2° PENSIOENEN. - VERGOEDINGS
PENSICE;,[EN EN MILITAIRE PENSIOE

NEN.- WETTEN" GEOOORDINEERD BIJ 

IiET BESLUIT VAN DE REGENT VAN 
5 OKTOEER 1948 EN vVET VAN 9 MAART 
1953. - TOEKE';,TNING VAN EEN PEN

SICEN OF UITKERING. - VERGOEDING 
DIE DE TCEKENNING UITSLUIT TEN 

LASTE VAN DE STAAT OF VAN ZIJN 

ORGAAN, VAN IEDERE ANDERE VER
GOEDING WEGENS EETZELFDE SOHADE

LIJK FEIT, OOK AAN EEN PERSOON DIE 
NIET DE PENSIGEN- OF UITKERI.IoiGS

GEREOHTIGDE IS. 

1° JiVannem· in bU?·ge?'lijke zaken de ve1'
wee1'de1', voo1· de jeiten1'echtm· ve?·tegen
woo?"digd dom· zijn vade?' en wettelijke 
behem·de1', mem·de1ja1·ig is geworden bij 
het instellen van de vooTziening, is 
de vooTziening, die aan de vader van 
de vm·wem·de1· we?"d betelcend, niet ont
vankelijk (I). 

2° De toekenning van een pensioen of 
van een uitlce1·ing te1· uitvoe1·ing van 
de wetten op de vm·goedingspensioenen, 
gecoonlinem·d bij het besluit van de 
Regent van 5 oktobe1' 194-8, of van de 
artilcelen 1 en 4 van de wet van 9 maa1·t 
1953 sluit iedm·e andere toelcenning 
van vergoeding voor hetzeljde schadelijlc 
Jeit ten laste van de Staat of zijn orgaan 
uit, ook aan een pe?"soon die niet de 
pensioen- of uitlce1·ingsge1"echtigde is (2). 

(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN LANDS
VERDEDIGING, T. H. EN P. COOPMAN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 mei I966 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de tweede verweerder, Prudent 
Coopman, voor zover deze als wettelijk 

(1) Cass., 14 oktober 1965 (Bull. en PAsrc., 
I 965, I, 263). 

(2) Cass., 25 oktober 1963 (Bull. en PAsrc., 
. 066, I, 256). 

vertegenwoorcliger van zijn zoon Herve, 
het geding ingeleid en vervolgd heeft : 

Over het middel van niet-ontvanke
lijkheid van de voorziening, door het 
openbaar ministerie opgeworpen en waar
van het. overeenkomstig artikel I 097 
van het Gerechtelijk Wetboek kennis 
heeft gegeven : 

Overwegende dat nit de processtukken 
blijkt dat Herve Coopman op I7 januari 
I946 geboren is ; 

Dat het verzoekschrift tot cassatie 
ter griffie van het Hof ingediend werd op 
I7 juli I968; 

Dat daaruit volgt dat, bij het instellen 
van de voorziening, de tweede ver
weerder niet meer bevoegd was om zijn 
meerderjarig geworden zoon Herve te 
vertegenwoordigen ; 

Dat de voorziening, in zover zij tegen 
de tweede verweerder gericht is, dus niet 
ontvankelijk is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de eerste verweerder, Herve Coop
man: 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen I en 4, § I, van 
de wet van 9 maart I953 houdende 
sommige aanpassingen in zalw militaire 
pensioenen en verlening van kosteloze 
genees- en artsenijkundige verzorging 
voor de militaire invaliden van vrecles
tijd, en van de artikelen I, meer bepaald 
lid 3, 2I en 29 van de wetten op de 
vergoedingspensioen'en, gecoiirclineercl bij 
·besluit van de Regent van 5 oktober I948, 

doo1·dat, na geconstateerd te hebben 
dat J ozef Coopman, broeder van de 
eerste verweerder en zoon van de tweede 
verweerder, terwijl hij als korporaal 
dienstplichtige in bevolen dienst was, 
op I3 april I962 het slachtoffer is geweest 
van een verkeersongeval en aan de opge
lopen verwondingen is overleden, dat de 
aansprakelijke voor het ongeval een 
soldaat in bevolen clienst is, dat op 
I2 augustus I963 de tweede verweerder 
en zijn echtgenote, ouders van het slacht
offer, de t6epassing hebben gevraagd van 
de gecoiirdineerde wetten op de militaire 
pensioenen ten einde een vergoedings
pensioen te bekomen wegens het voor
meld overlijden en dat, ingaande op deze 
aanvraag, bij ministerieel besluit van 
8 november I963, een vergoedmgspen
sioen aan de beide ouders werd toegekend, 
het bestreden arrest de vordering, welke 
door de tweede verweerder was ingesteld 
als vader, vertegenwoordiger en beheer-
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der over de goederen van de toen miuder
jarige eerste verweerder, welke strekte 
tot vergoeding van de morele schade 
door deze laatste geleden, ontvankelijk 
en gegrond verklaart, 

terwijl ~achtens de hoger ingeroepen 
bepalingen van de wet van 9 maart 1953 
op de schadelijke feiten welke zich in 
vredestijd, na 25 augustus 1947, gedu
rende de militaire dienst en ingevolge 
die dienst hebben voorgedaan, toepassing 
client te worden gemaakt van de wets
bepalingen in zake vegoedingspensioenen 
welke voor de invaliden van de oorlog 
1940-45 gelden, zodat ten deze de ouders 
van het slachto:ffer recht hebben op een 
vergoedingspensioen op grond van de 
artikelen 21 en 29 van voormelde door 
het besluit van de Regent van 5 oktober 
1948 gecoordineerde wetten, met dien 
verstande echter dat, krachtens artikel 1, 
derde lid, van gezegde wetten, dit pen
sioen een forfaitaire vergoeding uit1naakt 
en de toekenning, ten laste van de Staat 
of van zijn orgaan, van iedere andere 
vergoeding wegens hetzelfde schadelijk 
feit uitsluit, en meer bepaald van deze 
wegens morele schade aan de eerste 
verweerder door het arrest toegekend : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat bij ministerieel besluit van 8 novem
ber 1963 aan de ouders van het slacht
o:ffer, bij toepassing van de gecoordi
neerde wetten op de militaire pensioenen, 
een vergoedingspensioen werd verleend 
wegens het overlijden van hun zoon ten 
gevolge van een verkeersongeval dat zich 
op 13 april 1962 voordeed, terwijl hij 
als dienstplichtige in bevolen dienst was; 

Overwegende dat het arrest niettemin 
overweegt dat ten deze de rechtsvorde
ring door de tweede verweerder ingesteld 
als wettige beheerder over de goederen 
van de toen minderjarige eerste ver
weerder en welke strekte tot het bekon1.en 
van een vergoeding overeenkomstig het 
gemeen recht, ontvankelijk is omdat 
« dit kind immers volkomen vreemd is 
aan het aan de ouders toegekende ver
goedingspensioen '' ; 

Overwegende dat uit artikel 1, lid 3, 
van de wetten op de vergoedingspen
sioenen, gecoi:irdineerd bij het besluit van 
de Regent van 5 oktober 1948, volgt dat, 
wanneer, zoals ten deze, een vergoedings
pensi6en aan de ouders van het slacht
o:ffer verleend is, ieder andere rechts
vordering tot schadeloosstelling voor 
hetzelfde schadelijk feit uitgesloten is 
tegen de Staat ; 

Dat daaruit volgt dat, nu een vergoe
dingspensioen aan de ouders van het 

slachto:ffer toegekend werd, de rechter de 
rechtsvordering, namens de eerste ver
weerder ingesteld tegen de Staat, tot 
vergoeding van een schade ontstaan uit 
hetzelfde schadelijk feit, niet wettelijk 
kon ontvankelijk en gegrond verklaren ; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch slechts in zover het 
uitspraak doet over de rechtsvordering 
namens de eerste verweerder ingesteld, 
alsmede over de kosten ; verwerpt de 
voorziening in zover ze tegen de tweede 
verweerder is gericht ; beveelt dat mel
ding van dit arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing ; veroordeelt eiser 
in de kosten gevallen op de voorziening 
in zover deze gericht is tegen de tweede 
verweerder ; houdt de overige kosten 
aan ; zegt dat erover door de feitenrechter 
zal worden beslist ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Gent. 

27 juni 1969.- 1 e kamer.- Voorzitter, 
H. Belpaire, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Gerniers. -
GeliJkluiclencle concl1tsie, H. Charles, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Bayart. 

1e KAMER.- 27 juni 1969. 

1o VENNOOTSCHAPPEN. PER-
SONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AA:'!SPRAKELIJKHEID. - ZAAKVOER
DER BENOEMD IN DE STATUTEN OF 
DOOR EEN LATERE AKTE.- RECHT TOT 
ONTSLAGNEMING VAN DE ZAAKVOER
DER.- VooRWAARDEN. 

2o VENNOOTSCHAPPEN. PER-
SONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID. - ZAAKVOER
DER BENOEMD IN DE STATUTEN OF 
DOOR EEN LATERE AKTE.- 0NTSLAG
NEMING VAN DE ZAAKVOERDER. -
BEVOEGDHEID VAN DE ALGEMENE VER
GADERING VAN DE VENNOTEN. 

1 o De zaalcvoe1·cle1· van een pm·sonenven; 
nootschap met bepm·kte aansprakelijlc
heicl bliJft steecls v1·ij, zelfs wanneer 
cle lastgeving cloor cle statuten verleencl 
we1·cl, cleze op te zeggen mits clit ontslag 
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in zodanige omstandigheden in te dienen 
dat het beheer van de vennootschap 
erdoor niet wordt benadeeld ( 1). 

2° ¥Vannee1· de zaalcvoerde1· van een per
sonenvennootschap met bepm·kte aan
spmkelijkheid, ongeacht of zijn last
geving hem werd ve1·Zeend door de sta
tuten of door een latere akte, zijn ontslag 
heeft gegeven, kan de algemene ver
gadering van de vennoten hem niet 
verplichten zijn lastgeving verder te 
volbrengen; zij kan slechts in zijn 
veTvanging voorzien of desnoods de 
ontbinding van de vennootschap ~n 
ove1·weging nemen (2). 

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « TRICOFINA » EN 
CONSORTEN, T. DANIELS EN CON
SORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 maart 1966 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1134 (inzonderheid 
lid 2), 1856, 2003, 2007 (inzonderheid 
lid 1) van het Burgerlijk Wetboek, 70 
(inzonderheid het laatste lid), 129 (inzon
derheid lid 1 ), 136 van de op 30 november 
1935 gecoi:irdineerde wetten op de han
delsvennootschappen en 97 van . de 
Grondwet, 

dooTdat; nu het hof van beroep kermis 
moest nemen van de eis van de ver
weerders die ertoe strekte krachteloos 
te doen verklaren : 1° de aanvaarding, 
door de op 1 juni 1963 gehouden buiten
gewone algemene vergadering van de 
vennoten van de eisende vennootschap, 
van de ontslagen uit hun functie als 
zaak voerder, met ingang van 1 juni 1963, 
welke de verweerders aan de vennoot
schap genotificeerd hadden bij brief 
van 9 mei 1963 en verklaard hadden in 
te trekken bij brief van 30 mei 1963, 
2° de bevestiging van de aanvaarding 
van hun ontslag en hun afzetting, beslist 
door de buitengewone algemene ver
gadering van 14 juni 1963, welke eis de 

(I) en (2) Raadpl. Rep. pmt. d1•. belge, 
v 0 Societes, biz. 858, nrs 169 en 182; VAN 
HoUTTE, Trait{~ des societes de personnes a 
responsabilite limitee, uitg. 1962, d. I, biz. 237, 
n r 158 en noot 1. 

eerste rechter afgewezen had op de 
gronden dat het ontslag van een zaak
voerder definitief is door het enkel feit 
dat het de vennootschap ter kennis is 
gebracht, zonder dat er behoeft gewacht 
te worden totdat de algemene verga
dering daarvan akte genomen heeft, 
en dat de zaakvoerder die zijn ontslag 
aan de vennootschap genotificeerd heeft 
op zijn beslissing niet meer kan terug
komen, en ten aanzien van de conclusie 
waardoor de eisers deden gelden, onder 
verwijzing naar de overwegingen waaruit 
de eerste rechter het onherroepelijk 
karakter van het ontslag had afgeleid, 
« dat deze oplossing logisch is daar het 
geschreven ontslag van de appellanten 
(thans verweerders) moet gei"nterpre
teerd worden als een eenzijdige wils
uiting waardoor de appellanten zijn 
gebonden en die rechtsgevolgen heeft 
voor de vennootschap en ook voor de 
medevennoten », het bestreden arrest 
de beslissing van de eerste rechter te 
niet doet, " nietig verklaart de aanvaar
ding van ontslag en de subsidiaire 
afzetting van de echtgenoten Daniels, 
uitgeroepen bij beslissingen van de 
algemene vergaderingen van de aan
deelhouders van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
« Tricofina » van 1 en 14 juni 1963 », 
en dit om de redenen dat « ... de echt
genoten Daniels statutaire zaakvoerders 
zijn van een personenvennootschap en 
dat dienvolgens hlm mandaat deel uit
maakt van het sociaal pact (arg. arti
kelen 1856 van het Burgerlijk Wetboek 
en 129 wet op de vennootschappen) ; dat 
hieruit volgt dat de aanvaardi:ng van hun 
ontslag de voorwaarden moet vervullen 
welke voor een wijziging van de statuten 
vereist zijn; dat noch op de vergadering 
van 1 juni 1963 (waar de echtgenoten 
Daniels zich tegen de discussie van de 
dagorde verzetten, wat gelijkstaat met 
een negatieve stemming nopens de aan
vaarding van het ontslag), noch op de 
vergadering van 14 jm1.i 1963, waar 
ze tegen de aldaar voorgestelde tekst 
gestemd hebben, de gekwalificeerde meer
derheid van de drie vierden van de 
stemmen bekomen werd », 

terwijl, ee1·ste onderdeel, het arrest aldus 
de conclusie van de eisers onbeantwoord 
laat, in zover zij deed gelden dat de 
afstand door de verweerders van hun 
functie van zaakvoerder een eenzijdige 
wilsuiting uitmaakte die voor de ven
nootschap en de vennoten rechtsgevolgen 
had, wat erop neerkwam te betogen dat 
die afstand, vanaf de notificering ervan, 
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door zichzelve en zonder dat de vennoot
llchap hem behoefde te aanvaarden, 
aan gezegde functie een einde had ge
maakt (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) ; 

tu:eecle onclenleel, het arrest, door nietig 
te verklaren de beslissingen welke de 
buitengewone algemene vergaderingen 
van 1 en 14 juni 1963 hebben getroffen 
betreffende het ontslag van de verweer
ders omdat dit niet regelmatig was aan
vaarcl, en door aldus te overwegen dat 
do stopzetting van de functies waarvan 
de verweerders op 9 mei 1963 verklaard 
haclden af te zieu, afhing van een aan
vaarding van hun ontslag, het begi,lsel 
miskent dat de lasthebber aan de last
geving een einde maakt door het enlml 
feit dat hij aan de lastgever van zijn 
ontslag kennis geeft (schending van .de 
artikelen 1134, inzonderheid lid 2, 2003, 
2007, inzonderheid lid 1, van het Burger
lijk Wetboek, 129, inzonderheid lid 1, 
van de gecoordineerde wetten op de 
handelsvennootschappen en 97 van de 
Grondwet); 

en, clenle oncle1·cleel, de beslissing waar
door de algemene vergadering van de 
vennoten van een personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid ver
klaart het ontslag van een zelfs statutair 
zaakvoerder te aanvaarden, of de aan
vaarding van dit ontslag te bevestigen, 
geen wijziging in de statuten uitmaakt 
en bijgevolg niet behoeft getroffen te 
worden bij de meerderheid, vereist door 
artikel 70, laatste lid, van de gecoordi
neerde wetten op de handelsvennoot
schappen (schending van alle in het mid
del aangeduide wetsbepalingen) : 

Overwegende dat het arrest niet wordt 
bestreden in zover het uitspraak doet 
op de eis tot nietigverklaring van de 
herroeping, op 14 juni 1963 beslist door 
de algemene vergadering van de ven
noten van de eisende vennootschap, van 
het mandaat van de statutaire zaak
voerders, de echtger10ten Daniels ; 

Dat het arrest wordt bestreden in 
zover het uitspraak doet op de eis tot 
nietigverklaring van de aanvaarding, 
door gezegde algemene vergaderingen 
van 1 en 14.juni 1963, van het door voor
noemde echtgenoten gegeven ontslag ; 

Overwegende dat, volgens het arrest, 
het mandaat, dat aan de echtgenoten 
Daniels door de statuten van de vennoot
schap werd gegeven, deel uitmaakt van 
het sociaal pact, dat de aanvaarding 
van hem ontslag als zaakvoerder der
halve moet geschieden met de gekwali-

ficeerde meerderheid vereist tot wijziging 
van de statuten, vereiste waaraan ten 
deze niet werd voldaan, zodat het over
bodig is na te gaan of, door het aanbieden 
van zijn ontslag, de ontslaggever gedu
rende de voor de aanvaarding normaal 
nodige tijd al dan niet gebonden is ; 

Overwegende dat een zaakvoerder, 
zelfs wanneer de lastgeving door de sta
tuten verleend werd, steeds vrij blijft 
de lastgeving op te zeggen mits dit 
ontshg in zodanige omstandigheden in 
te dienen dat het beheer van de vennoot
schap erdoor niet wordt henadeeld ; 

Overwegende dat de algemene ver
gadering van de vennoten de ontslag
gevende statutaire zaakvoerder niet kan 
verplichten, ondanks zijn ontslag, zij~l 
mandaat mot de er aan verbonden 
aansprakelijkheid verder te volbrengen ; 
dat zij slechts in zijn vervanging kan 
voorzien of desnoods de ontbinding van 
de vennootschap in overweging kan 
nemen; 

Overwegende dat nit de stuldmn van 
de reohtspleging blijkt dat de algemene 
vergaderingen van 1 en 14 juni 1963 
moesten beraadslagen over het ontslag 
van zaakvoerders ; 

Overwegende dat om zijn beslissing 
wettelijk te rechtvaardigen, luidens welke 
de aanvaarding door de algemene ver
gadering van de eisende vennootschap 
van het door de echtgenoten Daniels 
gegeven ontslag als zaakvoerders, met 
de bijzondere meerderheid vereist door 
de artikelen 70 en 136 van de geco6rdi
neerde wetten op de handelsvennoot
schappen moest geschieden, het arrest 
zich vooraf omtrent de rechtsgevolgen 
van dit ontslag, gevolgd door intrekking. 
LlOcst uitspreken; 

Dat het middel gogrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het de aanvaarding 
van het ontslag van de echtgenoten 
Daniels nietig verklaart ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; houdt de kosten 
aan ; zegt dat erover door de feitenrechter 
zal worden beslist ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

27 juni 1969. -1e kamer.- Voorzitter, 
H. Belpaire, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve1·slaggever, H. Louveaux. -
Gelijkluidencle conelusie, H. Charles, 
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ad vo c a at- gen eraal. 
HH. Faures en Simont. 

Pleiters, 

1° RAMER.- 27 juni 1969. 

1° HUWELIJK.- VERPLIOHTING IDJLP 
TE VERLENEN. - \TOORRANG VAN DE 
VERPLICHTING VAN DE EOHTGENOOT OP 
DE ONDERHOUDSVERPLIOHTING VAN 
ELRE ANDERE PERSOON. 

2° LEVENSONDERHOUD. - REOHTS
VORDERING TOT UITKERING VAN ONDER
HOUD DOOR DE SOHOONDOOHTER IKGE
STELD TEGEN HAAR SOHOONOUDERS. -
REOHTSVORDERING GEGROND VER
KLAARD. - BE'vVI.JS NIET GELEVERD 
VAN DE NIET-UITVOERING DOOR HAAR 
EOHTGENOOT VAN ZI.JN VERPLIOHTIN
GEN NOOH VAN ZI.JN WIL ZI.JN VER
PLIOHTINGEN NIET NA TE KOJVIEN. -
ONWETTELI.JKHEID. 

I 0 De echtgenoot is, v66r elke andere 
persoon, gehouden tot de vm·plichting 
zijn echtgenote te helpen (1). 

2° De ?'echtsvorde?·ing tot uitkering van 
ondm·houd door dg schoondochte1· tegen 
haar ·schoonouders ingesteld kan slechts 
gegrond u:orden ve1·klaa1·d, ind1:en het 
bewijs geleve1·d wordt van de niet
uitvoering door haa1· echtgenoot van 
zijn verplichtingen of van zijn wil zijn 
ve1·plichtingen jegens haw· niet na te 
komen (2). 

(CARDON DE LIOHTBUER EN DE DONNEA, 
T. VAN OOPPENOLLE.) 

~REST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 april 1968 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 205, 206, 207, 208, 
212, 218 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

(1) en (2) Oass., 10 januari 1958 (Bull. en 
PAsro., 1958, I, 470) en noot 1; over het 
onderscheid tussen de verplichting wederzijds 
hulp te verlenen en de verplichting tot 

doordat het bestreden vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat niet bewezen is 
dat de beschikking van de voorzit.ter 
rechtsprekend in kortgeding, van 9 janu
ari 1968, waardoor de echtgenoot van 
verweerster tot betaling van een onder
houdsgeld werd veroordeeld, definitief 
is, dit is niet meer wijzigbaar door beroep, 
de eisers veroordeelt tot betaling van een 
onderhoudsgeld aan verweerster, hun 
schoondochter, op de grond dat dan ook 
dient aanvaard te worden dat, wannecr 
de materiele omstandigheden van die 
aard zijn dat een }anger vertoef niet 
kan geduld worden ten einde in het 
dringendste te voorzien, het recht op 
levensonderhoud, bepaald in de arti
kelen 206 en 207 van het Burgerlijk 
Wetboek, cumulatief mag toegepast wor
den met dat van artikel 212 van dat 
wetboek, · 

terwijl, nu de echtgenoot v66r iedere 
andere onderhoudsplichtige gehouden is 
tot onderhoud van zijn echtgenote, 
verweerster, ongeacht de materiele om
standigheid om in het dringendste te 
voorzien, slechts dan de overige onder
houdsplichtigen, en meer bepaald haar 
schoonouders (hier de eisers), mag aan
spreken tot het verkrijgen van onder
houdsgeld wanneer bewezen is, hetzij 
dat na uitputting van haar rechten tegen
over haar echtgenoot zij zich nog in 
behoeftige toestand zou bevinden, hetzij 
dat haar echtgenoot zich zo insolvabel 
heeft gemaakt dat een daadwerkelijke 
uitvoering van de onderhoudsplicht niet 
kan worden bekomen, hetgeen door het 
vonnis niet wordt vastgesteld, daar het, 
verre van te bepalen dat de echtgenoot 
zich in een situatie zou bevinden waarin 
de nakoming van de onderhoudsplicht 
niet kan worden bekomen, vaststelt dat 
een geding hangend is tussen verweer
ster en haar echtgenoot hetwelk nog niet 
definitief is beslecht, zodat het vonnis, 
door te beslissen zoals hierboven gezegd 
is, de artikelen 205, 206, 207, 208, 212 
en 218 van het Burgerlijk Wetboek heeft 
geschonden ; 

terwijl het vonnis de eisers veroordeelt 
tot betaling van een onderhoudsgeld 
aan verweerster, zonder de graad van 
behoeftigheid van verweerster in acht 
te nemen, vermits de bijdrage van de 

uitkering van onderhoud voorgeschreven bij 
artikel 205 van het Burgerlijk W etboek, 
raadpl. cass., 18 oktober 1963 (ibid., 1964, I, 
179); raadpl. cass., 20 februari 1964 (ibid., 
1964, I, 656). 
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echtgenoot, wiens plicht voorrang heeft 
op die van de eisers, nog niet de:finitief 
is gekend (schending van de artikelen 205, 
206, 207, 208, 212, 218 van het Burger
lijk W etboek en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat uit de stukken van 
de rechtspleging blijkt dat verweerster 
eerst een eis tot scheiding van tafel en 
bed ingeleid heeft en, ingevolge deze 
procedure, een uitkering tot onderhoud 
ten laste van haar echtgenoot onder 
meer in haar voordeel gevorderd heeft, 
welk levensonderhoud toegekend werd 
bij beschikking van 9 januari 1968, en 
daarna een uitkering tot onderhoud 
gevorderd heeft ten laste van de eisers, 
haar schoonouders ; 

Overwegende dat het vonnis, de beslis
sing van de eerste rechter te niet doende, 
na te hebben overwogen « dat de ver
plichting van artikel 212 van het Burger
lijk Wetboek primeert op deze van de 
artikelen 206 en 207 van het Burgerlijk 
Wetboek, aileen reeds omdat de verplich
ting tot levensonderhoud van de echt
genoot bestaat zonder dat de schuld
eisende partij in staat van behoeftigheid 
verkeert, het alsdan noodzakelijk is dat 
de bijdrage van de echtgenoot vaststaat, 
om de staat van behoeftigheid van de 
andere partij te lnmnen beoordelen, wat, 
ten deze, niet het geval is, daar het niet 
bewezen is dat het bevel van de voor
zitter in kortgeding van 9 januari 1968 
definitief is, dit is niet meer wijzigbaar 
door beroep "• niettemin van de aldus 
vooropgezette stelling afwijkt wanneer, 
zoals, ten deze, « de onderhoudsgerech
tigde partij tijdens een lang vertoef in 
werkelijkheid in een staat van behoeftig
heid zou blijven verkeren "• in welk geval 
« het recht op levensonderhoud voorzi.en 
door de artikelen 206 en 207 van het 
Burgerlijk Wetboek cumulatief mag toe
gepast worden met dit van artikel212 van 
het Burgerlijk Wetboek "; 

Overwegende dat de echtgenoot, v66r 
elk ander persoon, tot de verplichting 
zijn echtgenote te helpen gehouden is ; 

Overwegende dat de rechtsvordering 
door verweerster tegen de eisers, haar 
schoonouders, ingesteld slechts gegrond 
kon worden verldaard indien het bewijs 
geleverd is van de niet-uitvoering door 
haar echtgenoot van zijn verplichtingen ; 

OverwogeDde dat uit het vonnis zelf 
blijkt dat zdk bewijs niet geleverd werd; 
dat de rechter inderdaad vaststelt dat 
de bijdrage van de echtgenoot, voor
lopig bepaald luidens de besohikking 
van 9 januari 1968, nog niet vaststaat; 
dat hij niet vaststelt dat de echtgenoot 

zijn wil zou geuit hebben in de behoeften 
van verweerster, zijn echtgenote, niet 
te voorzien ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt d.at melding van 
dit arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing ; 
houd.t de kosten aan ; zegt dat hierover 
door de feitenrechter zal worden beslist ; 
verwijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel, zetelende in 
hoger beroep. 

27 juni 1969. -1e kamer.- Voorzitter, 
H. Belpaire, raadsheer waarnemend. voor
zitter. - Ve1·slaggever, H. Delahaye. -
Geli}kluiclende conclusie, H. Charles, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. De 
Bruyn. 

V AKANTIEKAMER. - 22 juli 1969. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSA
TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- DIENSTPLICHT. - BESLISSING GE
WEZEN DOOR DE HOOFDGENEESHEER 
VAN DE GEZONDHEIDSDIENST VAN RET 
RECRUTERINGS- EN SELECTIECENTRUM. 
- BESLISSING DIE NIET VOOR CASSATIE
BEROEP VATBAAR IS. 

Een beslissing gewezen doo1· de hoofclgenees
hee1' van de gezonclheidsdienst van het 
Recruterings- en Selectiecentntm is niet 
vatbaa1· vom· cassatieberoep (1). 

(VAN DURME.) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

22 juli 1969. - Vakantiekamer. -
Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, Ridder de Schaetzen. -
Geli}kluidende conclusie, H. Colard, advo
caat-generaal. 

(1) Cass., 23 maart 1959 (Bull. en PAsro., 
1959, I, 747). 
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VAKANTIEKAli'I:ER. - 22 juli 1969. 

GEMEENTEVERORDENING. 
KAMPEREN. GEMEENTEVERORDE
NING DIE RET KAMPEREN ZONDER 
TOELATING VAN DE BURGEMEESTER 
VERBIEDT. - KAMPEREN. - BEGRIP. 

H et . wo01'd " kamperen '' zoals het in zijn 
gewone betekenis w01·dt gebruikt, is een 
bijzondere vorm van toerisme die het 
verblijj van een persoon buiten zijn 
normale woonplaats onderstelt ( 1). 

( GEMEENTE OOSTDUINKERKE, 
T. LAPEIRRE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 december 1968 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Veurne ; 

Over het eerste en het tweede middel 
sam en, 

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

doordat het bestreden vonnis enerzijds 
constateert dat eiseres stelde dat het 
feit, dat verweerder in een karavan op 
zijn eigen terrein ging wonen, volledig 
indruiste tegen de letter en de geest van 
de politieverordening van eiseres van 
5 juli 1960, daar het ging om een residen
tiiile wijk, waar het precedent van 
beklaagde aanleiding · zou geven tot 
misbruiken, en beslist dat deze conside
ratie in se juist is, en anderzijds beslist 
dat beklaagde geen overtreding op gezegd 
reglement heeft gepleegd en dat de 
politierechter onbevoegd was om over de 
burgerlijke vordering van eiseres uit
spraak te doen, en eiseres veroordeelt 
tot de kosten van het door haar en het 
openbaar ministerie ingesteld hoger be
roep - zulks om reden dat beklaagde 
weliswaaJ,' in een karavan woonde, doch 
dat zulks geenszins als kamperen be
schouwd kon worden ; 

(1) Zie de voorbereiding van de wet van 
23 maart 1954 waarbij de Koning gemachtigd 
wordt het toerisme te reg!ementeren, inzon
derheid de vo!gende parlementaire stukken : 
Senaat, zitting 1951-1952, wetsontwerp en 

terwijl zodoende het bestreden vonnis 
enerzijds beslist dat de door beklaagde 
g~pleegde feiten onder de toepassing 
v1elen van het kampeerverbod vervat in 
voo:r;meld politiereglement, en anderzijds 
beshst dat het niet ging om kamperen 
zoals bedoeld in gezegd reglement, welke 
tegenstrijdigheid in de motivering een 
schending uitmaakt van artikel 97 van 
de Grondwet : 

het tweede, afgeleid nit de schending 
van de artikelen 97 en 108 van de 
Grondwet, 78 van de gemeentewet, 3 van 
titel XI van het dekreet van 16-24 augus
tus 1790 op de rechterlijke organisatie, 
1, 4 van het reglement van eiseres van 
5 juli 1960, houdende herziening van de 
politieverordening op het kamperen, en 
544 van het Burgerlijk W etboek, 

doo1·dat het bestreden vonnis, - na 
geconstateerd en aanvaard te hebben dat 
verweerder op zijn eigen terrein in een 
karavan had gewoond, en dat zulks 
volledig tegen de geest en de letter van 
voormeld gemeentereglement indrniste, 
daar het ging om een residentiele wijk 
waar het precedent van beklaagde aan
leiding zou geven tot misbruiken, en 
zonder te ontkennen dat, zoals eiseres, 
in haar conclusie v66r de rechtbank 
genomen, had laten gelden, de veralge
mening van de gedraging van beklaagde 
onoplosbare problemen zou doen ontstaan 
in zake hygiene, namelijk onder meer met 
betrekking op de riolering, het drink
water en de afvalwaters, alsook in zake 
veiligheid, namelijk onder meer met 
betrekking op elektriciteit en gas, -
beslist heeft dat verweerder geen over
treding op voormeld gemeentereglement 
had gepleegd en dat de politierechter 
onbevoegd was om over de burgerlijke 
vordering van eiseres uitspraak te doen, 
en eiseres veroordeeld heeft tot de kosten 
van het door haar en het openbaar 
ministerie ingesteld hoger beroep -
zulks om de reden dat zich de vraag 
stelde in hoeverre een gemeentereglement 
het eigendomsrecht kan te niet doen, en 
dat de openbare orde, de veiligheid noch 
de openbare hygiene door de daad van 
beklaagde geschaad werden, 

te1·wijl, eerste ondenleel, overeenkomstig 
artikel 544 van het Burgerlijk W etboek, 
de regelmatig door de gemeenteoverheden 

memorle van toelichting, nr 333 van 25 mei 
1952; zitting 1953-1954, verslag nr 203 van 
18 februari 1954; Kamer van vollcsvertegen
woordigers, verslag nr 359 van 2 maart 1954. 
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genornen politiereglementen aan het 
eigendornsrecht beperkingen rnogen aan
brengen, 

terwijl, op grond van de artikelen 108 
van de Grondvvet, 78 van de gerneente
wet, en 3 van titel XI van het dekreet 
van 16-24 augustus 1790, de gemeente
raad bevoegd is mn door middel van 
politiereglernonten gedragingen to ver
bieden waarvan de veralgemening van 
aard is de openbaro hygiene en veiligheid 
in gevaar te brengen, 

terwijl, dienvolgens de gemeenteraad 
van eiseres bevoegd was 01n, met het 
oog cip het vrijwaren van de openbare 
hygiene en veiligheid, de politieverorde
ning van 5 juli 1960 to nemen, waarvan 
de artikelen 1 en 4 op gans het grondge
bied van eiseres het kamperen verbieden 
zonder voorafgaandelijke en schriftelijke 
toelating van de burgemeester, 

terwijl de omstandigheid, dat door de 
individuele daad van beklaagde de open
bare orde, de veiligheid en de openbare 
hygiene niet geschaad worden, niet van 
aard is om te doen beslissen dat deze 
daad geen inbreuk uitmaakte op de 
artikelen 1 en 4 van voorrneld politie
reglement; 

en, tweede onde1·deel, de constatatie 
van het bestreden vonnis, volgens de
welke door de daad van beklaagde de 
openbare orde, de veiligheid en de 
openbare hygiene niet geschaad werden, 
geen afdoend antwoord uitmaakt op het 
middel waardoor eiseres, in haar voor de 
rechtbank genornen besluiten, liet golden 
dat de veralgemening van de gedraging 
van beklaagde van aard was de openbare 
hygiene en de veiligheid in gevaar te 
brengen, zodat het bestreden vonnis niet 
op afdoende wijze gemotiveerd is, zoals 
vereist wordt door artikel 97 van de 
Grondwet: 

Overwegende dat de tekst van de 
politieverordening van de gemeente Oost
duinkerke, die verbiedt te kamperen 
zonder voorafgaandelijke en schriftelijke 
toelating van de burgemeester, het 
« kamperen " betreft begrepen in zijn 
gewone betekenis, dit is een bijzondere 
vorm van toerisme welke het verblijf 
van een persoon buiten zijn normale 
woonplaats onderstelt ; dat trouwens dit 
stellig het geval is voor de bepalingen van 
de wet van 23 maart 1954, waarbij de 
Koning gemachtigd wordt het kamperen 
te reglementeren en van het koninklijk 
besluit van 23 december 1954, waarbij 
het kamperen wordt gereglementeerd, 

naar dewelke gemelde verordening uit
drukkelijk verwijst ; 

Overwegende dat het bestredcn vonnis 
niet uitsluitend ste1.mt op de door de 
middelen: gckritiseerde redenen, maar ook 
,op die van het beroepen vonnis waarnaar 
het verwijst; dat hot alzo te kennen geoft 
dat de caravan van verweerder gesta
tioncerd was op de plaats waar verweer
der werkelijk woonachtig was (1); 

Overwegencle dat deze vaststelling het 
bestaan van elko overtrecling uitsluit en 
de beslissing clat verwcerder niot als 
kampeerder kan worden beschouwd wet
telijk rechtvaardigt ; 

Overwegende dat hieruit volgt dat de 
rechter de conclusie van eiseres, bedoelcl 
in het tweedo onderdeel van het tweode 
middel niet 1noest beantwoorden, daar 
deze, wegens zijn vaststelling, niet verder 
dienend was ; dat hieruit ook volgt dat 
het eerste middel, en het eerste onderdeel 
van het tweede middel, al waren ze 
gegrond, tegen overtollige redenen van 
het vonnis gericht zijn ; 

Dat de middelen niet kunnen aange
nmnen worden ; 

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

22 juli 1969. - Vakantiekamer. 
Vom·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. 
V e1·slaggever, Ridder de Schaetzen. 
Gelijkluidende conclusie, H. Colard, advo
caat-generaal. - Pleiter, H. Bayart. 

VAKANTIEKAMER.- 22 juli 1969, 

STEDEBOUW. - WET VAN 29 MAART 
1962, ARTIKEL 55 - BEROE1' BIJ DE 
BESTE:'<DIG:E1 DEPUTATIE :E1N BIJ DE 
KONING. - TERMIJKEN. - BEREKE
NING. 

De termijnen van beroep bepaald bij 
m·tikel 55 van de wet van 29 maart 
1962 op de 1·uimtelijke ordening en de 
stedebouw zijn geen vrije termijnen die 

(1) Terzake had verweerder een karavan 
geplaatst in de tuin van de villa waar hij 
zijn normale woonplaats had. Gedurende het 
badseizoen verhuurde hij zijn villa en woonde 
hij, in die periode, in zijn karavan. 
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in dage.n zijn gesteld; als zodanig wo1·
den zij van dag tot dag be1·ekend; de 
dag van de akte die het aanvangspunt 
van elke termijn is, wo1"dt daarin niet 
beg1·epen, tm·wijl de vm·valdag in de 
termijn wordt gerekend (1). (Wetb. van 
burg. rechtsvord., art. 1033.) 

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

ARREST. 

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

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 44, 55, 64, 65, 67 van de wet 
van 29 maart 1962 op de ruimtelijke 
ordening en de stedebouw, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doo1·dat het bestreden arrest, na gecon
stateerd te hebben dat eiser een bouw
toela~ing had aangevraagd die door het 
gemeentebestuur van Brasschaat gewei
gerd werd op 28 augustus 1965, dat een 
verhaal, ingediend bij de Bestendige 
Deputatie van de Provinciale Raad, 
aanleiding gaf tot een nieuwe weigering 
dd. 28 december 1965, dat eiser tegen 
dit weigeringsbesluit beroep aantekende 
bij de Koning op 17 januari 1966, dat, 
nadat de Koning zijn beslissing niet had 
Iaten kennen binnen de 60 dagen, eiser 
bij aangetekende brief de zaak aan de 
minister in herinnering bracht op 
21 maart 1966, dat de bes]i.ssing van de 
Koning, eveneens in weigerende zin, 
gedagtekend 16 april 1966, door de 
zorgen van de minister verstuurd werd, 
aangetekend en als spoedbestelling, op 
19 april 1966, dat deze bestelling aan 
eiser ter hand gesteld werd op 20 april 
1966, en dat met de ten deze in aanmer
king komende werken een aanvang 
gemaakt werd op 27 februari 1967, op 
strafrechtelijk gebied eiser veroordeeld 
heeft tot een geldboete om zonder ver
gunning bouwwerken te hebben Iaten 
uitvoeren, beslist heeft dat de plaatsen 
binnen een termijn van drie maanden in 
hun vroegere staat hersteld dienden te 
worden, en de burgemeester of de 
gevolmachtigde ambtemtar gemachtigd 
heeft om desnoods op kosten van eiser 

(1) Verg. cass., 15 juni 1956 (Bu.ZZ. en 
PASIC., 1956, I, 1131). 

de plaatsen in hun vroegere staat te 
herstellen, zulks bij toepassing van de 
artikelen 44, 64 en 65 van voormelde 
wet van 29 maart 1962, en op burgerlijk 
gebied verweerder gemachtigd heeft om 
op kosten van eiser de plaatsen in hun 
vroegere staat te herstellen, zulks bij 
toepassing van de artikelen 44, 64, 
65, 67 van voormelde wet van 29 maart 
1962, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek - dit alles om rcden dat 
artikel 55, vijfde lid, van voormelde wet, 
van 29 maart 1962' in deze zin gei:nter
preteerd diende te worden, dat de Koning 
over een termijn van 30 dagen beschikt 
die een aanvang neemt bij het versturen 
van de herinneringsbrief, binnen dewelke 
zijn beslissing moet genomen worden, en 
dat de Koning binnen gezegde termijn 
zijn beslissing moet doen kennen, dit 
wil zeggen « uitdrukken "• 

terwijl de begrippen « zijn beslissing 
nemen >>, « zijn beslissing uitdrukken '' en 
« zijn beslissing doen kennen" verschil
Iende begrippen zijn, zodat de motivering 
van het bestreden arrest tegenstrijdig is 
en niet toelaat te weten in we1ke bepaalde 
zin de rechter artikel 55 voormeld 
gei"nterpreteerd heeft ; wat medebrengt 
dat het arrest niet gemotiveerd is zoals 
vereist wordt door artikel 97 van de 
Grondwet; 

en terwijl nit de bepalingen van arti
kel 55, meer in het bijzonder vijfde lid, 
van voormelde wet van 29 maart 1962 
volgt dat ten deze, indien de Koning 
binnen een termijn van 30 dagen ingaan
de op 21 maart 1966, datum van het 
herinneringsschrijven, en dus eindigende 
op 19 april 1966, zijn weigering nict aan 
eiser had doen kennen, met andere 
woorden indien op 19 april 1966 de 
aangetekende zending houdende bericht 
van die weigering aan eiser niet was 
afgegeven, eiser zonder verdere formali
teiten mocht overgaan tot uitvoering 
van de werken, met inachtneming van 
de gegevens van het dossier dat hij had 
ingediend: 

Overwegende dat het arrest, d;,r; dien
aangaande niet gekritiseerd wordt, ener
zijds vaststelt dat eiser bij aangetekende 
brief, op 21 maart 1966, de zaak aan de 
minister in herinnering heeft gebracht 
overeenkomstig artikel 55, alinea 4, van 
de wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening 
en van de stedebouw, op welke datum 
de bij alinea 5 van hetzelfde artikel 
gestelde termijn van dertig dagen ingaat, 
en anderzijds, erop wijst dat op 20 april 
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1966 aan eiser kennis werd gegeven van 
de beslissing van de Koning ; 

Overwegende dat het arrest derhalve 
wettelijk beslist dat deze kennisgeving 
geschied is binnen de termijn van dertig 
dagen die op de dag van deze herinne
ringsbrief ingegaan is ; 

Dat inderdaad artikel 1033 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtspleging, 
dat de regelen vermeldt waaraan elke 
termijn onderworpen is, bepaalt dat de 
termijn die in dagen is gesteld van dag 
tot dag wordt berekend en dat de dag 
van de akte die het aanvangspunt van 
een termijn is, daarin niet begrepen is, 
terwijl de vervaldag in de termijn wordt 
gerekend; 

Overwegende dat de grieven van het 
middel dat de redenen van de beslissing 
kritiseert, zonder belang zijn, daar de 
niet betwiste vaststellingen van het 
arrest de beslissing wettelijk rechtvaar
digen; dat het middel derhalve onont
vankelijk is ; 

En overwegende dat, in zover de 
voorziening tegen de strafvordering ge
richt is, 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. 

22 juli 1969. - Vakantiekamer. 
Voorzitte?·, H. van Beirs, voorzitter. 
Verslaggeve?', Ridder de Schaetzen. 
Gelijkhtidende conclusie, H. Colard, advo
caat-generaal. - Pleite?'s, HR. Bayart 
en DeBruyn. 

VAKANTIEKAMER.- 22 juli 1969. 

1° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS· 
REGLEMENT VAN 8 AJ>RIL 1954, GEWIJ· 
ZIGD BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 
30 AJ>RIL 1963, ARTIKEL 17. - STA
TIONEERPLAATS. - p ARKEERPLAATS. 
- GEEN ONDERSCHEIDEN BEGRIPPEN. 

2° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS· 
REGLEMENT VAN 8 APRIL 1954, GE· 
WIJZIGD BI;r HET KONINKLIJK BESLUIT 
VAN 30 APRIL 1963, ARTIKEL 17. -
JliiANEUVER. - BEEINDIGING. - BE
GRIP. 

1° Bet wegve?·l;;ee~·sreglement maalrt geen 
onde?'scheid tussen een stationee?'plaats 

en een pa?'keerplaats (1). (Wegverkeers
reglement van 8 april 1954, gewijzigd 
bij het koninklijk besluit van 30 april 
1963, art. 17.) 

2° Een maneuve?' is beeindigd wannem· de 
bestuunle?' die het uitvoe~·t zijn plaats in 
het normaal ve?'kee?' opnieuw heejt 
ingenomen (2). (Wegverkeersreglement 
van 8 april 1954, gewijzigd bij het 
koninklijk besluit van 30 april 1963, 
art. 17.) 

(BUYTAERT EN DHAESE, T. WAUMANS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 februari 1969 in hoger 
beroep door de Correctionele Rechtbank 
te Dendermonde gewezen ; 

B. Wat de voorziening van Buytaert, 
beklaagde, betreft : 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de tegen ver
weerder W aumans, medebeklaagde, inge
stelde strafvordering : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd is 
om zich te voorzien tegen deze beslissing ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de tegen eiser 
ingestelde strafvordering en burgerlijke 
rechtsvordering : 

Over het eerste middel, afgeleid hieruit 
dat het bestreden vonnis eiser veroordeelt 
wegens overtreding van artikel 16-1 van 
het Wegverkeersreglement en zijn beslis
sing grondt op de overweging dat « het 
gedeelte van de openbare weg, dat door 
middel van gele strepen als stationeer
plaats is afgebakend, niet buiten de 
openbare weg valt, en de afbakening 
geen wijziging toebrengt aan de inzake 
verkeersvoorrang geldende regels », ' 

tenvijl verweerder niet gereden kwam 
uit een stationeerplaats maar uit een 
parkeerplaats : 

(1) Raadpl. cass., 24 augustus 1967 (Arr. 
cass., 1967, blz. 1339), 

(2) Cass., 24 oktober 1966 (A·fJ'. cass., 1967, 
blz. 252). Raadpl. cass., 26 september 1966 
(ibid., 1967, blz. 106). 
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Overwegende dat het · W egverkeers
reglement geen onderscheid maakt tussen 
een stationeerplaats en een parkeer
plaats; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 17 van het 
Wegverkeersreglement, 

doordat het bestreden vonnis eiser 
veroordeelt wegens overtreding van arti
kel 16-1 van hetzelfde reglement, 

te1·wijl verweerder een maneuver uit
gevoerd heeft, daar hij uit een stationeer
plaats gereden kwam en hij derhalve 
eiser moest laten voorgaan : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het vonnis blijkt niet aileen dat 
verweerder weliswaar uit een stationeer
plaats gereden kwam maar ook dat 
eiser dit niet heeft kunnen zien, en dat 
het voertuig van verweerder het kruis
punt reeds opreed toen het door de van 
links kmnende eiser kon worden opge
merkt; 

Dat uit deze vaststellingen blijkt dat 
verweerder zijn maneuver beeindigd had 
en dat hij zijn plaats in het normaal 
verkeer opnieuw had ingenomen toen J::.~j 
het kruispunt opreed waarop de aanrrJ
ding zich heeft voorgedaan ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

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

22 juli 1969. - Vakantiekamer. 
Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. 
Ve1·slaggever, Ridder de Schaetzen. -
Gelijkluidencle conclusie, H. Colard, advo
caat-generaal. 

(l) Oass., 14 december 1964 (Bull. en 
PASIC., 1965, I, 370). 

VAKANTIEKAMER. - 22 juli 1969, 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOJ\iSTENBELAS· 
TINGEN. - PERSONENBELASTING. -
BEDRIJFSINKOMSTEN. - BEZOLDIGIN· 
GEN, PENSIOENEN EN GELIJKAARDIGE 
INKOMSTEN. - ARTIKEL 26, 2°, VAN 
DIT WETBOEK. - DRAAGWIJDTE. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - SCHADE TEN 
GEVOLGE VAN EEN LOONDERVING IN 
DE LOOP VAN DE PERIODE VAN TIJDE· 
LIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID. 
BESLISSING DIE VASTSTELT DAT DE 
WEGENS DEZE SCHADE AAN RET SLACHT· 
OFFER TOEGEKENDE RERSTELVERGOE
DING NIET BELASTBAAR IS IN DE 
BEDRIJFSBELASTING EN RIERUIT AF· 
LEIDT DAT DE DERVING VAN RET 
NETTO-LOON OVEREENSTEMT MET DE 
WERKELIJK GELEDE:-< SCHADE.- WET· 
TELIJKE BESLISSING. 

1 o De 1·enten of pensioemen en ande~·e 
gelijlcaa1·clige toelagen, die het volledig 
of gecleeltelijlc heTstel van een clerving 
van winsten, baten of bezoldigi1~gen 
uitmalcen, zijn in de bezoldiging van 
de pe1·sonen bedoeld bij artilcel 20, 2°, 
van het JiVetboelc van de inlcomsten
belastingen enlcel beg1·epen, wanneer de 
derving die zij ve1·goeden bestendig is (1). 
(Wetboek van. de inkomstenbelastin
gen, art. 26, 2°.) 

2o Op g1·ond van de vaststelling dat de aan 
het slachto fjer toegelcende herstelveTgoe
ding wegens zijn tijdelijlce ongeschilct
heid niet belastbaa1' is lean de 1'echte1', bij 
een soevereine en feitelijlce beooTdeling 
van de elementen van de zaalc, wettelijlc 
afleiden dat de de1·ving van het netto
loon ove1'ee1~stemt met de we1·lcel?:jlc 
geleden schade (2). (Burg. Wetb., 
art. 1382 en 1383.) 

(DE MUYNCK, T. SCHALTMANN EN 
VERENIGING ZONDER WINSTGEVEND 
DOEL «VITA ET PAX ».) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(2) Raadpl. in geval van bestendige arbeids
ongeschiktheid : cass., 23 mei 1966 (Bull. en 
PASIC., 1966, I, 1196); cass., 12 mei 1969, 
supra, biz. 893. 
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arrest, op 14 februari 1969 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel, recht
doende over de burgerlijke rechtsvorde
ringen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 20, 2°, 22, 6°, 
26, 1° en 2o, van het Wetboek der 
inkornstenbelastingen, 1382 van het Bur
gerlijk W etboe1;: en 97 van de Grondwet, 

doo1'dat het bestreden arrest de toege
kende vergoedingen wegens verloren 
inkomsten tijdens de periode van tijde
lijke werkonbekwaamheid berekend.heeft 
op het netto-bedrag dezer ver loren 
inkornsten om de reclen dat het nebto
loon in aanmerking moet genomen 
worden vermits enkel de vergoeding van 
een bestendig weddeverlies als bedrijfs
inkomen belastbaar is, 

ter·wijl, eerste ondenleel, artikel 26, 1°, 
van gezegd vVetboek der inkomstenbe
lastingen voorziet dat belastbaar zijn 
gesteld : " de jaarwedden, lonen, vergel
dingen, vergoedingen ... met inbegrip van 
die welke zijn betaald i:ngevolge 
stopzetting van arbeid ; de extratoelagen 
... en alle andere bezoldigingen ... welke 
ook hun benaming zij ; de renten en 
pensioenen van alle aard ongeacht de 
omstandigheden en de modaliteiten ... ,, 

en terwijl artikel 22, 6°, van hetzelfde 
wetboek met betrekking tot de onafhan
kelijken en de beheerders van rnaatschap
pijen voorziet dat belastbaar zijn gesteld 
« de vergoedingcn van alle aard die 
de ondernemer .. . verwerft hetzij als 
compensatie .. . van enigerlei handeling 
waaruit een vermindering van activiteit 
of van winsten ... kan voortvloeien ... 
van een tijdelijke winstderving "; 

tweecle ondenleel, na uitdrukkelijk be
slist te hebben dat de vergoeding moet 
berekend worden op het netto-loon, het 
arrest, in plaats van het netto-loon als 
basis der berekening te nemen, het een 
ander basisbedrag neemt, zogezegd ex 
aeqtto et bono bepaald, dat het netto-loon 
rnoet vertegenwoordigen, maar niets met 
het netto-loon gemeen heeft; 

clenle ondM·cleel, door het berekenen op 
basis van het netto-loon, eiser niet 
volledig schadeloos is gesteld, on1dat zijn 
vergoeding niet gelijk is aan de beroeps
inkomsten waaruit aanlegger voordeel 
trok; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, wat de in artikel 20, 
2°, van het Wetboek van de inkomsten
belastingen bedoelde personen betreft, de 

vergoedingen die het herstel van een 
derving van winsten, baten of bezolcli
gingen uit.maken niet krachtens de arti
kelen 22, 6°, of 26, 1°, belastbam zijn, 
maar uitsluitend krachtens artikel 26, 2°, 
van hetzelfde wetboek ; 

Dat overeenkomstig gezegd artikel 26, 
2°, de becloelde vergoedingen slechts 
belastbaar zijn wanneer zij het herstel 
van een bestendige derving uitmaken ; 

Dat dit onderdeel naar recht faalt; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, met 
betrekking tot de winstderving wegens 
tijclelijke werkonbekwaamheicl, het netto
basisloon niet ex aeqtto et bono heeft 
beraamd, maar dat het zich gesteuncl 
heeft op wel bepaalde gegevens, zij11de 
het door eiser werkelijk verworven loon 
geclurende de jaren 1962 en 1963; 

Dat clit onclerdeel van het middcl 
feitelijke gTondslag mist ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, eens vastgesteld, 
zoals blijkt uit het antwoord op het 
eerste onderdeel, dat de aan eiser 
toegekencl.e herstelvergoecl.ing wegens tij
delijke werkonbekwaarnheid niet belast
baar is als becl.rijfsinkomen, de rechter 
wettelijk heeft lnmnen beslissen, door 
een feitelijke beoorcl.eling van de elemen
ten van de zaak, cl.at de derving van het 
netto-loon overeenstemt met de werkelijk 
gelecl.en schade ; 

Dat dit .oncl.erdeel van het micl.del niet 
kan worden aangenomen ; 

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

22 juli 1969. - Vakantiekamer. -
Voor·zitter·, H. van Beirs, voorzitter. -
Ver·slaggever·, Ridder de Schaetzen. -
Gelijkltlidsncle conchtsie, H. Colard, advo
caat-generaal. - Pleiter·, H. Nelis (van 
de balie te Leuven). 

VAKANTIEKAMER.- 22 juli 1969. 

ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). -
BLOEDPROEF.- TWEEDE ANALYSE.
TERJYIIJN VAN VIJFTIEN DAGEN WAARIN 
DE BETRORKENE HET RECHT HEEFT EEN 
TWEEDE ANALYSE AAN TE VRAGEN.
BEREKENING.- ZoN- EN FEESTDAGEN. 
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J1 oar de beTelceniny van de tm·mijn van 
vijftien dayen wam·in de bet1·okkene het 
1·echt heeft om te vmyen dat een tueede 
analyse van zijn afgenomen bloed zou 
wonlen uityevoe1·d, dienen de zan- en 
feestdayen slechts in aanme1·kiny te W01'
den yenomen indien ofwel de day na de 
afgijte aan de post van het be1'icht van 
het open baa?' ministe1'ie of de onde?·zoeks-
1'echte1' waaTbij de ~titslagen van de 
ee1·ste analyse werden bekencl yemaakt 
ofwel de laatste day voor het inclienen van 
het ve1·zoek een zan- of feestclag is ; de 
ancle1·e zan- en feestclayen die vallen 
binnen de alcl~ts omsch1·even teTmijn 
moyen niet in aanme1·kiny wo1·clen yeno
men. (Koninldijk besluit van 10 juni 
1959, betreffende de bloedproef, art. 9; 
Wetb. van strafv., art. 644.) 

(TRAP.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 mei 1969 in boger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van het koninklijK besluit 
van 10 juni 1959, 

do01·clat het bestreden vonnis, bij over
neming van de redenen van het beroepen 
vonnis, beslist dat eiser binnen de 
wettelijke termijn geen gebruik gemaakt 
heeft van zijn recht om een tweede 
bloedanalyse te laten verrichten, 

te1•wijl de uitslag van de eerste analyse 
aan eiser werd bekendgemaakt op 
21 november 1968 en die kennisgeving 
vermeldde dat, indien eiser meende een 
tweede analyse te moet,en doen verrich
ten, bij van dit recbt diende gebruik te 
maken binnen 15 dagen te rekenen van 
de dag die volgde op de afgifte van de 
kennisgeving op de post, zon- en feest
dagen daarin niet inbegrepen, zodat de 
termijn began te lopen op 22 november 
1968 en, indien men de drie zondagen 
van 24 november, 1 en 8 december 1968 
niet in aanmerking neemt, slechts op 
9 december 1968 verstreek, datum 
waarop eiser een tweede analyse aange
vraagd heeft : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
hij overneming van de redenen van het 
beroepen vonnis, eiser veroordeelt mn 
in staat van dronkenschap op een 
openbare plaats een voertuig te hebben 
bestuurd, en die beslissing onder meer 
grondt op de u.itslag van de bloedanalyse ; 

Overwegende dat, volgens artikel 9 
van het koninklijk besluit van 10 juni 
1959, eiser van bet recbt 01n een tweede 
analyse te laten uitvoeren gebruik diende 
te maken binnen de 15 dagen te rekenen 
van de dag van de betokening, deze 
betokening gedaan geacht zijnde daags 
na de afgifte van het bericht op de post ; 

Dat die afgifte ten deze geschiedde op 
21 november 1968, zodat de termijn 
van 15 dagen began te lopen van vrijdag 
22 november af; 

Overwegende dat een zon- of feestclag 
slechts in aanmerking diende genomen 
te worden indien ofwel de dag na de 
afgifte van het bericht van het openbaar 
ministerie op de post ofwel de laatste 
dag voor het indienen van bet ver
zoek een zon- of feestdag was ; dat 
de zon- of feestdagen welke binnen de 
termijn van 15 dagen vielen niet in 
aanmerking kwamen; dat derhalve de 
termijn ten deze op 6 december 1968 
verstreek; 

Dat het midclel naar recht faalt ; 

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

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

22 juli 1969. - Vakantiekamer. -
Voo1·zitte·r, H. van Beirs, voorzitter. -
Vm·slaggeve1', H. Naulaerts. - Gelijlc
luiclencle conclusie, H. Colarct, advocaat
generaal. 

V AKAN'l'IEKAMER. 

19 augustus 1969. 

DIENSTPLlCHT. - VRIJSTEJ.T,ING EN 
AFKEURING OP LIOHAMELIJKE G.ROND. 
- AFKEURING DIE 1HET l\'IEER DAN 
EEN KEER RAN WORDEN UITGESPRO
KEN. 

De ajkenring van een dienstplichtige 
wegens lichwmelijlce ony~schiktheicl lean 
niet mee?' clan een lceer W01'clen ~titge
sprolcen (1). (Dienstplichtwetten, ge
coordineercl op 30 april 1962, art. 14, 
§ 2, lid J:.) 

(1) Cass., 19 februari 1968 (A1'1'. cass., 
1968, biz. 799 ), 
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(LOYER.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 31 maart 1969 gewezen 
door de Herkeuringsraad van de provincie 
Henegouwen ; 

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van artikel 14, § .'2, lid 2, van de 
dienstplichtwetten, gecoordineerd bij het 
koninklijk besluit van 30 april 1962, 

doordat eiser een tweede maaal werd 
afgekeurd, 

te1·wijl, naar luid van voornoemde 
wetsbepaling, na een afkcm·ing tot 
vrijstelling of tot aanwijzing voor de 
dienst moet worden besloten : 

Overwegende dat eiser op 26 febnutri 
1968 werd afgekeurd bij lJeslissing van de 
Herkeuringsraad van de provincie Hene
gouwen, en dat op 31 maart 1969 door de 
bestreden beslissil1.g tegen hem dezelfde 
1naatregel was genomen ; 

Overwegende dat krachtens artikel 14, 
§ 2, lid 2, van de dienstplichtwetten, 
gecoordineerd bij het koninklijk besluit 
van 30 april 1962, na een afkeuring tot 
vrijstelling of tot aanwijzing voor de 
dienst moet worden besloten ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernieti!Sde beslissing: 
verwijst de zaak naar de Herkeuringsraad 
van de provil1.cie Namen. 

19 augustus 1969. - Vakantiekamer. 
- Voorzitte1', H. Bayot, eerste voorzitter. 
- Vm·slaggeve1', H. Ligot. - Gelijklui-
dencle conclnsie, H. Detournay, advocaat
generaal. 

V AKANTIEKAMER. 

19 augustus 1969. 

VOORZIENING IN CASSATIE.- TER
MIJN. - STRAFZAKEN. - VooRZIENING 
VAN RET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN 
EEN VONNIS WAARBIJ NIET ONTVANKE
LIJK VERKLAARD WORDT RET HOGER BE-

ROEP VAN RET OPENBAAR MINISTERIE 
TEGEN EEN VONNIS VAN DE POLITIE
REOHTBANK DAT ZIJN VORDERTNG 
STREKKENDE TOT SPLITSING VAN DE 
\'ERVOLGINGEN EN TOT UITSTEL VOOR 
ONBEPAALDE TIJD VAN RET ONDER
ZOEK VAN GE::IEEL DE ZAAK VERWERPT. 
- VONNIS DAT GEEN UITSPRAAK DOET 
OVER EEN BEVOEGDHEIDSGESOHIL. -
VOORZIENING VOOR EEN EINDBESLIS
SING. - NIET ONTVANKELIJKE VOOR
ZIE:::<ING. 

Geen einclbeslissing en de1·halve niet ont
vankelijk voo1· een voo1'ziening in cassatie 
v661· de einclbeslissing is het vonnis 
clat, nu het geen uitspraak doet ove1· 
een bevoegdheidsgeschil, niet ontvan
kelijk verklaa1't het hager be1·oep van 
het openbaar ministe1·ie tegen een von
n·is van cle politie1·echtbank dat cle 
vo1·cle1'ing van het openbawr ministe1'ie 
strekkencle tot cle splitsing van cle ver
volqingen en tot ~•itstel voo1• onbepaalcle 
tijcl van het onderzoek van geheel de 
zaak ve1·werpt. (Wetb. van strafv., 
art. 416.) 

(PROCUREUR DES KONINGS 
TE NEUFOHATEAU, T. HERTSEN EN FELIX.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 februari 1969 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Neufcha
teau, rechtdoende in hoger beroep ; 

Over het middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 172 van het 
W etboek van strafvordering, luidens 
het.welk tegen de vonnissen van de 
politierechtbanken hoger beroep open
staat, en uit de verkeerde uitlegging van 
de artikelen 31, 451 en 452 van het Wet
bock va~1. burgerlijke rechtsvordering, 

clooTclat het bestreden vonnis beslist 
dat het hoger beroep van het openbaar 
ministerie tegen het vonnis van de eerste 
rechter niet ontvankelijk is omdat het 
enkel een voorbereidend vonnis is, 

te1·wijl het een eindvonnis is op een 
tussengeschil, vermits het de vorderin
gen verwerpt van het openbaar Ininis
terie dat om de splitsing van de zaken 
der twee beklaagden verzocht : 

Overwegende dat volgens artikel 416 
van het W etboek van strafvordering 
beroep in cassatie tegen voorbereidende 
beslissingen of beslissingen van onderzoek 
eerst openstaat na de eindbeslissing ; 
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Dat, de beslissingen over de bevoegd
heid daargelaten, dit artikel slechts als 
eindbeslissingen beschouwt de arresten 
of vonnissen waarbij aan de vervolging 
een eind wordt gemaakt door veroorde
ling, vrijspraak of ontslag van rechts
vervolging van de beklaagde ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
evenmin als het vonnis waartegen hoger 
beroep, geen uitspraak doet over de 
bevoegdheid en geen eind maakt aan het 
geschil ; dat de eerste rechter er zich 
immers toe beperkt heeft afwijzend te 
beschikken op de vordering van het 
openbaar ministerie die ertoe strekte de 
tegen de verweerders ingestelde vervol
gingen te splitsen en aileen de zaak van 
de verweerder Hertsen te verdagen ; dat 
hij het onderzoek van de gehele zaak 
voor onbepaalde tijd uitstelt; dat de 
aangegeven beslissing slechts beschikt 
dat het hoger beroep tegen het vonnis 
van de politierechtbank niet ontvankelijk 
is ; dat er derhalve thans geen beroep 
tot cassatie kan worden ingesteld ; 

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

19 augustus I969. - Vakantiekamer. 
- Voorzittm·, H. Bayot, eerste voorzitter. 
- Ve1·slaggever, H. Ligot. - Gelijkhti-
dende conclttsie, H. Detournay, advocaat
generaal. 

V AKANTIEKAMER. 

19 augustus 1969. 

1° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
STRAFZAKEN VERZOEKSOHRIFT 
WAARBIJ HET HoF VERZOOHT WORDT 
VAST TE STELLEN DAT ONDERSOHEIDEN 
FElTEN WELKE AANLEIDING GAVEN TOT 
MEERDERE VEROORDELINGEN, VOORT
KWAMEN UIT HETZELFDE STRAFBAAR 
OPZET. - HoF NIET BEVOEGD. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE.
TERllUJN. - STRAFZAKEN. - VooR
ZIENING TEGEN EEN OP TEGENSPRAAK 
GEWEZEN EINDARREST. 

I 0 H et H of van cassatie is niet bevoegd 
om vast te stellen dat de jeiten die aanlei
ding hebben gegeven tot veroo1·delingen, 
ttitgesprolcen bij verschillencle rechte1·-

lijke beslissingen behoren tot hetzeljcle 
strajbam· opzet (I). 

2o Buiten het geval becloelcl bij artikel 40, 
lid 4, van de wet van 15 jtmi 1985 
(m·tikel 1 van de wet van 8 maart 1948), 
is te laat ingediend, de voorziening die 
in strajzaken tegen een op tegenspraak 
gewezen eindarrest w01·dt ingesteld na 
ve1·loop van de termijn, bepaald bij 
artilcel 878 van het TVetboek van straj
vordering (2). 

(DELOOURT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift, op 2I mei I969 aan het Hof 
gericht door Emile Delcourt en de akte 
van voorziening die op 28 mei I968 op 
zijn verzoek is opgemaakt ; 

Overwegende dat het Hof niet bevoegd 
is om vast te stellen, zoals het verzoek
schrift aanvraagt, dat de feiten die 
aanleiding hebben gegeven tot de veroor
delingen, uitgesproken bij de arresten 
van het Hof van beroep te Brussel van 
14 juni I957 en van het Hof van beroep 
te Luik van 3 december I958, behoren 
tot hetzelfde strafbaar opzet als die welke 
het voorwerp zijn geweest van de ver
oordeling bij het arrest van het Hof van 
beroep te Brussel op 25 november I958 
uitgesproken ; 

Overwegende dat de arresten waar
tegen de verklaring van voorziening 
gericht is, op I4 juni I957 en 3 december 
1958 gewezen zijn en dat de voorziening, 
ingesteld na het verloop van de termijn 
bepaald bij artikel 373 van het Wetboek 
van strafvordering, en buiten het geval 
bedoeld in artikel I van de wet van 
8 maart I948 tot aanvulling van artikel 40 
van de wet van I5 juni I935 betreffende 
het gebruik der talen in gerechtszaken, 
niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt het verzoek 
en de voorziening ; · veroordeelt eiser in 
de kosten. 

19 augustus I969. - Vakantiekamer. 
- Voo1·zittm·, H. Bayot, eerste voorzitter. 

Ve1·slaggever, Baron Richard. 
Gelijlcluidende conclusie, H. Detournay, 
advocaat-generaal. 

(1) Raadpl. cass., 9 juni 1969, sttpra, 
biz. 987. 

(2) Cass., 31 maart 1969, supra, biz. 725. 
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGA VE 
VAN DE ARRESTEN 

OPGENOMEN IN DE VERZAMELING 

ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 

JAARGANG 1969 

Alfabetische lijst van de titelwoorden waaronder de korte 
inltoudsopgaven gerangscltikt .zijn (1). 

A 

Aansprakelijkheid (buiten 
overeenkomst). 

Advocaat bij het Hof van 
cassatie. 

Arbeidsbescherming. 
Arbeidsongeval. 
Architect (tucht en bescher

ming van de titel). 
Automobielen, autobussen, 

autocars en taxi's. 

B 

Bedrog omtrent de verkochte 
zaak. 

Belasting. 
Belasting op slijterijen van 

gegiste dranken. 
Beroepsgeheim. 
Beroepsziekten. 
Berusting. 
Bescherming van de maat

schappij (Wet tot). 

Beslag. 
Bestendige deputatie. 
Betichting van valsheid. 
Bevoegdheid en aanleg. 
Bewijs. 
Bezit. 
Bossen. 
Brandstichting. 
Burgerlijke rechtsvordering. 

c 
Cassatie. 
Cassatiemiddelen. 
Check. 

D 

Deelneming aan misdrijven. 
Deskundigenonderzoek. 
Diefstal en afpersing. 
Dienstplicht. 
Dronkenschap. 

E 

Echtscheiding en scheiding 
van tafel en bed. 

Elektrische energie. 
Erfdienstbaarheid. 
Erfenissen. 
Europese gemeenschappen. 
Exploot van gerechtsdeur-

waarder. 

F 

Faillissement. 

G 

Geestrijke dranken. 
Gemeente. 
Gemeentelijke en provinciale 

belastingen. 
Gemeentelijke verordening. 
Geneeskunde. 
Gerechtskosten. 

(1) N. B. Onder elke korte inboudsopgave worden de datum van bet arrest en de bladzijde, waar bet 
in de verzameling gedrukt staat, vermeld. 
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Handelszaak. 
Her haling. 
Herziening. 

H 

Hof van assisen. 
Hoger beroep. 
Huur van goederen. 
Huur van werk. 
Huwelijk. 
Huwelijkscontract. 

I 

Indeplaatsstelling. 
In het buitenland bedreven 

misdrijf. 
Inkomstenbelastingen: 
In teres ten. 
Internationale verdragen. 

J 

J eugdbescherming. 

K 

Kindet·bijslagen 
Koop. 
Kort geding. 

L 

Lastgeving. 
Levensonderhoud. 

M 

Misbruik van vertrouwen. 
Misdrijf. 

N 

Nieuwe eis. 

0 

Onbekwaamverklaring en ge
rechtelijk raadsman. 

Onclernemingsraad. 

Onderwijs. 
Onderzoek (in strafzaken). 
Onopzettelijk, toebrengen van 

verwondingen en onopzet
telijk doden. 

Onsplits baarheid. 
Open baar ministerie. 
Openbare orde. 
Oplichting. 
0 vereenkomst. 

p 

Paritair coinite. 
Pensioenen. 

R 

Rechtbanken. 
Rechten van de verdediging. 
Rechterlijke macht. 
Rechterlijke organisatie. 
Rechterlijk gewijsde. 
Rechts bijstand. 
Redenen van de vonnissen en 

arresten. 
Rege1ing van rechtsgebied. 

s 
Samenhang. 
Samenloop van misdrijven. 
Schip-Scheepvaart. 
Schuldvernieuwing. 
Sociale zekerheid. 
Soevereine beoordeling door 

de feitenrechter. 
Spelen en weddenschappen. 
Sportwedstrijden. 
Stedebouw. 
Straf. 
Successierechten. 

T 

Taal (Gebruik van de Duitse). 
Taal (Gebruik van de Neder

landse en Franse). 

Telegraaf en telefoon. 
Tussenkomst. 

u 

Uitlevering. 
Uitvindingsoctrooi. 
Uitvoerende macht. 

v 

Valsheid en gebruik van valse 
geschriften. 

V eldwetboek. 
Vennootschappen. 
V erbintenis. 
Verdeling. 
Verhaal op de rechter. 
Verjaring. 
Verkeersbelasting op de mo

tonijtuigen. 
V erkeersbelemmet·ing. 
V er0 ordeling met nits tel en 

opschorting van de veroor
deling. 

Verwijzing na cassatie. 
V erzekeringen. 
Verzet. 
Voedingswaren. 
Vonnissen en arresten. 
Voorlopige hechtenis. 
Voorrechten en hypotheken. 
Voorziening in cassatie. 

w 

Waren en goederen (Misbruik 
in de handel van). 

Wegen. 
Wegverkeer. 
W er krechtersraad. 
'vV etten en besluiten. 
Wisselbrief. 

z 
(Met het) Zegel gelijkgestelde 

taksen. 



AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST) 1095 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). 

1., - V M'keersongeval. - Fout begaan 
dooT de bestuu1•der van een dm· voe1·tuigen 
en dooT een de1·de. - OntbTeken van een, 
oo1·zakelijlc veTband tussen de fout van de 
denle en de schade: - Ajwezigheid van 
oo1·zalcelijkheid. lean 1~iet wo1·den ajgeleid 
alleen hie1·uit dat de schade zich niet zou 
hebben vo01·gedaan zonde1· de fout van 
deze bestuurder.- Wanneer in burgerlijke 
zaken een fout begaan wordt door de 
bestuurder van een der voertuigen en 
door een derde, kan de rechter het ont
breken van een oorzakelijk verband 
tussen de font van de derde en de uit 
het ongeval voortspruitende schade niet 
wettelijk afieiden uit de enkele mnstan
digheid dat de schade zich niet zou 
hebben voorgedaan zonder de fout van 
deze bestuurder. (Burg. Wetb., art. 1382.) 

6 september 1968. 19 

2. - Ve1·keM•songeval. - Botsing. -
V onnis dat een deT bestmwders tot een 
stmj ve1'001'deelt orndat hij zich niet naa1' 
de ve1·keerstelcens gedragen heejt en vast
stelt dat, indien hij deze in acht genomen 
had, hij de botsing zo~• ve1·meden hebben. 
- Vonnis dat nietternin alle aanspmlcelijlc
heid voor het ongeval ten laste van de 
ande1·e bestu~wde?' legt. - Onwettelijkheid. 
- Rechtvaardigt niet wettelijk zijn 
dispositief het vonnis dat, al veroordeelt 
het een van de beklaagden tot een straf 
omdat hij, als bestuurder van een voer
tuig op de openbare weg, zich niet gedra
gen heeft naar de verkeerstekens aange
bracht ten einde het verkeer te regelen, 
en al stelt het vast dat, indien hij deze in 
acht had genomen, hij de botsing met 
het door de andere beklaagde bestuurde 
voertuig zou vermeden hebben, niettemin 
aile aansprakelijkheid voor het ongeval 
ten laste van deze laatste beklaagde 
legt. 

9 september 1968. 22 

3. - Onopzettelijk doden. - Schade 

A 

die voor de 1•echthebbenden van het slacht
o fjer voo1·tvloeit uit de derving van zijn 
be1'oepsinlcomsten. - A1'1'est dat de schade 
vaststelt op basis van het bruto-loon van 
het slachtofjer, ongeacht de besternminiJ 
van het loon. - Onwettelijlcheiil. - De 
schade die voor de rechthebbenden van 
het . slachtoffer van een opopzettelijke 
dodmg voortvloeit uit het verlies van 
zijn beroepsinkomsten bestaat in de 
derving van het deel van deze inkomsten 
waaruit zij een persoonlijk voordeel trok
ken ; is derhalve onwettelijk, het arrest 
dat deze schade vaststelt op basis van 
l>let brutoloon van het slachtoffer, zonder 
acht te slaan op de aan dit loon gegeven 
bestemming. (Burg. Wetb., art. 1382.) 

16 september 1968. 48 

4. - 001·zakelijk vei·ba1~d t~tssen een 
rnisdr_ijf en de schade. - V aststelli11cg door 
de je~tenrechte1·. - De feitenrechter die 
vaststelt dat eiser, voetganger, voor 
verweerder een onvoorzienbare hindernis 
is . geweest en aileen voor het ongeval 
aansprakelijk is, stelt aldus het oorzake
Iijk verband vast tussen de overtreding 
van artikel 48, 3, 5°, van het Wegver
keersreglement, die hij bewezen ver
ldaart, en de door de verweerder geleden 
schade. 

16 september 1968. 52 

5. --' Ongeval. - Ve1·minde1·ing van de 
economische waarde van het slachto fjer 
van een onrechtinatige daad.- Beg1·ip.
Besl!§t wettelijk dat het slachtoffer van 
een onrechtmatige daad, volgens de 
regels van het gemeen recht, aanspraak 
heeft op de vergoeding van een nadeel dat 
voortyl<;Jeit uit de vermindering van zijn . 
econormsche waarde, de rechter die vast
stelt dat de letsels die het slachtoffer 
heeft geleden, zijn kansen verminderen 
om werk te vinden wegens de moeilijk
heden die hij voortaan zal ondervinden 
om werken uit te voeren die hij vroeger 
wei kon verrichten. 

7 oktober 1968. 141 
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6. - Schade geleden door· de door een 
ongeval getr·o ffene ingevolge de aantasting 
van zijn economische waarde. - Bedrag 
van de vergoeding door de rechter vast
gesteld op gr·ond van de invaliditeitsrp·aad 
van de getr·o ffene, van het loon dat 'hij op 
de dag van het ongeval venliende, en van 
zijn ber·oepsvoontitzichten of de moeilijlc
heden in geval van ver·ander·ing van beroep. 
- W ettelijkheid. - De rechter die vast
stelt dat ·de blijvende arbeidsongeschikt
heid van de door een ongeval getroffene 
ten deze de vermindering van zijn .ecm1o
mische waarde bepaalt, mag bij een 
soevereine beoordeling van de hestand
delen van de zaak beslissen dat de hoe
grootheid van de schade moet worden 
berekend op basis van de vastgestelde 
invaliditeitsgraad, van het bedrag van 
de genoten wedden en van de beroeps
vooruitzichten of de moeilijkheden in 
geval van verandering van beroep. (Burg. 
Wetb., art. 1382.) 

14 oktober 1968. 179 

7. - Nadeel van de getr·offene dat 
voortvloeit uit de aantasting · van zijn 
arbeidsgeschilctheid. - Aantasting die 
de econornische waar·de van hei slachto fje1· 
vermindert. - Nadeel dat op zichzelf een 
matm·ieel nadeel is dat lean ver·goed worden. 
- De door een ongeoorloofd feit veroor
zaakte aanta.sting van de arbeidsge
schiktheid, die de economische waarde 
van het slachtoffer beperkt, levert op 
zichzelf een materiele schade op die kan 
vergoed worden. (Burg. Wetb., art. 1382.) 

21 oktober 1968. 213 

8. - Ver·goeding van de rnater·iele 
schade die vaor·tvloeit uit de aantasting 
van de ar·beidsgeschilctheid van het slacht
offer·. - Betaling aan het slachtoffer· van 
zijn contmct~tele of statutair·e bezoldiging 
gedurende · de periode van ar·beidsonge
schiktheid.- Omstandigheid zonde1· gevolg 
op de door de . dader· van het schadelijlc 
feit ver·schttldigde ver•goeding. - De ver
goeding aan het slachtoffer van een 
ongeval verschuldigd. door de dader van 
het schadelijk feit, voor de materiele 
schade die voortvloeit uit de aantasting 
van zijn arbeidsgeschiktheid, wordt niet 
uitgesloten noch beperkt door het feit 
dat het slachtoffer ged1rrende de periode 
van zijn arbeidsongeschiktheid verder 
zijn contractuele of statutaire bezoldiging 
heeft ontvangen. (Burg. Wetb., art. 1382.) 

21 oktober 1968. 213 

9. - Schade die voortvloeit uit de 
econornische waar·dever·mindering van het 

slachtoffer op de ar·beidsmarlct. - Bewijs 
van de weTlcelijkheid van deze schade. -
Beslist wettelijk dat de materiele schade 
voortvloeiend uit de aantasting van de 
arbeidsgeschiktheid, waarvan het slacht
offer de vergoeding vraagt, bewezen is, 
het arrest dat vaststelt enerzijds dat dit 
slachtoffer na verschillende tijdelijke 
invaliditeiten te hebben opgelopen, door 
een blijvende arbeidsongeschiktheid aan
getast blijft en andcrzijds dat die vermin~ 
dering van arbeidsgeschiktheid gedurende 
zijn waarschijnlijke vvinstgevende levens
duur voor het slachtoffer een verminde
ring van zijn waarde op de arbeidsmarkt 
heeft 1neegebracht en nog zal meebren
gen. (Burg. Wetb., art. 1382.) 

21 oktober 1968. 213 

10. - Schade van het slachtofjer var• 
een ongeval die voor·tvloeit t<it de aantasting 
van zij1• ar·beidsgeschilctheid. - Bedmg 
van de ver·goeding door· de r·echter vastge
stelcl op gr·ond vcm de bezolcliging van het 
slachtoffer· op het ogenblik van het ongeval. 
- W ettelijlcheid. - Geen enkele wets
bepaling wordt geschonden door de 
rechter die om volgens de regels van het 
gemeen recht de schade te schatten die 
door het slachtoffer werd geleden inge
volge de vermindering van zijn econo
mische waarde op de arbeidsmarkt, als 
beoordelingsbasis het loon van het slacht
offer op het ogenblik van het ongeval in 
aanmerking neemt. (Burg. Wetb., arti
kel 1382.) 

21 oktober 1968. 213 

11. - Schade die voortvloeit uit de 
econornische waar·deverrnincler·ing van het 
slachtoffer· op de ar•beidsrna1'lct. - Begin
punt van deze schade. - De materiele 
schade die voortvloeit uit de aantasting 
door een ongeoorloofd feit van de arbeids
geschiktheid van het slachtoffer ontstaat 
op de dag van het werkelijk verlies van 
de arbeidsgeschiktheid van het slacht
offer. (Burg. Wetb., art. 1382.) 

21 oktober 1968. 213 

12. - Misdr·ijf. - Doding. - Weduwe 
van de getr·o ffene die 1·echt heeft op een 
overlevingspensioen. - Pensioen dat geen 
ver·goeding is van de clam· een onr·echt
rnatige dactd ver·oorzaalcte schade. - Pen
sioen zonder· invloecl op de ver•plichting 
van de dader• van het rnisd?"ijf om de 
schacle te ver·goeclen. - W anneer een 
misdrijf de dood van de getroffene ver
oorzaakt en dit overlijden aanleiding 
geeft tot de betaling van een overlevings
pensioen aan de weduwe, verschuldigd 



AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST) 1097 

krachtens de overeenkomst waardoor de 
getroffene en de werkgever gebonden 
waren en de wetgeving betrefi'ende het 
1:ust- en overlevingspensioen van de 
werklieden, heefb dit pensioen niet tot 
doel de door· een onrechtmatige daad 
veroorzaakte schade te vergoeden en mag 
niet worden afgetrokken van de door 
de dader van het misdrijf verschuldigde 
vergoeding. (Burg. Wetb., art. 1382.) 

4 november, 9 december 1968, en 
17 maart 1969. 250, 361 en 664 

13. - Onopzettelijk doden. - Schade 
die voo1· de 1·echthebbenden van het slaoht
o fjer voortvloeit Hit het vm·lies van zijn 
bed1·ijjsinlcomsten. - Vaststelling van de 
schade op grand van het brutobecl?·ag van 
deze inlcomsten. - Voorwaanlen van de 
wettelijkheid. - Wanneer de schade, die 
voor de recbtbebbenden van bet slacht
ofi'er van een ongeval voortvloeit uit het 
verlies van zijn beroepsinkomsten, be
staat in het verlies van bet deel van de 
inkomsten waaruit zij een persoonlijk 
voordeel trokken, is wettelijk het vonnis 
dat de schade vaststelt op grond van het 
bedrag van deze inkornsten, zonder aftrek 
van de sociale en fiscale lasten, door te 
bepalen dat de sociale bijdragen en de 
belastingen, die de bezoldiging van het 
slachtofi'er bezwaarden, zullen vergoed 
worden door gelijkwaardige lasten die de 
rechthebbenden zullen moeten betalen 
op de vergoeding die htm zal toegekend 
worden. (Burg. Wetb., art. 1382 en 1383.) 

25 november 1968. 315 

14.- H1atervoo1·zieningsdienst. -Aan
sluiting met de binnenleiding. - Gebrelc
lcige aansluiting. ~ Aanspmlcelijlche1:d 
van de watervom·zieningsdienst. - V oo?'
waarden. - De wi:ttervoorzieningsdienst 
die, kennis hebbende van de door de 
abonnee uitgevoerde aansluitingswerken 
van de binnenleiding met de vertaloong 
van de leiding, het door het gemeentec 
reglement betreffende de watervoorzie
ning voorziene toezicht niet uitoefent of 
verkeerde onderrichtingen geeft bij de 
uitvoering van deze werken, is aanspra
kelijk bij een ongeval te wijten aan de 
gebrekkigheid van de aansluiting. (Burg. 
Wetb., art. 1382 en 1383; reglement van 
de stad Brussel betreffende de water
voorziening van 30 december 1944.) 

12 december 1968. 368 

15. - V Mkeersongeval. - ·OoJ•zakelijlc
heidsve?·band tHssen de fout en de schade. 
- Beg1·ip. - Uit het feit dat de schade, 

die opgeleverd wordt door de verminde
ring van een rnilitair weduwenpensioen, 
haar juridische oorzaak niet vindt in een 
fout begaan door de verweerder in de 
rechtsvordering maar wei in de wet, kan 
de rechter wettelijk afteiden dat deze fout, 
in de opeenvolging van gebeurtenissen 
die de schade waren voorafgegaan, slechts 
een antecedent was dat geen zeker ver
band hield m.et die schade, en riiet een 
oorzaak van die schade. 

16 december 1968. 377 

16. - Aanneming van openbare of 
private werken. - Aan derden veJ•oor
zaakte schade. - Aanspmlcelijlcheid. -
Voonvaarden. -·De aanneiner van open
bare werken is, zoals de aannemer van 
private werken, aansprakelijk voor de 
schade aan derden veroorzaakt door zijn 
daad, zijn nalatigheid of zijn onvoor
zichtigheid. (Burg. Wetb., art. 1382 en 
1383.) 

10 januari 1969. 457 

17. - Aanneming van openba1·e of 
p1·ivate werlcen.- A an derden ve1'001'zaalcte 
schade.- Aanneme1· van een gedeelte van 
de aanneming ontslagen door de opdmoht
gever. - V1·ijstelling van aanspmlcelijlc
heid van de aannemer. - V oo1·waa1·den. -
De aannemer van openbare of private 
werken is niet ten opzichte van derden 
vrijgesteld van aile aansprakelijkheid 
door het feit aileen dat de opdrachtgever 
hem van een gedeelte van de aa~1neming 
heeft ontslagen ; hij blijft aansprakelijk 
voor de schade aan derden door de 
werken veroorzaakt, daar hij als vakman 
bewust is of zijn moet van het gevaar 
dat voor derden uit de door hem uitge
voerde werken ontstaat. (Burg. Wetb., 
art. 1382 en 1383.) 

10 januari 1969. 457 

18. - Schade ve1·om·zaalct doo1· de 
samenlopende jmtten van de belclaagde 
en het slaohto fje1·. - Aa11spmlcelijlcheid 
van de belclaagde jegens dit slachtofje1'. -
Gedeeltelijlce aanspmlcelijlcheid. - Wan
neer de schade veroorzaakt is door de 
samenlopende fouten van het slachtofi'er 
en de . beklaagde, kan .deze 'niet worden 
veroordeeld om het slitchtofi'er voor de 
schade volledig te vergoeden. 

13 januari 1969. 461 

19. - Schade berolckend doo1' de fout 
van de dade?" van een ongeval. - Samen
lopende fottt van een de1·de. - Dade?" die 
desniettemin tot de volledige ve1·goeding 
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jegens de get?'offene is gehouden.- Wan
neer een font de schade heeft berokkend 
welke de getroffene van een ongeval heeft 
geleden, is de dader ervan jegens deze 
laatste gehonden tot volledige vergoeding 
van de schade, ook al is deze schade 
veroorzaakt door de samenlopende font 
van een derde. (Impliciete oplossing.) 

17 januari 1969. 475 

20. - Earning naa1· biUijkheid van de 
schade. - W ettelijkheicl. - Voo1·waarden. 
- Wanneer het slachtoffer van een on
rechtmatige daad een ramingsbasis voor
stelt van de door hem geleden schade, kan 
de rechter deze schade enkel naar billijk
heid ramen als hij de redenen opgeeft 
waarom, enerzijds, de voorgestelde ra
mingsgegevens moeten verworpen worden 
en, anderzijds, de raming enkel naar 
billijkheid kan geschieden. (Grondwet, 
art. 97; Burg. Wetb., art. 1382.) 

20 januari 1969. 479 

21. - Aansprakelijkheid van de we~·k
geve1'. - Schade ve1'oo1·zaakt doo1· de aan
gestelcle in zijn becliening. - Beg1·ip. -
Om een schade te kunnen beschouwen 
als veroorzaakt door een aangestelde in 
de bedien.ing waartoe deze werd gebezigd, 
is niet vereist ~dat de onrechtmatige daad 
tot de bediening van de aangestelde 
behoort ; het volstaat dat deze daad 
tijdens de bediening werd gepleegd en 
met deze bediening in verband staat, al 
was het onrechtstreeks en toevallig. 
(B-urg. Wetb., art. 1384, lid 3 en 5.) 

7 februari 1969. 545 

22. - St1·ajzaken. Verkee?·songeval. 
- V onnis dat ten laste van een beklaagde 
bewezen ve1·klaa1't een ove1·t1·eding van de 
aTtikel 33 en 34.-2, 1°, van het wegverkeers-
1'eglement, gewijzigd bij het koninklijk 
besluit van 30 ap1·il 1963. - Vonnis dat 
beslist dat er geen 001'Zakelijlc veTband 
bestaat tttssen deze ove1't1'eding en de do01' 
de bu1·gerlijlce pa1•tij geleden schade. -
Geen tegenstTijdigheid. - De feitenrech
ter kan zonder tegenstrijdigheid ten laste 
van een beklaagde bewezen verklaren een 
overtreding van de artikelen 33 en 34-2, 
1o, van 4et wegverkeersreglement, gewij
zigd bij het koninklijk besluit van 30 april 
1963, en beslissen dat er geen oorzakelijk 
verband bestaat tussen deze overtreding 
en de door de b-urgerlijke partij geleden 
schade. 

10 febrnari 1969. 549 

23. ---'- Mo1·ele schade. Begrip. -
Uit de omstandigheid, dat de schuldige 

handelingen van een schuldenaar bij de 
schuldeiser zorgen en lasten hebben te
weeggebracht, mag de feitenrechter wet" 
telijk afieiden dat deze schuldeiser mer
door morele schade heeft geleden. 

3 maart 1969. 622 

24. - Ve1·keersongeval. - Fmtt van 
het slachto ffe1'. - Sluit niet noodzakelijlc 
elke schttld van de dader van het ongeval ttit. 
- De omstandigheid dat een verkeers
ongeval zich niet zou hebben voorgedaan 
indien het slachtoffer geen fout had 
begaan, sluit de sclmld niet uit van 
degene die ook een font heeft begaa~l 
welke het ongeval heeft veroorzaakt. 

10 maart 1969. 638 

25. - Koninklijlc beslttit van 1 juni 
1964 betreffende sommige ve1·loven toege
stctan aan pe1'8a1welsleden van de Rijksbe
stU1'en, artikel 17. - W edde cloo1· de 
Staat aan een ambtenaa1· betaald gecltwencle 
zijn afwezigheicl te wijten aan ee?'b ongeval 
VC1'001'zaalct clo01' de schulcl van een de1·cle. 
- T1V edcle betaalcl als vooTschot op de 
do01· de derde VC1'schu.ldigcle ve1•goeding 
en op hem verhaalbam· mits een inde
plaatsstelling geschiedt. - Denle. 
Beg1·ip. ---;- Artikel 17 van het koninklijk 
besluit van 1 . juni 1964 betreffende 
son1.mige verloven toegestaan aan perso
neelsleden van de Rijksbestm·en, krach
tens hetwelk de Staat, mits een inde
plaatsstelling geschiedt, op de d6l·de die 
aansprakelijk is voor het ongeval dat 
de afwezigheid van een ambtenaar heeft 
veroorzaakt, de wedde kan verhalen die 
hij aan deze laatste heeft betaald als 
voorschot op de door deze derde ver
schuldigde vergoedingen, vindt toepas
sing zelfs wanneer de aansprakelijke 
derde een orgaan van de Staat is. 

10 maart 1969. 639 

26. - Oo1·zalcelijk ve·rband tussen een 
fout en de schade. - Bediende getroffen 
cloo1· een m·beidsongeschiktheid vooTtvloei
end ttit een cloo1· een denle Ve1'001'Zaakt 
ongeval. - W ettelijke ve1·plichting tot 
betaling doo1· de we1·kgeve1· van de sociale 
bijdTagen en patronale lasten in ve1·bancl 
met de bezoldiging die tijdens de ee1·ste 
det•tig dagen van de arbeidsongeschilctheid 
aan de bediende we1·d uitgekeenl. - Eis 
va1u de werkgever tegen de clacle1' van het 
ongeval teneinde de terugbetaling te beko
men van de alclus betaalde bedTagen. -
Rechte1· die vaststelt dat e1' geen oo1•zakelijlc 
verband bestaat tussen de wettelijlce ver
plichting van de werkgever 61u de jout 
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van de dade?' van het ongeval. - Ve1·we1'
ping van de eis. - Wettelijkheid. -
De rechter die vaststelt dat er geen 
oorzakelijk verband bestaat tussen de 
door de dader van het ongeval gepleegde 
font waaruit voor de bediende een 
arbeidsongeschiktheid is voortgevloeid 
en de verplichting, die de wet aan de 
werkgever van de bediende oplegt, om 
de sociale bijdragen en patronale lasten 
te betalen in verband met de bezoldiging 
van deze bediende voor de eerste dertig 
dagen van zijn arbeidsongeschiktheid, 
verwerpt wettelijk de eis van de werk
gever, die ertoe strekt de veroordeling te 
bykomen van de dader van het ongeval 
tot terugbetaling van bedoelde bedragen. 

17 maart 1969. 669 

27. - Onopzettelijlc doclen. - Slacht
ofje?'S die een onovercl?·aagbaa?' oudm·doms
pensioen genoten. - Slachtotfm·s die in 
het ve1·leden 1·egelmatig het bedrag van 
hun pensioen aan hun klooste1·gemeenschap 
afstonden. -,---- Door deze gemeenschap 
geleden schade. - Vom·waa1·de. - De 
I'echter die uitspraak nwet doen op de 
bui·gerlijke rechtsvordering van de ldoos
tergemeenschap,, waartoe de slachtoffers 
van een verkeersongeval belworden, kan 
op grond van door hem vastgestelde 
feitelijke elementen beslissen dat deze 
slachtoffers in het verleden regelmatig 
hun ouderdomspensioen aan deze ge
n'leenschap afstonden, en er als vermoe
den uit a:fleiden dat zo deze slachtoffers in 
leven waren gebleven, zij verder bedoelde 
pensioenen aan hun gemeenschap zouden 
blijven afstaan hebben, zelfs zo deze 
pensioenen niet geldig vooraf konden 
overgedragen worden. 

24 maart 1969. 690 

28. St-rajzaken. Burge?'lijke 
rechtsvonlering. - Raming van de schade 
naw· billijkheid. Wettelijkheid. -
V oo1•waanlen. - De door een onrecht
matige daad veroorzaakte schade wordt 
naar billijkheid geraamd, door de rechter 
die de omnogelijkheid vaststelt het juiste 
bedrag van de schade te bepalen wegens 
het ontbreken van vaststaande gegevens 
van beoordeling. 

31 maart 1969. 717 

29. - Omvang· van de schade. - Ve?'lies 
·van een Jeans. - Beoordeling door de 
.feitem·echt/31,, - De rechter beoordeelt 
Roeverein in feite de mnvang van de 
door een onrechtmatige daad veroor
zaakte schade, onder meer de grootte 

van het uit het ve:rlies van een kans 
voortvloeiend nadeel. (Burg. Wetb., arti
kel 1382). 

31 maart 1969. 717 

30. - V erlcee?'songeval. Vonnis dat 
stelt dat een aanrijding zich heeft voorge
daan op een plaats waar een der voe1·tuigen 
zich slechts bevond ten gevolge vam een jo~tt 
van de best~mnler. - V onnis dat beslist 
dat er geen oorzalceUjlc ve1·band bestaat 
tussen deze .fout en het ongeval. - Vast
stelling van het vonnis waantit niet kan 
wo1·den afgeleid dat het ongeval zich zou 
voMgedaan hebben zonde1· deze jout. -
D~tbbelzinnige beslissing. - Dubbelzinnig 
is het vonnis dat, al stelt het dat een 
aanrijding zich heeft voorgedaan op eon 
plaats waar een der voertuigen zich 
slechts bevond ten gevolge van eon 
fout van een bestm.u·der, beslist dat de 
door deze bestuurder gepleegde fout geen 
oorzakelijk verband houdt met het onge
val, wanneer uit de yaststellingen van 
het vom1is niet kan worden afgeleid dat 
het ongeval zich zonder deze fout zou 
voorgedaan·hebben, 

,14 april 1969. 755 

31. - VonleTing tot schadeve1•goeding 
gegrond op de, << pijn "· - Onderscheid 
tussen deze vo1·dering en de vm·dering 
gegrond op de « verwonding "· - Vo1·de: 
1·ing zoncle1· vm·band met de st1·ajwet. -
vVettelijk is de beslissing die de exceptie 
van verjaring, die wordt opgeworpen 
tegen een vordering tot schadevergoeding 
tegen de rechtverkrijgenden van een 
geneesheer, verwerpt, door vast te stellen 
dat het feit dat aan deze geneesheer 
verweten wordt in de verzorging, die aan 
de patient werd gegeven, niet de oorzaak 
van een verwonding is, in de zin ·van 
artikel 420 van het Strafwetboek en, 
het onderscheid makend tussen de << ver
wonding » en de « pijn », beslist dat deze 
<< pijn '' in de strafwet niet voorkomt. 

23 april 1969. 797 

32. - Wet van 24 j~tli 1961 waa1·bij 
het houden van de algemene valles-, nijver
heids- en handelstelling in 1961 wo1·dt 
voo1·geschTeven. - 1Jiaat1:egel die b~~,hom·t 
tot de uitpe.fening van de politielce macht 
van de Staat. - Documentatie doo1· de 
Staat ingewonnen ten. gevolge van de 
tellingswedczaamheden. - Goed dat deel 
uitmaalct van het 1Jatrimonium van de 
Staat. - Om·echtmatige aantasting van dit 
goed. - Benadeling van een burge1'lijlc 
1·echt die aanleiding geejt tot VM'goeding 
door de dader van de schade. - Zo de 
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wet van 24 juli 1961 waarbij het houden 
van de algemene volks-, nijverheids- en 
handelstelling in 1961 wordt voorge
schreven en de bepalingen tot vaststelling 
van de voorwaarden voor de verwezen
lijking der tellingswerkzaamheden maat
regelen zijn die behoren tot de uitoefening 
van de politieke macht van de Staat, 
dan is de ten gevolge van deze werk
zaamheden ingewonnen documentatie een 
middel waarover de Sta.at beschikt voor 
de uitvoering van zijn taak en vormt 
aldus een goed dat deel uitmaakt van 
zijn patrimonium ; de onrechtmatige 
aantasting van de onschendbaarheid van 
dit goed levert een benadeling op van een 
burgerlijk recht die aanleiding geeft tot 
vergoeding door de dader van de schade. 
(Burg. Wetb., art .. 1382 en 1383.) 

6 mei 1969. 862 

33. - Wet van 24 juli 1961 waarbij 
het houden van de algemene valles-, nijver
heids- en handelstelling in 1961 wonlt 
voorgeschreve1v. - Vernieling van de doo1· 
de Staat ingewonnen doct<mentatie. -
V M'nieling te w-ijten aan de schuld van 
de dader. - Toelagen aan de gemeenten 
verleend ten eincle deze clocumentatie op
nieuw samen te stellen. - Bijlcomende 
uitgave noodzalceliJk gemaalct clo01· de 
schuld van de belclaagde. - De toelagen 
welke de Staat aan de gemeente verleeJit 
voor de bezoldiging van de am.btenaren 
die belast zijn met het opnieuw samen
stellen van de docmnentatie betreffende 
de algemene volksnijverheids- en handels
telling van 1961, die vernield werd door 
de schuld van de dader van deze vernie
ling, zijn geen last die normaal voort
vloeit uit de uitvoering van de wet van 
24 juli 1961 waarbij de volkstelling wordt 
voorgeschreven, maar een bijkomende 
uitgave die door deze font noodzakelijk 
wordt gemaakt. 

6 mei 1969. 862 

34. Stmjzaken. Bu1·ge1·liJlce 
rechtsvonle1·ing. - Schade ve?·oo?·zaalct 
cloo1· een aangestelcle in de loop van cle 
uit'voe1·ing de1· arbeiclsove1·eenkomst. -
Burge1'1'echteliJlce aanspmlcelijkheid van 
de We1·lcgeve1·. - De werkgever is bm·ger
rechtelijk aansprakelijk voor de schade 
die door zijn werknemer in de loop van 
de uitvoering der arbeidsovereenkomst 
wordt veroorzaakt. (Burg. Wetb., arti
kel 1384, lid 3.) 

12 mei 1969. 891 

35. --,-- Stmjzalcen. - Burg~rlijke 
rechtsvMclering. - Raming van cle schacle 
naar billijlcheicl. - W ettelijlcheicl. -

V oo?·wam·clen. - De schade ten gevolge 
van een onwettelijke handeling wordt 
door de rechter regelmatig naar billijk
heid geraamd wanneer hij de redenen 
opgeeft waarom eensdeels de door een 
partij voorgestelde ramingsgrondslag niet 
kan worden aangenomen en anderdeels 
de raming enkel naar billijkheid kan 
geschieden. (Grondwet, art. 97; Burg. 
Wetb., art. 1382.) · 

12 mei 1969. 893 

36. Strajzalcen. Bu1·gM·lijlce 
1'echtsvorcle1·ing. - Schade geleden door 
het slachto fje1· van een ongeval, die voort
vloeit t<it een ve1·mindering van zijn 
intellectt<eel ve1·mogen. - Bedmg vc<n cle 
ve1·goeding cloo1· cle 1·echte1· vastgesteld op 
grand van het bn<to -inlcornen dat het 
we1·lcelijlc geleden ve1•lies vertegemvo01·digt. 
- Wettelijlcheid. - De rechter, die aan 
het slachtoffer van eeJ1. ongeval een 
vergoeding moet toeke~1.nen voor de 
gedeeltelijke vermindering van zijn intel
lectueel vermogen, mag, door een soeve
reine beoordeling van de gegevens der 
zaak, het bedrag van deze vergoeding 
vaststellen op grond van het bruto
inkmnen dat volgens hem het werkelijk 
geleden verlies vertegenwoordigt. (Burg. 
W.etb., art. 1382.) 

12 mei 1969. 893 

37. - Schadelijlce omechtmatige hande
ling. - Kind dat de leejtijd des oncler
scheids niet heejt bereilct. - Geen per
soonlijlce aanspmlcelijlcheid. - Al moet 
in beginsel de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid objectief worden beoor
deeld, dit wil zeggen bij vergelijking 
met de gedraging van een normaal 
voorzichtig persoon, toch kan een kind 
dat de leeftijd des onderscheids niet heeft 
bereikt niet persoonlijk aansprakelijk 
gesteld worden voor zijn daden. (Bm·g. 
Wetb., art. 1382 en 1383.) 

30 mei 1969. 943 

38. - Doo1· een minderjarige gepleegd 
misd1·iJJ of oneigenlijlc misdrijf. - Bur
gerlijlc Wetboelc, artilcel 1310.- Bepaling 
niet van toepassing op het kind dat de 
leeftijcl des onclerscheids niet heeft be1·eilct. 
-De bepaling van artikel 1310 van het 
Burgerlijk Wetboek volgens hetwelk de 
minderjarige niet in zijn recht kan 'her
steld worden tegen de verbintenissen 
die volgen uit zijn misdrijf of oneigenlijk 
misdrijf, is niet van toepassing op het 
kind dat de leeftijd des onderscheids 
niet heeft bereikt, dit wil zeggen de 
<< infans >>. 

30 mei 1969 943 
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39. - Schadelijke onrechtmatige daacl 
van een kind dat de leeftijd des onde1·scheids 
niet heeft be1·eikt. - Beom·deling van deze 
leeftijd cloo1• de jeitenrechter. -De rechter 
bij wie aanhangig is een vordering tot 
aansprakelijkheidsstelling, oordeelt soeve
rein, op grond van alle dienstige omstan
digheden, of een kind al dan niet de 
leeftijd des onderscheids heeft bereikt. 
(Burg. Wetb., art. 1382 en 1383.) 

30 mei 1969. 943 

40. ____.: Gebrelc van de zaalc. - Bewaar
de?' van de zaalc die betoogt dat het gebrelc 
van de zaak deze niet ongeschikt maakte 
voo1· een n01"maal geb?'ttik en dat het 
ongeval te wijten is ctan een abnonnaal 
gebntik e1·van.- Ve1'001'delende beslissing 
beantwoonlt cleze stelling niet. - Niet 
1·egelmatig gemotiveerde beslissing.- Niet 
regelmatig gernotiveerd is de beslissing 
die de bewaarder van een zaak vcroor
deelt tot het herstel van de hierdoor 
veroorzaakte schade, zo~der te antwoor
den op de conclusie waarbij de bewaarder 
betoogde dat het gebrek van de zaak 
deze niet ongeschikt maakte voor een 
normaal gebruik en dat het ongeval te 
wijten is aan een abnormaal gebruik 
ervan. (Grondwet., art. 97; Burg. Wetb., 
art. 1384, lid I.) 

30 mei 1969. 943 

41. ~ Schadelijke handeling. - Aan
spmkelijkheid.- Voo1•waarden.- Opdat 
een handeling een gebrek aan voorzich
tigheid of voorzorg, in de zin van de 
artikelen 418 en 420 van het Strafwet
boek, oplevert en aanleiding geeft tot 
aansprakelijkheid zoals bepaald bij de 
artikelen 1382, 1383 en 1384 van het 
Burgerlijk W etboek, moet zij niet van 
zulke aard zijn dat zij noodzakelijk 
schade zal veroorzaken : het volstaat 
dat de schade een mogelijk gevolg van 
de .daad is en dat deze mogelijkheid 
kon voorzien worden en zich heeft voor
gedaan. 

16 juni 1969.. 1026 

42 . - Spo1·twedst1·ijden. - Schadeli.flce 
handeling van de spele?',- A.anspmlcelijk
lwid. - Voo1·waa1·den. - Geen geb~ek 
aan voorzichtigheid of voorzorg, bedoeld 
bij artikel 418 van het Strafwetboek, is, 
en geen aanleiding tot aansprakelijkheid 
zoals bepaald bij de artikelen 1382, 1383 
en 1834 van het Burgerlijk Wetboek, 
geeft de handeling van de sportbeoefe
naar die, al zou zij, formeel beschouwd, 
een overtreding van de regels van de 
uitgeoefende sport zijn, nochtans niet 

indruist tegen de algemene regels van 
voorzichtigheid, en slechts een voorval 
is dat behoort tot de normale risico's van 
het beoefenen van deze sport. 

16 juni 1969. 1026 

43. - Schade ten gevolge van een loon
derving in de loop van de pe1•iocle van 
tijdeUjke a1·beiclsongeschiktheid. - Beslis
sing die vaststelt dat de 1vegens deze 
schade aan het slachto fje1· toegekende het. 
stelve1·goeding niet belastbam· is in de 
bed1·ijfsbelasting en hie1·uit afleidt dat de 
de1·ving vcm het netto-loon ove1·eenst£mt 
met de we1·lcelijlc geleden schade. - TV et
telijke beslissing. - Op grond van· de 
vaststelling dat de aan het slachtoffer 
toegekende herstelvergoeding wege~1s zijn 
tijdelijke ongeschiktheid niet belastbaar 
is kan de rechter, bij een soevereine en 
feiteiijke beoordeling van de elementen 
van de zaak, wettelijk a:fleiden dat de 
derving van het nettoloon overeenstemt 
met de werkelijk .geleden schade. (Burg. 
Wetb., art. 1382 en 1383.) 

22 juli 1969. 1085 

ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE. 

1. - Geb1·ttilc de1· talen. - A1·tikel 45, 
nieuw, van de wet van 15 jtmi 1935. -
Geen tvijziging in de 1·egel volgens wellce 
de advocaten bij het Hoj van cassatie h1m 
be1·oepsplichten hmnen ve1·vullen. in een 
van beide lanclstalen. - Artikel 179, inge
lf1St in artikel 3 van de wet van 10 okto
ber 1967 houdende het Gerechtelijk 
w·etboek waarbij ar-tikel 45 van de wet 
van 15 juni 1935 op het gebruik .der 
talen in gerechtszaken wordt vervangen, 
brengt geen wijziging in de regel volgens 
welke de advocaten bij het Hofvan cassa
tie hun beroepsplichten in een van beide 
landstalen kw1nen vervullen, naar vereis 
van de zaken. (Twee arresten, impliciete 
oplossing in de tweede zaak.) 

13 juni 1969. 1007 

2. - Gebndlc der talen. - Artilcel 45, 
nieuw, van de wet van 15 jtmi 1935. -
V e1·deling van de advocaten bi.f het H of 
van cassatie in twee gelijke taalg1·oepen. 
- V e1·plichting voo?' cle advocaat bij het 
Hof van cassatie het bewi.fs te leve1·en van 
de lcennis van de F1·anse of van de Nede1'
landse taal om te lcunnen deel ttitmaken 
van de ove1·eenstemrnende taalg1•oep. -
Artikel 45, nieuw, § I, van de wet van 
15 juni 1935 heeft enkel tot doel de 
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advocaten bij het Hof van cassatie in 
twee gelijke taalgroepen te verdelen ; om 
va.n een van deze groepen deel uit te 
maken, moeten bedoelde advocaten, naar 
gelang van het geval, het bewijs leveren 
van de kennis van de Franse of van de 
Nederlandse taal. (Twee arresten, ilnpli
ciete oplossing in de tweede zaak.) 

13 juni 1969. 1007 

3. - Gebntilc de1· talen . ...:___ A1·tilcsl 4-5, 
nie~tw, van de wet vcm 15 j~mi 1935. -
In beginsel geen afwijking van de ver1Aieh
ting, voo1· de advocaat bij het Hf?j van 
cassatie, doo1· zijn diploma het be~01:js te 
leveren van zijn Jcennis van cle Fnmse of 
van cle Necle1·lanclse taal. - Uitzonclering 
op cleze 1·egel : mogelijkheicl voor de 
aclvocaat bij het Hof van eassatie, die 
?'eecls benoemcl is bij de inwe?·lcingtrecling 
van artikel 45, nieuw, van de wet van 
15 juni 1935, het bwwijs te leveren van de 
kennis van cle ancle1·e lanclstaal clan clie 
van zijn diploma, cloo?' een ve?·lclcw·ing dat 
hij cle gewone pmlctijlc m·van lweft. -
In verband rnet de advocaten ingeschre
ven bij de balie van cassatie, heeft arti
kel 45, § 1, nieuw, van de wet van 
15 juni 1935 niet afgeweken van de regel 
volgens welke de advocaten, houders 
van een diploma van doctor in de rech
ten, waarbij bevostigd wordt dat zij 
geslaagd zijn voor de exame11s van het 
doctoraat in de rechten, in een van de 
landstalen, het bewijs leveren van de 
kennis van deze taal. Gezien de wetgever 
evenwel, bij wijze van overgangsrnaat
regel, niet gewild heeft dat de· reeds 
benoemde advocaten een examen zouden 
afleggen. over de kennis van de talen, 
nwgen de advocaten die, krachtens hun 
diploma tot een van de taalgroepen 
behoren, op grand van artikel 45, § 1, 
lid 2, nieuw, van de wet van 15 juni 1935 
ook nog van een andere groep deel uit
lnaken, door het bewiJS te leveren van 
de kennis van de andere taal, niet dom· 
een examen, doch door een verklaring 
dat zij de « gewone praktiJk » van deze 
taal hebben. (Twee arresten, impliciete 
oplossing in de tweede zaak.) 

13 juni 1969. 1007 

4. - Geb1'1tilc cle1• tctlen. - Advoeaat 
ho1tde1• van het diploma van doctor in de 
1·echten, in de N ede1·lanclse of in de F1·anse 
taal. - Aclvocaat die het bewijs niet meer 
moet leveren van de Jcennis van cleze taal 
cloo1• de gewone 1J1'alctijlc e1·van. - De 
advocaat bij het Hof van cassatie, 
houder van het diploma van doctor in 
de rechtcn waarbij bevestigd wordt dat 

hij de examens van het doctoraat in 
de rechten hetzij in de N ederlandse, 
hetzij in· de Franse taal heeft afgelegd, 
moet het bewijs niet meer leveren van de 
kennis van deze taal door de « gewone 
praktijk » ervan. (Wet van 15 juni 1935, 
artikel 45, § 1, vervangen bij artikel 179, 
ingelast in artikel 3 van de wet van 
10 oktober 1967 houdende het Gerech
telijk Wetboek.) (Eerste geval.) 
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Bmtwwe1·ken.- Wet van 6 ap1'il1960.
Ve1·bod bepaalde van cleze we1·lcen ztit te 
voe1·en op cle bij cleze wet vastgestelde dagen 
en w·en. - De wet van 6 april 1960 op 
de uitvoering van de bouwwerken, legt 
onder strafbepaling aan de werkgevers, 
hun gemachtigden en aangestelden ver
bod op om de opgegeven werken te doen 
of te laten uitvoeren op de vastgestelde 
dagen en urcn. 

27 jan~ari 1969. 512 

ARBEIDSONGEVAL 

1. - Eis tot he1·ziening. - Oo?'Zaak.
De eis tot herziening, bedoeld bij arti
kel 28, lid 2, van de wetten betreffende 
de vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen, kan e11kel gegrond 
worden op een nieuw feit of een wijziging 
in de toestand van de getroffene sinds 
het akkoord tussen de partijen of het 
eindvonnis op de oorspronkelijke eis. 

6 september 1968. 17 

2, - V e1·haal van het becl?·ijfshoofcl of 
van de ve?·zekemar-m·beidsongevallen op 
de voor het ongeval aansp?'ctkelijke clenle. 
- Afstand vctn clit ve?'l~aal Jean enkel 
bUjlcen nit hun ]Je?'Soonlijlce ve?·bi11tenis. 
- Ret bedrijfshoofd of de verzekeraar
arbeidsongevallen kunnen afzien van elk 
verhaal op de voor eon arbeidsongeval 
aansprakelijke derden of op sommigen 
van hen ; doch dergelijke afstand kan 
slechts blijkcn uit hun persoonlijke ver
bintenis. (Gecoi:irdineerde wetteJl van 
28 september 1931, art. 21.) 

13 september 1968. 42 

3.- Afstcmd van de get1·ofjene, van zijn 
?'echthebbenden of van het becl?·ijfshoofd 
van elk ve1·haal op de voor het ongeval 
aanspmkelijlce de1·de. - Afstand zoncler 
gevolg op het 1·eeht van de VB1'Zekeraar
a?'beiclsongevallen de ?'echtsvonle?·ing van 
cle get?'offene tegen cleze derde in te 



ARBEIDSONGEVAL II03 

~tellen. - De afstand van de getroffene, 
van zijn ·rechthebbenden of van het 
bedrijfshoofd van elk verhaal op de voor 
een arbeidsongeval aansprakelijke derde 
ontneemt aan de verzekeraar-arbeidson
gevallen, die met deze afstand niet zou 
hebben ingestemd, geenszins het hem 
bij de wet verlee 1de recht de rechts
vordering van de getroffene tegen deze 
derde in te stellen. (Gecoiirdineerde wet
ten van 28 september 1931, art. 21.) 

13 septen1ber 1968. 42 

4. - A1·beidsongeval op de weg naar 
of van het we1·k. Omstandigheden 
1.vaarin het ongeval zich heeft voo1·gedaan. 
- Bewijs van deze omstandigheden. -
Bewijs dat tot de soeve1·eine beoonleling 
vcm ·de feite?w-echte?' behoo?'t. - De vraag 
of de omstandigheden waarin een ongeval 
:;.ich heeft voorgedaan op de weg naar 
of van het werk al dan niet bewezen zijn, 
behoort tot de soevereine beoordeling 
van de feitenrechter. 

II oktober 1968. 166 

. 5. -:----- Ongeval op de weg naar of van 
het we1·k. - Omstandigheden waarin het 
ongeval zich heeft voorgedaan. - Bewijs 
dat ka.n bl~jken uit de ve?·kla?·ing van de 
get1·ofjene zelf. - De feitenrechter kan 
het bewijs van een ongeval overkomen 
op de weg naar of van het werk vinden 
in de verldarh1g van de getroffene zelf. 
(Burg. Wetb., art. 1315, 1349, 1353.) 

II oktober 1968. 166 

6. - Onderbreking van het 1verlc. -
Onde?'brelcing die op z?:chzelf de scho?'sing 
vctn de arbeidsove1·eenkomst niet mee
b?·engt. - Een onderbreking van het 
werk brengt niet op zichzelf de schorsing 
van de uitvoering van de arbeidsovereen
l;;omst mee. 

7 Llovember 1968. 270 

7 .. - Arbeider die, op het ogenbUlc van 
het ongeval, niet het we?'lc verricht wam·
voor hij aangewo1·ven was. - A1·beider 
die zich niettemin, op dat ogenblik, onde1• 
het gezag van zijn we1•lcgever bevindt. 
Ongeval ove1·komen in de loop van de 
1.t#voering van de a?·beidsove?'eenlcomst. -
De rechter beslist wettelijk dat het 
ongeval, waardoor de werknmner is ge
troffen, overkomen is ill de loop van de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst, 
hoewel deze werknemer op het ogenblik 
van het ongeval niet het werk verrichtte 
waarvoor hij aangeworven was, indien 
de werlmemer zich, op dat ogenblik, 

onder het gezag van zijn werkgever 
bevond. 

7 november 1968. 270 

8. - Ongeval dat plaa.tsheeft tijdens een 
uitstap, met een voe?'tuig, waa1·toe de 
we1·lcnerne?' doo1• zijn we1·lcgeve?' 1titgenodigd 
wenl. - Hle?·lcnerne?' die onde?' het gezag, 
de leiding en het toezicht van zijn 1Ve?'lc
geve?' gebleven is. ____:_ Ongeval dat heeft 
plaatsgehad in de loop van de uitvoe1·ing 
van de a?'beidsove?·eenkomst. - De rechter 
beslist wettelijk dat een ongeval zich 
heeft voorgedaan in de loop van de uit
voering van de arbeidsovereenkomst, 
indien dit ongeval heeft plaatsgehad 
tijdens een uitstap, met een voertuig, 
waartoe de werknemer, die erdoor getrof
fen werd, ·door zijn werkgever werd 
uitgenodigd, en indien de werlmemer, 
die enkel weer op de bouwplaats kon 
teruggebracht worden op het uur dat 
voor zijn werkgever pastte, aldus onder 
diens gezag, leiding en toezieht is getle
ven. 

7 ,november 1968. 270 

9. - Ongeval op de weg naa1· of van 
het we1·lc. - Onde?·brelcing van het t1·aject. 
- J;TT ettige 1·eden. - Een onderbreking 
0111 een ontspanning te nemen die de 
werlmemer nodig had, al dum·de zij 
anderhalf uur, kan een reehtmatige oor
za,ak hebben en sluit bijgevolg niet 
noodzakelijk uit dat het OJlgeval zich 
op de normale weg van het werk voor
deed. 

29 november 1968. 339 

10. - Ongeval op de weg naar of van 
het werlc. - V oo1·tijdig vertrelc van de 
werlcneme?' om zich naa1· de plaats van 
zijn we1·lc te begeven. - Voo?'tijdig ve?'t?'elc 
om een pe1·soonlijke aangelegenheid. -
Ongeva.l gedu1·ende die voo1•tijdige pe1·iode. 
- Gevolgen voo1• het beg1·i.p « ongeval op 
de weg naa1· of van het we1·k "·- vVanneer 
een ongeval heeft plaatsgehad op het 
normaal traject tussen de verblijfplaats 
van de werlmemer en de plaats van zijn 
werk, kan de rechter die vaststelt dat de 
werknemer zijn verblijf verlaten heeft 
een zekere tijd v66r het ogenblik waarop 
hij het ten laatste normaal had moeten 
doen om. op tijd op de plaats van zijn 
werk te zijn, dat het ongeval zich heeft · 
voorgedaan kort na zijn vertrek en dat 
de a.a.n het traject verbonden risico 's 
niet verergerd werden, wettelijk eruit 
afieiden dat het ongeval zich heeft voor
gedaan op de weg naar of van het werk, 
welke ook de redenen van zijn voortijdig 
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vertrek geweest zijn, zelfs al was dit te 
wijten aan een persoonlijke aangelegen
heid. (Besluitwet van 13 december 1945, 
art. I.) 

19 december 1968. 396 

11. - Ongeval op de weg nacw of van 
het we1·lc. - Lijf1·ente ve1·schtddigd aan de. 
wedtHVe van het slachtofje1· vctn een op de 
weg naa1· of van het we1·lc ove1·lcomen 
dodelijlc ongeval. - Schadeve1•goeding aan 
deze weduwe voor het ongeval door de 
aanspntlcelijlce clm·de ve1·sch1tldigd wegens 
het de1·ven van het voonleel dat zij zou 
getmlclcen hebben ttit professionele werlc
zaamheden die het slachtofje1· na zijn 
pens1:oenleefi1~cl lwcl lcunnen ttitoefenen. 
- Ve1·goeding van onde1·scheiden materiiile 
nadelen. - V ergoedingen voor onder
scheiden materiiile nadelen, waarop dns 
niet van toepassing is hct Cl.m1.ulatie
verbod opgelegd door artikel 19, lid 4, 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
. de vergDeding der schade voortspruitende 
nit arbeidsangevailen, dat toepasselijk is 
op de- schadevergoeding voortspruitend 
nit arbeidsongevallen op de weg naar of 
van het werk, krachtens artikel 1 van 
de besluitwet van 13 december 1945, 
uitgebreid door artikel 12 van de wet 
van 10 juli 1951, zijn, enerzijds, de lijf
rente krachtens deze gecoordineerde wet
ten verschuldigd aan de weduwe van het 
slachtoffer van een dodelijk ongeval op 
de weg naar of van het werk en, ander
zijds, de schadevergoeding aan deze 
weduwe krachtens het gmnene recht door 
de voor .het ongeval aansprakelijke derde 
verschuldigd wegens het derven van het 
voordeel dat zij zon getrokken hebben 
nit de extra-professionele werkzaam
heden of nit werkzaamheden die het 
slachtoffer nog had knnnen uitoefenen 
na het bereiken van de pensioenleeftijd. 

3 januari 1969. 414 

12. - V onnis dat vaststelt dat het onmo
geUjlc is juist en zelfs biJ' benadering het 
ttU1' te .bepalen waMop het ongeval zich 
heeft voo1·gedaan en beslist op g1·oncl van 
verrnoedens dat dit ongeval ovm·lcornen is in 
de loop van cle uitvoe1·ing van de a?·beids
overeenlcomst. - Geen tegenstrijcligheid. -
Niet door tegensti'ijdigheid aangetast is 
het vonnis dat vaststelt dat het onmoge
lijk is .iuist of bij benacl.ering het uur 
te bepalen waarop het ongeval zich heeft 
voorgedaan en nochtans beslist op grond 
van vermoedens dat dit ongeval over
komen is in de uitvoering van de arbeids
overeenkomst. 

30 januari 1969. 521 

13. - Ongeval op de weg naa1· of van 
het we1·lc. - V onnis dat vaststelt dat het 
ongeval de ve1·wezenlijlcing is van een aan 
de noTmale weg naa1' of van het wm·lc 
ve1'bonclen ?'isico, meta?' dat de om·zaalc 
van het ongeval niet belcend is. - Geen 
tegenstrijcligheicl. - Niet tegenstrijdig is 
het vonnis dat vaststelt enerzijds dat 
een ongeval op de weg naar of van het 
werk de verwezenlijking is van een 
risico verbonden aan de normale weg, 
omscln·even bij artikel 2 van de besluit
wet van 13 december 1945 betreffende 
de vergoecling der schado voortsprnitende 
uit dergelijke ongevallen, en anderzijds 
dat de oorzaak van het ongeval niet 
gekend is. 

6 februari 1969. 542 

14. - Ongeval op de weg naar of van 
het we1·lc. - Vonnis dat de vonle1·ing van 
de get1·ofjene ajwi.fst omdat niet bewezen 
is dat het ongeval ve?'001'Zaalct wenl door 
de schieli.flce weTlcing van een uit~oencl·ige 
kracht. -- Jl!fidclel wcta1·bij aangevoenl 
wonlt clat opdat er spntlce zott zi.fn van een 
ongeval dat aanleiding ·geeft tot cle bi.i de 
beslnitwet van 13 decembe1· 194·5 vas<ge
stelcle ve1·goedingen, niet ve1'eist wonlt clat 
de we1·lc·ing van de ttitwendige lcmcht 
schieli.flc is geweest. - V ctststellingen van 
het vonnis waar1.tit bli.flct clat het volgens 
de 1·echter niet bewezen is clat het ongeval 
ve1'001'Zctalct is cloor cle ze~fs niet schielijlce 
we1•lcing vctn een tt1:twenclige lcnwht. -
Jl!ficlclel ontbloot van belang. - Niet ont
vankelijk, wegens gemis aan belang, is 
het middel waarbij aangevoerd wordt 
dat opdat er van een ongeval op de weg 
naar of van het werk, in de zin van de 
besluitwet van 13 december 1945, sprake 
zou zijn, het niet vereist is dat de werking 
van de nitwendige lu·acht die het ongeval 
heeft veroorzaakt schielijk is geweest, 
wam1eer, hoewel het vonnis verklaart 
dat niet bewezen is dat het ongeval 
geschied is door de schielijke werking 
van een uitwendige kracht, uit de feite
lijke vaststellingen waarop de rechter 
steunt, evenee:ns blijkt dat hij geoordeeld 
heeft dat niet bewezen was dat het 
ongeval veroorzaakt werd do"or de zelfs 
niet schielijke werking van dergelijke 
kracht. 

6 februari 1969. 542 

15. - V e1'7~aal van de ve?·zelcM'ctcw
m·beidsongevallen tegen cle aanspmlcel~flce 
clerde. - Verzelcer·am·-m·beidsongevallen 
die het lcapitaal heeft gevestigcl clat de 
lijj1·ente vertegenwoo?'Cligt, wellce vm·schul
digcl is aan de ouclers van de get1·ofjene 
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van een dodelijlc ongeval. - Rechtsvo1·de
ring tot terugbetaling tegen de voo1· het 
ongeval aansp1·akelijke denle. - G1·enzen. 
- De verzekeraar-arbeidsongevallen, die 
het kapitaal heeft gevestigd, dat de aan 
de ouders van de getroffene van een 
dodelijk arbeidsongeval verschuldigde 
lijfrente vertegenwoordigt, kan bilmen 
de grenzen van de schadevergoeding die 
volgens het gemeen recht tot vergoeding 
van dezelfde materiele schade door een 
voor het ongevaJ aanspra.kelijke derde 
verschuldigd is, tegen laatstgenoemde een 
rechtsvordering instellen tot terugbeta
ling van deze kapitalen. (Gecoordineerde 
wetten van 28 september 1931, art. 19, 
lid 9.) 

14 februari 1969. 556 

16.- Gecoordinee1·de wetten van 28 sep
ternbe1' 1931. - Toepassingssjee1·. - In 
aanmerking genomen schade. -De wetten 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, 
nemen enkel in aanmerking het herstel 
van de schade die voortspruit nit een 
aantasting van de persoon van de werk
nemers ; zij zijn niet van toepassing op 
de ongevallen die aileen aan htm goecleren 
schade hebben veroorzaakt, en ook niet 
op de arbeidso~1gevallen, in zover zij aan 
deze goecleren schade, hebben veroor
zaakt. (Gecoordineerde wetten van 
28 september 1931, a.rt. l en 19.) (Impli
ciete oplossing.) 

21 februari 1969. 585 

17. - T1Verkman die zich, als afgevaa?·
digde van een valcbond, tijdens de we1'k
U1'en, rnet de toestemming vctn zijn we1'k
geve1', naa1• de beg1·ajenis van een we1'k
maklce1' heeft begeven. - J<Ve1·kman die 
voor de te1'U(f1'eis nam· de plaats van het 
werk ttit v1'ije wil en bttiten ellce opdmcht 
van zijn we1·lcgeve1' plaats genomen heeft 
in het voe1•tuig van een we?·lcmalcke1' aan 
wie de wedcgever bevolen had de begrajenis 
bij te wonen. - H' edcman tijdens dit 
t1•aject get1·oOen door een ve1'kee1·songeval. 
- Beslissing dat het t'e1·kee1'songeval voot• 
deze wedcmctn geen a1'beidsongeval is. -
}Vettelijkheid. - Het arrest dat vaststelt 
dat een werlnnan, die zich als afgevaar
digde van een vakbond, tijdens de werk
uren en met de toestemming van zijn 
werknemer, naar de begrafenis van een 
werkmakker heeft begeven en die voor 
de terugreis naar de plaats van het werk 
buiten elke opdracht van zijn werkgever 
plaats genomen heeft in het voertuig 
van een werlnnakker aan wie de werk
gever bevolen had de begrafenis bij te 

wonen, tijdens dit traject door een ver
keersongeval is getroffen, beslist wettelijk 
dat het verkeersongeval voor deze werk
man geen arbeidsongeval is. 

24 februari 1969. 606 

18. - Ongeval overlcomen op de weg 
naa1• of van het wedc. - A1·tilcel 19, lid 3, 
van de gecoi:h·dinee1'de wetter& bet1·eOende 
de ve1·goeding van de schade voo1·tsprui
tende uit m·beidsongevallen, gewijzigd bij 
de wet van 11 ,juni 1964.- Dmagwi,idte. 
- Artikei 19, lid 3, van de geco6rdineerde 
wetten betreffende de vergoeding van de 
schade voortspruitende uit arbeiclsonge
vallen, gewijzigd bij de wet van II juni 
1964, belet de getroffene of zijn recht
hebbenden niet van de aansprakelijke 
dacler de vergoeding te eisen van de ver
oorzaakte schade overeenkomstig de rege
len van het gemeen recht, ongeacht of dit 
ongeval al dan niet op de weg naar of 
van het werk heeft plaatsgevonden. 

24 februari 1969. 606 

19. - Lijj1·ente ve1•schuldigd aan de 
weduwe van de get1'offene van een dodelijlc 
atbeidsongeval. - Schadeve1·goeding aan 
deze wedttwe door de aansprakelijlce clenle 
verschttldigd wegens het veTlies van het 
voo1·deel dat z1:,j zou get1·olcken hebben uit 
ext1·a-p1·ojessionele activiteiten of ttit activi
teiten die de getToffene nog had Jcunnen 
uitoefenen na het be1·eilcen van de pensioen
leejtijd. - Ve1•goeding van onde1•scheiden 
mate?'iele nadelen. - Vergoeclingen voor 
onderscheide~1 ~nateriele nadelen, waarop 
dus niet van toepassing is het cum"Lilatie
verbod opgelegd door artikel 19, lid 4, 
van de geco6rdineerde wetten betreffende 
de vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen, zijn, enerzijds, de 
lijfrente, ·die krachtens deze gecoordi
neerde wetten verschulcligd is aan de 
weduwe van de getroffene van een 
dodelijk arbeidsongeval en, anderzijds, 
de schadevergoeding die aan deze wedu
we, krachtens het gemene recht, door de 
voor het ongeva.I aansprakelijke derde 
verschuldigd is wegens het verlies van 
het voordeel dat zij zou getrokken 
hebben uit extra-professionele activitei
ten of nit a.ctivitciten die de getroffene 
nog had kunnen uitoefenen na het 
bereiken vim de pensioenleeftijd. 

3 maart 1969. · 614 

20. - TV eg naa1' of van het we1·lc. -
Beg1·ip. - Op de -vv~g naar of van het 
werk overkomen, in de zin van de besluit
wet van 13 december 1945 betreffende 
de vergoeding der schade voortspruitende 
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uit ongevallen op de weg 11-aar of van 
hEit werk, is het ongeval waardoor de 
arbeider getroffen werd op de weg die hij 
de dag waarop hij zich niet naar zijn 
werk n1.oest begeven, volgde tussen een 
station en zijn woonplaats, welke weg 
hij deze dag moest afteggen omdat het 
de enige dag was waarop hij bij dit 
station zijn weekkaartje kon bekmnen, 
dat gedeeltelijk door zijn patroon werd 
betaald en dat hij nodig had om zich 
per trein op de werkdagen, van zijn 
woonplaats naar de plaats waar hij zijn 
werk verricht te begeven, en omgekeerd. 

27 maart 1969. 709 

21. - Schadever·goeding die cloor de 
aansprctlceliJ'ke clenle aan de get1·o tfene 
ve1·scltulcligcl is wegens cle ve1·minclering 
van zijn ar·beiclsgeschilctheid vom· zijn 
exw·a-pro.fessionele We1•kzaamheclen. 
Schadevm·goeding door dezel.fde (,tansp1'a
lcelijke clenle aan de verzelcer·aa1· ar·be·ids
ongevallen ve1·schuldigcl wegens het ve1·lies 
clat get1·o tfene geleden heejt ten gevolge van 
cle ver·mincle1·ing van z·ijn econom1:sche 
waanle op cle a1·beidsmm·kt. - Ve1·goe
dingen tot he1·stel van onder·scheiden rnate-
1iiile nadelen. V ergoedingen voor 
onderscheiden materiele nadelen, waarop 
niet van toepassing is het verbod te 
cmnuleren, zoals dit wordt voorgeschre
ven bij artikel 19, lid 4, van de gecoor
dineerde wetten betreffende de vergoe

. ding der schade voortspruitende nit 
arbeidsongevallen, zijn, enerzijds, de 
schadevergoeding die door de aansprake
lijke derde aan de getroffene verschuldigd 
is wegens de vermindering van zijn 
lichamelijke geschiktheid voor zijn extra
professionele werkzaamheden en, ander
zijds, de door dezelfde aansprakelijke 
clerde aan de verzekeraar arbeidsonge

. vallen verschulcligcle schadevergoeding 
wegens het door de getroffene geleden 
verlies ten gevolge van de verrnindering 
van zijn economische waarde op de 
arbeidsmarkt. 

31 maart 1969. 718 

22. - Ongeval clat in 001'Zalcelijlc ve1'
bancl staat met een omstancligheicl die 
voo1·tvloeit ~tit het becl1•ijjsmilieu waarin 
de getr·o tfene zich bevindt voo1· de ~titvoer·ing 
van de arbeiclsover·eenkomst. - On geval 
overlcornen wegens cle uitvoe1·ing van de 
arbeiclsove1·eenkomst. - Het ongeval dat 
in oorzakelijk verband staat met een 
omstandigheid die voortvloeit nit het 
bedrijfsmilieu waarin de getroffene zich 
bevindt voor de uitvoering van de 
arbeidsovereenkmnst, moet worden be-

schouwd als overkomen wegens de uit
voering van de arbeidsovereenkomst, in 
de zin van deze woorden in artikel 1 van 
de gecoordineerde wetten betreffende de 
vergoeding van de schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen. (Gecoordineerde 
wetten betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeidsonge
vallen, art. l.) 

ll april 1969. 743 

23. - Becliende die opzettelijk dam· een 
andere becliende van clezelfcle wm·lcgever 
gewond we1·d: in de lcleedkamer van het 
bedrijf waa·r de cwbeidsove1'eenkomst werd 
uitgevoenl. - Ongeval overkomen op de 
plaats van het we1·k en in de loop van cle 
uitvoering van de a1·beiclsove1'ee11komst. -
Het feit voor een bediende te zijn 
getroffen door een messteek die haar 
door een andere bediende van dezelfde 
werkgever, in de kleedkamer opzet.telijk 
werd toegeoracht alvorens zich naar haa>: 
bureau te begeveu wa.ar het werk verricht 
werd, is een ongeval overkomen op de 
plaats van het werk en in de loop van de 
uitvoe>:ing van de· arbeidsovereenkomst 
en moet derha.lve beschouwd worden als 
een arbeidsongeval in de zin van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
vergoecling van de schade voortspruitende 
uit arbeiclsongevallen. (Gecoordineerde 
wetten betreffencle de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeidsonse
vallen, art. I.) 

11 april 1969. 743 

24. - Vonnis clat een cleshmdigenon
der·zoelc beveelt om vast te stellen of de 
oo1·zaalc of een der· oo1·zaken van een letsel, 
clat zich tijdens cle ~titvoering van de 
arbeicl heejt geopenbaanl, al clan niet 
buiten het o1•ganisrne van cle getrofjene 
ligt. - Vonnis clat claanloo1· niet beslist. 
clat clit letsel het gwolg is van een a1'beicls
ongeval. - Het vonnis dat een deskundi
genonderzoek beveelt om vast te stellen 
of de oorzaak of eel1. der oorzaken van 
een letsel, dat zich tijdens de uitvoering 
van de arbeid heeft geopenbaard, aldan 
niet buiten het organisme van de getrof
fene ligt, beslist daardoor niet dat dit 
letsel het gevolg is van een arbeidsonge
val. 

25 april 1969. 809 

25. - Tijclelijlce a1·beidsongesah·iktheid. 
- Ongeschilctheid cUe enlcel beQ01'deelcl 
~vo1·dt met inachtneming van het beroep van 
cle getr·ofjene op het ogenblik van het 
ongeval. - Voor de toepassi,ng van de 
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wetten betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeidsonge
vallen, gecoordineerd op 28 september 
1931, wordt de tijdelijke arbeidsonge
schiktheid enkel beoordeeld met inacht
neming van het beroep dat de getroffene 
op het ogenblik van het ongeval uitoefen
de. 

9 mei 1969. 871 

26.- Ongeval ove1·komen in de loop en 
te1· zake van de ~litvoe1·ing de1· a1'beids
ove1·eenkomst. - Beg1·ip. - Uit de om
standigheid dat een ongeval. overkomen 
is toen de werkman die er het slachtoffer 
van was terugreed naar de zetel van het 
bedrijf met het voertuig van zijn werk
gever, na de uitvoering van zijn werk, 
leidt de rechter wettelijk af dat dit 
ongeval in oorzakelijk verband staat met 
de uitvoering van de arbeidsovereen
komst en zich heeft voorgedaa~< in de 
loop van de uitvoering ervan. 

12 mei 1969. 891 

27. - Ongeval in de loop en te1· zake 
van de tlitvoe?"ing der arbeidsovm·eenlcomst. 
- Omstandigheid wna1·doo1· het uitgesloten 
is dat het ongeval is ove1·komen op de weg 
naa1' of van het tve1'k. - Uit het feit 
dat een ongeval overkomen is in de loop 
en ter zake van de uitvoering vm< de 
arbeid wordt noodzakelijk afgeleid dat 
dit ongeval niet is overkomen op de weg 
naar of van het werk. 

12 mei 1969. 891 

28. - Ve1'hnnl van de vm·zeke1'an1·
a1·beidsongevallen tegen de dm·de die voo1· 
het ongeval aanspmkelijk is. - Vm·haal 
afhankelijk van de voo1'tvaanle dat de 
vetgoedingen veTschuldigd aan het slacht
otfm· of zijn 1·echthebbenden betaald zijn 
of dat het kapitnal, dat de 1·ente ve?·tegen
woonligt, gevestigd we1'd. - De verzeke
raar-m·beidsongevallen die in de rechte.n 
van het bedrijfshoofd wordt gesteld, mag 
tegen de derde, die voor een arbeidson
geval aansprakelijk is, enkel optreden in 
zover hij in de plaats is gesteld van het 
slachtoffer en op voorwaarde dat hij aan 
dit slachtoffer of zijn rechthebbenden de 
vergoedingen werkelijk heeft betaald, 
zoals dit wordt voorgeschreven door de 
gecoordineerde wetten betrefj'ende de 
vergoeding van de schade voortspruiten
de uit arbeiclsongevalle~1, of dat hij 
overeenkoinstig artikel 19, laatste lid, 
van deze wetten het kapitaal, dat de 
rente vertegenwoordigt, heeft gevestigd. 

12 mei 1969. 896 

29. - Ongevnl op de weg naa1• of van 
het we1·k. - Vonnis dat wijst op twee 
ornstandigheden waa1·uit blijkt dat het 
ongeval te wijte11 is aan een met de weg 
vnn het tve1'k onafscheidelijk ve1·bonden 
1·isico.- Oassatierniddel dat slechts betTek
king heeft op een van deze omstancligheden. 
- Beslissing wettelijk ve1•antwoonl dom· 
de vaststelling van de ande1·e ornstand·ig
lwid. - Niet ontvankel·ijlc middel: -
Wanneer het bestreden vonnis, om te 
beslissen dat een ongeval een op de weg 
van het werk overkomen ongeval is in 
de zin van de besluitwet van 13 december 
1945, wijst op twee omstandigheden uit 
elk waarva~< hlijkt dat het o~1gevaJ te 
wijten is aan een met deze weg onaf
scheidelijk verbonden risico, is niet 
ontvankelijk, wegens het ontbreken van 
belang, het cassatiemicldel dat slechts 
de vaststelling van een van deze omstan
digheden kritiseert, terwijl de beslissing 
wettelijk is verantwoord door de vast
stelling van de andere omstandigheid. 

16 mei 1969. 915 

ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL ). 

1. - Overt1·eding van de 1·egels van de 
plichtenlee1• van het beToep. - Beom·
delingsbevoegdheid van de ttwhtove1'lwden 
van de 01•de. - Bevoegclheid niet bepm•kt 
tot de ove1•t1·eding alleen van de 1·egels van 
de plichtenlee1· die voomf door de nationale 
raad van de Onle we1·den vastgesteld. -
Zo de nationale raad van de Orde van 
architecten als opdracht heeft de voor
schriften van de plichtenleer van het 
beroep van architect vast te stellen en 
te vragen dat zij bij koninldijk hesluit 
bindend worden verklaard, is de beoor
delingsbevoegdheid van de ... tuchtover
heid van de Orde niet beperkt tot de 
overtreding van de regels die aldus vooraf 
door de nationale raad werden opgesteld. 
(Wet van 24 juni 1963, art. 19, 22, 38 
en 39.) 

23 september 1968. 84 

2. - Tekortlcoming aan de 1·egels van 
de plichtenlee1·. van het be1·oep. - Beoo1'
delingsmacht van de tttchtoverheid van de 
0Tde. - Bevoegdheid niet bepedct tot de 
teko1·tlcomingen alleen aan de 1·egels. van 
de plichtenlee1·, die voomj doo1' de nationale 
mad van de 01·de wenlen vastgesteld. -
AI heeft de nationale raad van de Orde 
van Architecten tot taak. de regels van 
de plichtenleer van het beroep van 



1108 AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN, AUTOCARS EN TAXI'S 

architect vast te stellen en te vragen dat 
zij vervolgens bij koninlclijk besluit bin
dend zouden verklaard worden, toch is 
de beoordelingsmacht van de tuchtrech
telijke overhede~l van de Orde niet 
beperkt tot de tekortkomingen aileen 
aan de aldus vooraf door de nationale 
raad vastgestelde regels. (Wet van 
26 juni 1963, art. 19, 22, 38 en 31.) 

6 januari 1969. 421 

3. - Tucht1·echtelijlce ver·volgingen ten 
laste van de a1·ch'itect. - Bijstand voor de 
raad vnn be1·oep van een lid van de Orde 
dat acm de wettelijke voo?'tvacwden voldoet. 
- Beg1·ip. - Wanneer de raad van de 
Orde van Architecten uitspraak client te 
doen over de tuchtrechtelijke vervolgin

·gen ingesteld ten laste van een architect, 
die verschijnt en door ee~l advocaat 
wordt verdedigd, mag de betrokkene 
zich bovendien laten bijstaan door een 
lid van de Orde dat aan de wettelijke 
voorwaarden voldoet ; maar dat lid van 
de Orde staat de architect niet bij 
wanneer, alhoewel gelast door deze laatste 
met een deskundig onderzoek, het niet 
voor gezegde raad verschijnt. (Wet van 
26 j1mi 1963, art. 24, § 3, en 32:) 

6 januari 1969. 421 

4. - Raad van be1·oep van de 01·de. -
Samenstelling. - Aamvezigheid die VM'
eist wonlt voor de geldigheid van de beraad
slaging. - De raad van beroep van de 
Orde van Architecten kan op geldige 
wijze beraadslagen wanneer twee de:rde 
van zijn leden verenigd zijn en zich ontler 
hen ten minste twee magistraten en twee 
leden van de Orde bevinden die over
eenkomstig de wet werden aangesteld. 
(Wet van 26 j1mi 1963, art. 24, § 3, en 32.) 

6 januari 1969. 421 

5. - Onve1·enigbam·heicl tussen de uit
oejening van het be1·oep van a1'r;hitect en 
dat van aannerner van werken.- Begrip. 
- De onverenigbaarheid tussen de uit
oefening van het beroep van architect en 
dat van aanne1ner van openbare of 
private werken, waarvan sprake in arti
kel 6 van de wet van 20 februari 1939, 
strekt zich niet uit tot de werkzaamheid 
van een architect in dienst van een 
vennootschap waarvan het maatschap
pelijk doel het ondernemen van openbare 
of private werken mogelijk maakt, doch 
die in werkelijkheid dergelijke werken 
niet onderneeri::tt. 

17 februari 1969. 566 

6. - Vrijstelling van de stage. - ll{et 
de stage gel1:jkwaardige p1·estaties. - Soe
ve?'eine beoonleling doo1· de mden van de 
01·de. '- De raden van de Orde van 
Architecten die ingevolge artikel 52 van 
de wet van 26 juni 1963 gehele of gedeel
telijke vrijstelling van de stage, opgelegd 
door artikel 50 van de wet, kunnen ver
lenen aan de Belgen die in het buitenland 
prestaties hebben geleverd, welke gelijk
waardig met de stage worden geacht, 
beoordelen soeverein of deze voorwaarde 
vervuld is. 

21 april 1969. 779 

7. :-- PeTsonen die op grand van m·ti
kel 12 van de wet van 20 febTuari 1939 
als architect mogen opt1·eden en die oncle1· 
het stelsel van de wet van 26 juni 1963 
Ve?'Zoelcen om h~tn 1:nsclwijving op de tabel 
van de Onle. - Niet ambtshalve vTijge-, 
steld van de ve1·plichting om een stage te 
doen. - De personmi die op gTond van 
artikel 12 van de wet van 20 februari 
1939 als architect mogen optreden en 
die onder het stelsel van de wet van 
26 juni 1963 om hun inschrijving op de 
tabel van de Orde van Architecten ver
zoeken, zijn, buiten de gevallen bedoeld 
in artikel 52 van de wet van 26 juni 1963, 
onderworpen aan de bij artikel 50 van 
deze wet opgelegde verplichting om een 
stage te P,oen. 

21 april 1969. 779 

AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN, 
AUTOCARS EN TAXI'S. 

1. - Bezoldigd vm·voe1· van pm•sonen. 
- Beshtitwet van 30 december 1946. -
V er·voe1· van 1·eizige1'B die niet naa1• het 
vert1·ekpunt zijn te1'~tggeb1·acht. - VTij
spraak gegTond op de 1·eden alleen dat de 
belclaagde niet voo1' aanspmkelijk lean 
wo1·den gehouden voo?' de afwezigheid van 
een deel van de 1·eizige1'S. - Beslissing 
die niet ·vaststelt dat deze ajwezigheid een 
geval van overrnacht was voo1· de belclaagde 
noch dat deze de voo?'schTijten van 
a1·tikel 12, lid 1, van het Teglement gevoegd 
bij het besluit van de Regent van 20 septem
be1' 1947 in acht heejt genomen. - Niet 
wettelijk gm·echtvaanligde beslissing. -
Niet wettelijk gerechtvaardigd is de 
beslissing die de beklaagde vrijspreekt 
van de telastleggingen, dat hij zonder 
machtiging van de bevoegde overheid 
bezoldigd ver.voer van personen door 
middel van automobielen op de weg heeft 
verricht en personen heeft vervoerd die 
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niet naar hun vertrekpunt werden terug
gebracht, op grond aileen dat de beklaag
de niet voor aansprakelijk kan worden 
gehouden voor de misschien opzettelijke 
afwezigheid van een deel van de reizigers, 
wanneer zij niet vaststelt dat deze afwe
zigheid voor de beldaagde een geval van 
overmacht was noch dat de beklaagde de 
voorschriften van artikel 12, lid 1, van 
het reglement gevoegd bij het besluit 
van de Regent van 20 september 1947 in 
acht heeft genomen. 

25 november 1968. 316 

2.- Bezoldigd veTVOe1' van pe1·sonen.,
Beslttitwet van 30 decembe1· 194·6. -
V etvoe1' van 1·eizige1'B die niet naa1• hun 
VB1't1·ekp~tnt werden teTuggebmcht. - Vrij
sp1·ekende beslissing gegrond op de enlcele 
T:den dat de beklaagde niet heejt kunnen 
ve1·hinde1·en dat sommige TeizigeTB hun 1·eis 
onde1·b1·aken, die derhalve de overmacht 
aanvaaTdt. - Beslissing die niet vaststelt 
dat de beklaagde zich heejt gedmgen naa1· 

B 

de bepalingen van aTtikel 12, lid 1, van 
het 1'eglement gevoegd bij het besluit van 
de Regent van 20 september 1947. - Niet 
wettelijlc ge1·echtvaa1·digde beslissing. -
Niet wettelijk gerechtvaardigd is de 
beslissi;ng die de beklaagde vrijspreekt 
van de telastleggingen, dat hij zonder 
machtiging van de bevoegde overheid, 
bezoldigd vervoer van personen door 
mid del van automobielen op de weg heeft 
verricht en personen heeft vervoerd die 
niet naar hun vertrekpunt werden terug
gebracht, op grond aileen dat de beklaag
de niet heeft kunnen verhinderen dat 
sonllnige reizigers hun reis onderbreken, 
~n die derhalve bij de beldaagde de 
overmacht aanvaardt, terwijl zij niet 
vaststelt dat de beklaagde zich heeft 
gedragen naar de voorschriften van arti
kel 12, lid 1, van het reglement gevoegd 
bij het besluit van de Regent van 20 sep
tember 194 7. 

24 februari 1969. 603 

BEDROG OMTRENT DE VER- komst niet zou gesloten zijn. (Strafwetb., 
KOCHTE ZAAK. art. 498.) 

1. - B~cl?·og omt1•ent de aa1'Cl van de 
zaalc. - Bestanddelen. - Rechtvaardigt 
wettelijk zijn beslissing, de rechter die 
zo-wel het materieel als het opzettelijk 
bestanddeel van het misdrijf van bedrog 
omtrent de aacrd van de verkochte zaak 
omschrijft, wanneer hij uit de door hem 
vermelde vaststellingen afleidt rl.at de 
beklaagde de lwper bedrogen heeft 
omtrent de essentiiile hoedanigheid van 
de verkochte zaak en gehandeld heeft 
met het opzet een voordeel te bekomen 
ten nadele van deze koper. (Strafwet
boek, art. 498, lid 3.) 

16 september 1968. 55 

2. - Bestancldelen van dit misdTijj. -
Er is bedrog omtrent de aard van de 
verkochte zaak, wanneer het bewezen is 
dat de verkoper, met de bedoeling zich 
ten nadele van een ander te ve-rijken 
en door het gebruiken van listen, arg
listigheden of leugens, aan de koper een 
zaak heeft geleverd die in schijn gelijk 
is aan die welke de koper heeft gekocht 
of heeft gemeend te kopen, doch die 
ongeschikt is voor het gebruik v'Vaartoe 
ze bestemd was en dat, zo de koper deze 
omstandigheid had gekend, de overeen, 

6 januari 1969. 431 

3. - Becl1·iege1·ij omt1·ent de hoeveelheicl 
van de vedcochte zaalc 1 - Listige lcttn.st
g1'eep. - Ii.an worden opgeleve1·d door een 
geheel van jeiten. - Feiten die ellc ajzon
de1'l~jk geen kunstg1·eep moeten zijn. -
De listige kunstgreep bedoeld bij arti
kel 496 van het Strafwetboek kan worden 
opgeleverd door een geheef van feiten 
waarvan elk slechts een bestancldeel van 
de listige kunstgreep is en bijgevolg niet 
aile kemnerken ervan moet verenigen. 

20 januari 1969. 484 

BELASTING. 

1. - T~tssen pm·tijen wettelijk gesloten 
ove1·eenkomsten. - Kunnen de bepalingen 
van openba1·e o1'de van de belastingwetten 
niet ontduilcen. - De bedingen' van een 
tussen partijen wettelijk gesloten over
eenkomst lnmnen niet tot gevolg hebben 
de bepalingen van openbare orde van de 
belastingwetten te ontduiken. 

10 september 1968. 35 

2. - Gelijkheid voor de belasting~ 
Beg1'ip. - Het begiusel van de gelijkheid 
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voor de belasting verbiedt niet sonnnige 
categorieen van bm·gers in de belasting 
aan te slaan, in zover al diegenen die in 
dezelfde feitelijke voorwaarden verkeren 
in gelijke rnate worden getroffen. (Grand
wet, art. 112.) 

29 oktober 1968 en 18 februari 1969. 
235 en 577 

3. - 1Vlater·ie die de openba?'e o?·cle aan
belangt. - Gonclttsies van de pcwtijen. -
Rechter· niet gebonden cloo?' de gegevens van 
deze conclttsies. - In de materie betref
fende de inkoirlstenbelastingen die de 
openbare orde aanbelangt is de rechter 
niet gebonden door de in de conclusies 
van de partijen aangevoerde gegeveus. 
(Impliciete oplossing.) 

28 januari 1969. 545 

BELASTING OP SLIJTERIJEN 
VAN GEGISTE DRANKEN. 

FVetsbepalingen gecoorcUneenl bij lconinlc
lijlc beslttit van 3 ap?·il 1953, a?'tilcel 22, 
2o. - Dmnlchanclelcta?'. - Beg?'ip. -
Een clra11khandelaar in de zin van arti
kel 22, 2°, van de wetsbepalingen inzake 
slijterijen van gegiste dranken, gecoor
dineerd bij koninldijk besluit van 3 april 
1953, is hij die deze handel uitoefent voor 
zijn rekening en niet hij die optreedt 
als cmmnissionair voor andermans reke
ning of als makelaar. 

28 oktober 1968. 231 

BEROEPSGEHEIM. 

1. - Zielcte- en invaliditeitsve?'Zelce?·ing. 
- Ve?·eisten om de inachtneming van het 
mecUsch be?·oepsgeheim te wcta?·bo?'gen. -
Vaststelling door cle wetgeve?', - Het staat 
aan de wetgever de regelen te bepaleii 
die vereist zijn voor de, bescherming van 
het medisch beroepsgeheim inzake ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. ' 
(Wet van 9 augustus 1963, art. 102 en 
103, respectievelijk vervangen bij de wet
ten van 24 december 1963, art. 36, en 
8 april 1965, art. 43.) 

23 december 1968 (twee arresten) en 
17 februari 1969. 400 e11 561 

( drie arrestcn). 

2. - Becl?·ijfsinlcomsten van ee?~ per soon 
die een V?'(i beroep 1/,iwefent. - Inzage 
ve?'leencl aan cle aclrninist?·atie cle?' directe 
belastingen cloo?' cle belastingplicMige van 
de lcennisgevingen van het BestttU?' de?' 

Postcheclcs. - Geen schending van het 
be?·oepsgeheim. - De belastingplichtige, 
die een vrij beroep uitoefent, schendt het 
beroepsgeheim niet door aan de admi
nistratie der directe belastingen, die het 
hem vraagt voor de raming van het 
bedrag van zijn belastbare inkomsten:, 
inzage te verlenen van de kennisgevingen 
van het Bestuur der Postchecks betreffen
de zijn beroep. 

17 jtmi 1969. 1036 

BEROEPSZIEKTEN. 

1. - Aanvntctg tot toelcenning van een 
vergoecling of tot he?·ziening van een besl?:s
sing, waarbij cleze wM·d toegelcencl. -
Wetten van 24 jt~li 1927, a?·tilcel 15, en 
24 december 1963, a?·tilcel 49. - Recht 
om cle?·gelijlce aanvmag in te clienen niet 
toegelcencl aan het Fonds voo?' cle be?·oeps
zielcten. - Het recht om een aanvraag 
in te clienen tot toekenning van schade
loosstelling, voorzien in de wetten van 
24 juli 1927 en 24 december 1963 betref
fende de vergoeding van de schade 
voortvloeiende nit beroepsziekten, of een 
aanvraag tot herziening van een vroegere 
beslissing betreffende dergelijke schade
loosstelling werd door deze wetten toe
gekend aan de door deze beroepsziekten. 
getroffenen en ook onder nleer aan hun 
rechthehbenclen, 1naar niet aan. het Fonds 
voor de beroepsziekten. 

2 oktober 1968. 134 

2. - Einclbeslissing tot toelcenning van 
schacleloosstelling, genornen cloo?' het Fonds 
voo?' cle be?'oepszielcten. - Fonds niet 
bevoegcl om cle?·gelijlce beslissing ambts
halve te wijzigen. - Het Fonds voor de 
beroepsziekten k011 krachtens geen enkele 
wetsbepaling, v66r de inwerkingtreding 
van de wet van 24 december 1968, een 
wijziging aanbreuge11 in een eindbeslissi11g 
die een vergoeding had toegekend, met 
toepassing van de artikelen 15 van de 
wet van 24 juli 1927 en 49 van de wet 
van 24 decernber 1963 betreffende de 
vergoeding van de schade voortvloeiende 
uit beroepsziekten en van de artikelen 2 
en 4 van het besluit van de Regent van 
22 november 1945 of van de artikelen 4 
en 15 van het koninklijk besluit van 
12 oktober 1964. 

2 oktober 1968. 134 

3. - Ge?·echtelijlce hanclelingen waar
voo?' de leiclencl arnbtenam· van het Fonds 
voo?' beroepszielcten dit Fonds gelclig ve?'· 
tegenwoorcligt. - H' et van 24 december 
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1963, aTtikel 14:- Beg1•ip.- De gerech
telijke handelingen waarvoor de leidend 
ambtenaar van het Fonds voor beroeps
ziekten, dit Fonds vertegenwoordigt en 
geldig in naam en voor rekening van dit 
Fonds optreedt, zonder zulks door een 
beslissing van het beheerscomite te moe
ten staven, zijn die welke deze ambtenaar 
vervult in het raam van het dagelijks 
beheer dat hem krachtens artikel 14 van 
de wet van 24 december 1963 betreffende 
de schadeloosstelling voor en de voor
lmming van beroepsziekten wordt toege

.lmnd, welk beheer overeenkomstig arti
kel 14 door het huishoudelijk reglement 
wordt bepaald. 

27 maart 1969. 708 

BERUSTING. 

1. - Btwge?'lijke zaken. - Begrip. 
De tenuitvoerlegging van een rechterlijke 
beslissing door de p£wtij tegen wie zij 
is gewezen impliceert enkel haar berusting 
in deze beslissing, in zover zij kan 
uitgelegd worden als een verzaking door 
deze partij van het haar door de wet 
voorbehouden ~1oger beroep. 

9 januari 1969. 453 

2. - Btt1'gel'l1:jke zaken. - Geldigheid. 
- Voo1'waa1·de. - De berusting in een 
rechterlijke beslissing is niet geldig 
wanneer zij niet uit vrije wil geschiedt. 

9 januari 1969. 453 

BESCHERMING VAN DE. MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). 

1. - Beslissing van de cornrnissie tot 
besche1·ming van de maatschappij die een 
aanvmag tot invTijheidstelling van de 
ge'inte1·nee1·de veTwe1•pt. - HoTen van de 
p1·omwetw des Konings. - Vaststelling 
in de beslissing. - G1'·enzen.- De beslis
sing, waarbij de conunis!'ie tot hescher
ming van de maatschappij een aanvraa.g 
tot invri jheidstelling van de gei'nterneerde 
verwerpt, moet vaststellen dat de pro
cureur des Konings. gehoord werd, doch 
zij moet niet preciseren welke mening 
hij heeft geuit. (Wet tot bescherming 
van de maatschappij, art. 16, lid. 3, en 
art. 18, lid 1 en 2.) 

9 september 1968. 32 

2. - Beslissing van de commissie tot 
besche1•ming van de maatschappij die een 
aanvmag tot invrijheidstelling van de 

ge~nte1'1we1·de verwe1·pt. - Beslissing niet 
ttitgespToken in openbm·e te1·echtzitth1g. -
De beslissing, waarbij de commissie tot 
bescherming va~l de maatschappij een 
aanvraag tot invrijheidstelling van de 
gei:nterneerde verwerpt, moet niet in 
openbare terechtzitting worden uitge
sproken. 

9 septem.ber 1968. 32 

3. - Besliss·ing van de commissie tot 
besche1·ming van de maatschappij die een 
aanvmag tot inV1·ijheidstelling van de 
ge~nte1·nee1·de ve1·we1·pt. - 111ee1·ded~eid 
van stemmen.- VeTmoeclen.- De beslis
sing, waarbij de commissie tot bescher
ming van de maatschappij een aallvraag 
tot invrijheidstelling van de gei'nter
neerde verwerpt, wordt geacht bij meer
derheid van stemmen te zijn gewezen. 

9 september 1968. 32 

4. - Beslissing van cle commissie tot 
beschm·ming van ·de maarschappij die een 
aanvmag tot inV1·ijheiclstelling van de 
ge'inte1'1WB1'de ve1·we1·pt. - Bemadslaging. 
- Uitsltdtende aanwezigheid van de leclen 
van de commissie en van cle sec1'etm·is. -
V aststelling in de beslissing. - De beslis
sing, waarbij de cmnmissie tot bescher
ming van· de maatschappij een aal1Vraag 
tot invrijheidstelling van de gei:nterneerde 
verwerpt, stelt vast, door te vermelden 
dat de commissie heeft beslist na beraad
slaagd te hebben overeenkomstig de 
bepalingen van het laatste lid van arti
kel 16 van de wet van 1 juli 1964, dat 
de drie leden van de conunissie en de 
secret.aris aileen aanwezig waren bij de 
beraadslaging. (Wet tot bescher1ning van 
de maatschappij, art. 16, laatste lid, en 
art. 18, lid 1 en 2.) 

9 september 1968. 32 

5. - Inte1•neringen voor een bepaalde 
termijn bevolen onde1• de gelding van de 
wet van 9 ap1·il 1930. - Intenw1'ingen 
die nag aan de gang zijn b1:j cle imve1·king
treding van cle wet van 1 jttli 1964. -
Vaststelling van lmn we1·kelijke cluu1· 
beho01·t tot cle bevoegclheicl van de com1m:s. 
sies tot besche1·ming van de maatschappij, 
ingericht kmchtens cleze laatste wet. - De 
vaststelling van de vverkelijke duur van 
de interneringen, die voor een bepaa1de 
termijn werden bevolen onder de gelding 
van de wet van 9 april 1930 en die 
nog aan de gang zijn op het ogenblik 
vah de inwerkingtreding van de wet van 
1 juli 1964, die het stelsel invoert van de 
internering voor een onbepaalde termijn, 
behoort uitsluitend tot de bevoegdheid 
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van de comnlissies tot bescherrning van 
de maatschappij, ingericht luachtens de 
laatstgenoe1nde wet. 

25 november 1968 en 16 jtmi 1969. 
322 en 1034 

6. - Beslissing van een commissie tot 
bescherrning vwn de macttschappij die de 
inVJ•iJheidstelling van de gJ~ntenMerde 
weigert.- Redenen.- Wettelijk gemoti
veerd is de beslissing van de commissie 
tot bescherming van de rnaatschappij 
die de invrijheidstelling v11n de ge'inter
neerde weigert op grond van zijn veel
vuldige hervallingen en omdat llij m.aat
schappelijk niet aan te passen is. (Grond
wet, art. 97.) 

25 november 1968. 322 

7. - Beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij die de 
im·icht,ing aanwijst wacw·in de intm'1M1'ing 
zal plaatshebben. - V oo1·zien1·ng in cassa
tie. - Niet-ontvanlceUjlcheid. -De beslis
sing waarbij de connnissie tot bescher
ming van de maatschappij, ter uitvoering 
van een rechterlijke beslissing tot inter
nering, de inrichting aanwijst waarin 
deze zal plaatshebben, staat niet voor 
een cassatieberoep open. CiVet van 
4 augustus 1832, art. 15; wet van 
25 maart 1876, art. 19; wet van 9 april 
1930·, art. 14 vervangen door artikel 1 
van de wet van 1 juli 1964.) 

23 december 1968 en 6 januari 1969. 
404 en 438 

8. - vVecle1·opnerning van een op p1·oef 
v1·ijgelaten ge/inte1·nee1·de. - Comrnissie 
tot. bescherming van de maatschappij die 
ove1· cleze weclempnerning uitspmak client 
te doen. - Comrnissie niet verplicht het 
advies in, te winnen vcm de directeu.1· of de 
geneeshee1' van de i1wichting tot beschet·· 
ming van de maa"schappij of van de 
geschilcte in1·~chting ttit het oogptmt van 
veiligheicl of verzo1·ging. - W anneer de 
collllnissie tot beschenning van de n1.aat
schappij uitspraak client te doen over de 
door de procuretn· des I~ouings gevor
derde wederopneming van een ge'inter
neerde die op proef was vrijgelaten, is zij 
niet verplicht het advies in te winnen 
van de directeu:r of de geneesheer van de 
inrichting tot bescherming van de maat
schappij of van de geschikte inrichting 
nit het oogptu1.t van veiligheid en ver: 
zorging. (Wet va11. 9 april 1930, art. 16 
en 20, vervangen door artikel l van de 
wet van l juli 1964.) 

6 januari 1969. 429 

9. - Interne1·ing van cle lcmnlczinnige 
of abnormale beklaagcle. - Beslissing tot 
inte1·nering geg1·oncl op een meclisch ve1·slag 
clo01· een enlcele geneeshee1· opgestelcl. :........ 
W ettelijlcheid. - Om. een internering van 
een krankzinnige of abnormale beklaagde 
overeenkomstig artikel 7 van de wet van 
9 april 1930, gewijzigd bij die van 
l juli 1964, te kunnen bevelen wordt niet 
vereist dat zijn geestesonderzoek door 
drie deskundigen wordt verricht. 

13 januari 1969. 464 

10. - Inte1·ne1·ing. Geestestoestancl 
van cle belclaagde. - Soeve1·eine beoorcle
ling cloo1· de feitenrechte1·. - De rechter 
oordeelt soeverein in feite of de beklaagde 
zioh al dan niet bevindt in een staat van 
ernstjge geestesstoornis ofzwakzim1.igheid 
die hem. ongeschikt maakt tot het contro
leren van zijn daden. , 

31 maart 1969. 723 

11.- Ve1·bete1·ing van cle geestestoestancl 
van cle ge~nter·nee1·cle en vet'vttlling van de 
voonvaanlen voor zijn 1•eclasse1·ing. -
Soevereine beoorcleling clo01· cle commissie 
tot bescherming van cle rnaatschappi}. -
De commissie tot beschernling van de 
maatschappij beoordeelt soeverein of de 
geestestoestand van de ge'interneerde ver
beterd is en of de voorwaarden voo:r zijn 
reclassering vervuld zijn. (Wet van 
9 a.pril 1930, art. 18 waarvan de bepalin
gen vervangen zijn door de wet van 
1 juli 1964.) 

16 juni 1969. 1034 

BESLAG. 

1. - Beslag op on1•oe1·encl goed. -
H'l.tU1'0VMeenlcomst van meet· clan negen 
jaa1·, toegestaan na het zelfs niet overge
sclweven bevel tot betalen. - Httu1·ovet·· 
eenlcomst niet tegenstelbaa1' aan cle d<wde
verlc1·ijge1'. - In geval van verkoop op 
onroerend beslag of bij dadelijke uitwin
ning van een gehuurd goed, zij):l de 
huurovereenkon1.sten van n1.eer dan negen 
j aar die toegekend werden na het zelfs 
niet overgesch:reven bevel tot betalen aan 
de derde-verluijger niet tegenstelbaar. 
(Wet van 15 augustus 1854, art. 25, 
lid 3, en 92.) 

2 december 1968. 341 

2. - Denlenbeslag. - Denle-beslagene. 
- V eJ•lcla1'ing van cle dercle-beslagene. -
Te late ve1•lcla1·ing. - Dercle-beslagene 
die zuiver schulclenaar van cle oor·zalcen 
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van het beslag wordt ve1·klaa1·d. - Soeve-
1'eine beoonleling door 'de jeiten1·echter. -
De rechter beoordeelt soeverein de rede
nen waarmu de derde-beslagene, die zijn 
aangifte niet heeft ingediend binnen de 
termi.Jn voorgeschreven bij artikel 571 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering, zuiver schuldenaar van de 
oorzaken van het besla.g kan verldaard 
worden, daar artikel 577 van dit wetboek 
de redenen niet vern1.eldt waarmu derge
lijke sanctie kan worden uitgesproken. 

21 februari 1969. 587 

BESTENDIGE DEPUTATIE. 

Directe p1•ovincia.le belastingen. - Uit
spmak van de beslissing.- Openbaarheid 

, van deze nitspraak doo1• geen wetsbepaling 
voo1·gesclweven. - De beslissingen van de 
bestendige deputatie inzake directe pro
vinciale belastingen n:\.oeten1 niet in 
openbare terechtzitting worden uitge
sproken, daar geen wetsbepaling deze 
openbaarheid uitdrukkelijk of impliciet 
voorschrijft. 

20 september 1968. 79 

BETICHTING VAN VALSHEID. 

1. - Do01" anthenticiteit gedekte vast
stelling van een anthentieke akte. -
Gevat~en waa1·in de valsheid van deze 
vaststelling lean worden bewezen zoncle1· 
vorde1·ing wegens valsheid bij wijze van 
hoofcleis of een betichting van valsheicl. -
De regel dat het bewijs van de valsheid 
van een door de authenticiteit gedekte 
vaststelling van een authentieke akte 
enkel kan worden geleverd door een vor
dering wegens valsheid bij wijze van 
hoofdeis voor het strafgerecht of door een 
betichting van valsheid voor het burger
Iijk gerecht Iijdt enkel uitzondering, 
wanneer de vaststelling hetzij door een 
a1,1dere vastste Jling vari dezelfde akte, 
hetzij door een andere authentieke aide 
wordt tegengesproken, of wanneer de 
valsheid ervan blijkt uit het onderzoek 
van de aide zelve, zonder dat een onder
zoeksmaatregel behoeft te worden getrof
fen. 

31 oktober 1968. 237 

BEVOEGDHEID EN AANLEG. 

1. - Aanleg. - B~wgerlijlce zaken. -
E1jregeling van de lcleine nalatensclwppen. 

- Kadastraal. inlcomen van de gezamen
l1:Jlce on1·oe1·ende goecle1•en. dat op de dag 
van de ove1·neming niet mee1' bedraagt clan 
8.000 fmnlc. --'- Vonnis in laatste aanleg. 
- De vonnissen inzake erfregeling van 
de kleine nalatenschappen door de vrede
rechter gewezen zijn in laatste aanleg 
'liitgesproken, indien het kadastraal inko
men van de gezamenlijke onroerende 
goederen, op de dag va.n de overneming, 
niet meer dan 8.000 franK bedraagt. 
(Wet van 20 december 1961, art. 10, 
ingevoerd in de wet val't 16 mei 1900, 
tot wijziging van de erfregeling van de 
ldeine nalatenschappen, en gewijzigd bij 
artikel 2 van het koninklijk besluit van 
21 augustus 1962.) 

11 oktober 1968. 167 

2. - Aanleg. - B~wgeTlijke zalcen. -
E1jregeling van de lcleine landeigendom
men. - K.adastmal inlcomen van de 
gezamenlijke o1woerende goederen clat op 
de clag van de ove1·neming niet meer 
beclraagt dan 8.000 jmnlc. - Vonnis in 
laatste aanleg. - De vonnissen inzake 
erfregeling van de kleine nalatenschappen 
door de vrederechter gewezen zijn in 
Iaatste aanleg uitgesproken, indien het 
kadastraal inkomen van de gezatnenlijke 
onroerende goederen, ep de dag van de 
overneming meer dan 8.000 frank be
draagt. (Wet van 20 december 1961, 
art. 10, ingevoerd in de wet van 16 mei 
1900, tot wijziging van de erfregeling 
van de kleine nalatenschappen, en gewij
zigd bij artikel 2 van het koninklijk 
besluit van 21 augustus 1962.) 

ll oktober 1968. 176 

3.- Stmfzalcen.- Misdnjven gebmcht 
voo1' het bevoegde vonnisgerecht. - Beslis
sing ove1· de zaalc ten gt·onde, in ee1·ste 
aa.nleg gewezen. - Sarnenhangende rnis
d1'ijven voor een andeTe t•eohter gebt·acht 
tijclens het geding' in hoge1· beroep. -
Samenhang die niet leidt tot een verlenging 
van bevoegdheid. -De samenhang tussen 
verschillende misdrijven rechtvaardigt 
geen verlenging van bevoegdheid, wan
neer de tweede vervolging voer het 
vonnisgerecht slechts is gebracht nadat 
de rechter die bevoegd was mu kennis 
te nemen van de eerste vervolging reeds 
ten grande over deze Iaatste heeft beslist, 
ook al was zijn beslissirtg enkel in eerste 
aanleg gewezen. 

21 oktober 1968. 210 

4.- BnrgM·lijke zalcen.- Bevoegclheid 
ratione loci. - Artikel 55, § 1, van 
titel II van het voomfgaand boelc van het 
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lV etboek van btwgedijke 1'echtsv01·de1·ing 
bet1·efjende de bevoegdheicl van de Belgi
sche 1'echtbanken. - D1·aagwijdte. 
Artikel 55, lid 1, betref1ende de contrac
tuele bepalingen tot bevoegdverklaring 
van de rechtbanken van Belgisch Kongo, 
dat in titel II van het voorafgaand boek 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering voorkomt en er ingelast werd 
door de wet van 7 augustus 1961, bevrijdt 
geenszi~1s de eiser-, in geval van betwis
ting, van de verplichting de bevoegdheid 
van de Belgische rechtbanken te recht
vaardigen volgens de gewone regels 
inzake de Belgische rechtspleging, en 
met name volgens die van de artikelen 41 
en 52, 2°, van evenbedoeld voorafgaand 
boek. 

8 november 1968. 272 

5.- Bm·ge1·lijlce zaken. - Bevoegdheid 
ratione loci. - V1·eemde vennootschap 
met een bijht<is in Belgie. - Dagvaarding 
voo1· de nchtbanlc van de plaats waar clit 
b~jhttis zich bevindt. - Toepasbaadwid 
van a?·tikel52, 2°, van titeli, hoojdstt<lc II, 
van het voo?'ctfgaand boek van het TYetboek 
van btwge1·lijke 1'echtsvonle1ing. - Oren
zen. - De vreemde vennootschappen, die 
in Belgie een bijhuis hebben, kunnen voor 
de rechtbanken van de plaats waar dit 
bijhuis zich bevindt enkel worden gedag
vaard voor de verrichtingext van dit 
bijhuis. (Wetb. burg. rechtsv., vooraf. 
gaand bock, art. 52, 2°.) 

8 november 1968. 272 

6.- Bwvoegclheid.- Burge1•lijlce zaken. 
- Rechtbcmk van eerste aanleg waa1·bij 
aanhangig is een geschil clat tot de bevoegd
heid van de m·ede1·echte1' behoo1·t. - V e1'· 
werende partij vraagt niet dat cle zaak 
uit hcmden zou wo1·den gegeven. 
Rechtbanlc van ee1·ste aanleg die cle zaak 
niet t<it hanclen lean geven. - De recht
bank van eerste aanleg, waarbij aanhan
gig is een geschil dat tot de bevoegdheii 
van de vrederechter behoort, kan de 
zaak enkel nit handen geven wanneer 
de verwerende partij het vraagt. (Wet 
van 25 maart 1876, art. 8, gewijzigd bij 
de wet van 15 maart 1932, art. 1.) 

2 januari 1969. 413 

7. - Bevoegdheid. Stmjzalcen. -
Btwge?'liJlce 1'echtsvonlering. - Rechtsvo1·· 
cle1·ing vo01' het st1·ajge1·echt ingesteld voo?'· 
dat de st1'ct;{v01·de1'ing verjam·d is. 
Stm;{ge1·echt blijjt bevoegd. - Ret straf
gerecht, dat het verval van de strafvor
dering door verjaring vaststelt, blijft 
bevoegd o1n kennis te nemen van een 

rechtsvordering tot herstel van het door 
het misdrijf veroorzaakte nadeel zo de 
strafvordering, op het ogenblik dat deze 
rechtsvordering voor dit gerecht werd 
ingesteld, niet verjaard was. 

6 januari 1969. 419 

8. - Aanleg. - Btwge?'li.fke zaken. -
Vonle1·ing tot ve1·goecling de?' schacle voort
spntitende uit een ongeval op de weg na.aT 
of van het weTlc. - Dagvaanling met 
vermelcling van cle clmw van de volledige 
cwbeiclsongeschiktheicl en het pe1·centage 
van cle blijvende arbeiclsongeschiktheid, 
die cloo?' eise1· wonlen aangevoenl, alsmede 
van het beclmg van het clagloon. - Gege
vens volgens welke de toepassing van de 
tvetteli.fke beg1·otingsgronclslagen van het 
geschil mogelijk zijn. 

6 februari 1969. 542 

9. - Bevoegclheid. Stmfzalcen. -
Bij het St1·ajwetboek omsch?'even ove?·t?·e
cling. - Jl!lilitai1· beklaagde. - Bevoegd
heicl van het militai1· gerecht. - Het 
militair gerecht is alleen bevoegd om 
een militair te oordelen tegen wie ver
volgingen werden ingesteld wegens een 
overtrecling van het Strafwetboek. (Wet 
van 15 juni 1899, art. 21.) 

19 mei 1969. 923 

10. - Bevoegclheid. Btt?·ge?'liJke 
zalcen. - Rechtbanlc va1~ lcoophandel. -
Financie?·ingscont?'act. - Doo?' cle lene1• 
onde?'tekencl o?·de?'b?·iefie. - Am·cl van de 
ve1·bintenissen waarop de 1'echtsv01·de1·ing 
is gegrond. - Gevolg op d~. te1:rito?'ia~e 
bevoegclheid van de rechte1• btJ wte de ets 
aanhangig is. - Aileen de rechtbank 
van koophandel van de plaats w~ar ~e 
lener zijn woonplaats heeft e~l met die 
van de plaats waar het orderbriefje 
ondertekend werd, is bevoegd om kennis 
te nenlen van de betwistingen nopens 
een financieringscontract, als de oorzaak 
van de hoofdvordering niet ligt in het 
door de verweerder ondertekend order
briefje, doch in het financieringscontract, 
daar de bevoegdheid in dat geval vast
gesteld wordt door de aard van de 
verbintenissen waarop de rechtsvorde
ringen zijn gegrond. 

20 juni 1969. 1046 

11 . - Btt1·ge1·li.fke zalcen. Voo1"1£e1·p 
en oo?'zaak vcm een eis. - In beginsel 
vastgesteld cloo?' de. dag'}Jaa1·dhlg. - ~Vijzi
ging die voo1·tvloe~t u1,t een concluste vr:n 
de eisencle pa1·tij. - V oorwaa1·den Ve?'MSt 
opclat de 1·echter lcennis e1·van lean neme?~. 
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- Zo het voorwerp of de oorzaak van 
een voor de rechter gebrachte eis in 
beginsel door de dagvaarding vastgesteld 
wordt, kan dit voorwerp uitgebreid of de 
oorzaak van de eis door de conclusie van 
een partij gewijzigd worden, op voor
waarde dat de tegenpartij over deze 
uitbreiding of wijziging concludeert zon
der de ontvankelijkheid ervan te betwis
ten. 

25 juni 1969. 1070 

BEWIJS. 

HooFDSTUK I.- Algemene berp·ippen. 

HooFDSTUK II. - Bewijs doo1· gescJwijt. 

HooFDSTUK III. - Bewijs door getuigen. 

HooFDSTUK IV. - Ve1·nwedens. 

HooFDSTUK V. - Bekentenis. 

HooFDSTUK VI. - Eed. 

HOOJWSTUK I. 

ALGEMENE BEGRIPPEN. 

1 . - Stmjzaken. - Rechtm· die zijn 
beslissing gmnclt op cle gegevens van het 
dossier die hem geloofwaa?·dig schijnen. 
- Middel waarbiJ aan de ?'echter ve1·weten 
wo1·dt dat hij gesteund heeft op ziJn 
persoonliJke kennis. - JYliddel dat jeite
liJlce g1·ondslag mist. - Stetmt zijn beslis
sing niet op zijn persoonlijke kem1is de 
rechter die de gedraging van een partij 
verldaart op gro~1d van gegevens van het 
dossier, die hem geloofwaardig schijnen. 

16 september 1968. 52 

2. - Stmjzaken. ·- Burgm·liJke ?'echts
vo?·de?·ing. - Bewijslast. - TwiJfel wellce 
de belclaagde ten goecle komt. - De regel 
volgens welke de twijfel aan de beldaagde 
ten goede komt is toepasselijk op de 
beslissing over de burgerlijke rechtsvor
dering. 

16 september 1968. 54 

3. - Di1·ecte belastingen. Ar1·est 
van een hof van beroep clat ene1·zijcls uit 
gegevens van het administratiej dossie?' 
afleiclt dat een belastingplichtige soo1·tgelij
lee ambten uitoefent als die van een 
beheenle1· van een vennootschap op aan
clelen. - A1·1·est clat anclerzijcls . vaststelt 
cla.t de belastingplichtige het op hem ?'Ustend 
tegenbewijs niet let•e?'t dat deze gegevens 
niet bewijslcmchtig zijn. - A?'?'est clat 

aan de belastingplichtige geen bewijs oplegt 
dat op hem niet ?'Ust. - Het arrest van 
een hof van beroep dat, na ontleding 
van de statuten van een naamloze ven
nootschap, van de akte van overdracht 
van bevoegdheden waarvan een persoon 
die geen lid is van de raad van beheer 
van bedoelde vennootschap het voor
werp is geweest, en van de werkelijke 
activiteit die deze persoon heeft ontwik
keld; eruit afleidt dat hij ambten heeft 
uitgeoefend die eigen zijn aan een beheer
der van een vennootschap op aandelen 
en dus soortgelijke ambten als die van 
een dergelijke lasthebber, in de zin van 
artikel 25, § 1, 2°, b, van de gecoordineer
de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, keert de wettelijke bewijslast 
Y,tiet om door te preciseren dat bedoelde 
belastingplichtige geen enkel gegeven 
voorlegt dat volgens hem moest bewijzen 
dat de feiten waarvan het arrest het 
bestaan van deze soortgelijke ambten 
afleidt, niet bewijskrachtig zijn, wanneer 
op hem de verplichting rust dit tegen
bewijs te leveren. 

17 september 1968. 60 

4. - Stmfzalcen. - Belclaagcle die een 
?'echtvaarcligingsg?·oncl aanvoe?·t. - Beslis
sing die vaststelt dat aan zijn bewe1·ing 
gegevens ontb1·eken die ze geloojwaa?·dig 
lcttnnen rnalcen. - Beslissing die de 
belclaagcle geen bewijs oplegt. - Aail de 
beklaagde wordt geen bewijs van het 
bestaan van een door hem aangevoerde 
rechtvaardigingsgrond opgelegd door de 
beslissing die weigert deze rechtvaardi
gingsgro~1d in acht te nemen, omdat aan 
deze bewering gegevens ontbreken die 
ze geloofwaardig kunnen maken. 

14 oktober 1968. 176 

5. - St1•ajzalcen. - Misclrijj dat 
ve1·bancl ho1tclt met de ttitvoe?·ing van een 
ove?·eenlcomst.- V1·ijwillige bewaargeving. 
- JJ![isbntilc vmt ve1•tromven.- Betwisting 
ave?' het bestaan •IJan een ove?·eenlcornst. -
Wet van 17 ap1•il 1878, a?·tilcel 16. -
Bewijs cloo?' geschr~ft. - Uitzonclering. -
Bij een vervolging wegens misbruik van 
vertrouwen moet het bewijs van het 
bestaan van de overeenkomst, ntet ~1mne 
van de overeenkomst van vrijwillige 
bewaargeving in uitvoering waarvan de 
benadeelde aan de beklaagde geld had 
afgegeven, schriftelijk geleverd worden 
wanneer de waarde 3.000 frank te hoven 
gaat, behalve, onder meer, wannee~ de~e 
benadeelde materieel of moreel n1et In 
staat was zich een schr~ftelijk bewijs te 
verschaffen van de verbintenis die jegens 
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hem is aangegaan. (Wet van 17 april 
1878, art. 16; Burg. Wetb., art, 1341, 
1348, 1923.) 

9 december 1968. 362 

6. - St1·ajzaken. - Regel : De twijjel 
komt de beklaagde ten goede. - Dtaagwijd
te. - De regel van strafreoht, volgens ' 
welke de twijfel de beklaagde ten goede 
komt, heeft betrekking op de twijfel 
omtrent de sohuld van de belclaagde 
aan de feiten wegens welke hij vervolgd 
is, doch niet op de twijfel omtrent de 
toepasselijkheid van een strafbepaling 
of de regelmatigheid van de vervolging. 
(Wetb. van strafv., art. 347; Burg. 
Wetb., art. 1315.) 

23 december 1968. 400 

7. - St1"c~fzaken. Opeenvolgende 
ve1·klm·ingen van de beklaagcle. - Bewijs
kYacht die 61' moet aan gehecht w01·den. -
Bekentenis van de beklaagcle in de loop 
van het voo1'oncle1·zoelc. - Bekentenis in 
de concl~tsie inget1·okken. - Bevoegclheid 
van cle 1·echte1·. - De rechter beoordeelt 
soeverein in feite de bewijskracht die aan 
de opeenvolgende verklaringen van de 
beklaagde moet worden gehecht, mits 
hij de bewoordingen ervan niet miskent ; 
hij kan zich ertoe beperken aileen aoht 
te slaan op een bekentenis in de oorspron 
kelijke verklarix1g van de beklaagde, die 
in de loop van het vooronderzoek werd 
afgelegd, zelfs wanneer deze bekentenis 
in de conclusie wordt ingetrokken. 

13 januari 1969. 463 

8. - BtTajzaken. - Deslcundigenve?·
slagen. - BeooTclelingsmacht van de jeiten-
1'echte?'. -De rechter beoordeelt soeverein 
in feite de waarde van de vaststellingen 
en gevolgtrekkingen van de deskundige, 
in zover hij de bewijskracht van de 
termon van dit verslag Jliet miskent. 

13 janum;i 1969. 464 

9. - DiYecte belastingen. V e1·bocl 
vooy de 1'echte1· zijn beslissing te ste~men 
op een peTsoonlijke kennis van cle feiten~ 
- Ret hof van beroep, rechtdoende op 
een beroep tegen de beslissing van de 
directeur der directe belastingen, mag 
zijn beslissing niet gronden op zijn 
persoonlijke kennis van de feiten van 
de zaak. (Impliciete oplossi1ig.) 

18 maart 1969. 678 

10.- Di1·ecte belast1:ngen.- Bew~islast. 
- Boekhouding van de belastingplichtige 
onjuist bevonclen. - A1·1·est dat aanhaalt 
dat de belastingplichtige niet bewijst dat 

de ontvangsten die niet in de boelchoucling 
zijn opgenomen oncleT cle daa1·toe geschikte 
?'Ub?'ielc, voorkomen oncle1· een ande1·e 
?'UbTiek. - A1·rest dat de bewijslast n1:et 
omlceeTt. - Legt aan de belastingplichtige 
geen bewijs op dat op hem niet rust, het 
arrest dat, na vastgesteld te hebben dat 
de boekhoucling van de belastingplichtige 
onjuist is omdat bepaalde ontvangsten 
erin niet opgenomen zijn, aanhaalt dat 
de belastingplicb.t,ige niet bewijst dat de 
ontvangsten die weggelaten werden uit 
de daartoe geschikte rubriek, voorkomen 
onder een andere rubriek. 

25 maart 1969. 700 

11. ___:_ Di1"ecte belastingen. - Belast·ing-
. plichtige ve1·plicht geclu1·encle zes jcta1' zijn 
stamboelcjes te bewa1·en. - Gevolgen van 
het ve1·loop van cleze te1"mijn op cle bewijs
knwht van de boekhoucling vctn cle belas
tingplichtige. - Hoewel artikel 6 van het 
ministerieel besluit van 12 december 
194 7 de belastingpliohtige verplicht zijn 
stamboekjes slechts gedurende. zes jaar 
te bewaren, toch moet hij na verloop 
van deze termijn, de sa111enstelling van 
de globale inschrijvingen van zijn hoek
handing opmaken om te bewijzen dat de 
erin vastgestelde ontvangsten erin begre
pen zijn. 

25 maart 1969. 700 

12. - Di1·ecte belastingen. - Ar1·est 
clat op g1·oncl va?'b cle aan cle beoo1"cleling 
van het hoj van beToep oveTgelegcle elemen
ten, met name van ve1moeclens, aan de 
hand waa1·van cle aclministyatie der· belas
tingen een aanslag ambtshalve heejt geves
tigd, be8list clat aldus bewezen is dat een 
bedrag niet mag begrepen zijn in het ver
mogen van de belastingpz,:ohtige bij het 
begin van het volgend dienstjam·. - A1'1'est 
clat nacUen vaststelt clat cle belctstingplich
tige het tegenbewiJ's niet leve1·t. - Arrest 
dat de beU'i,jslast niet omkee?·t. - De 
bewijslast wordt niet omgekeerd door 
het arrest dat, na op grand van de aan 
de beoordeling van het hof van heroep 
overgelegde elementen, met name van 
de ver1noedens, aan de hand waarvan 
de adrninistratie der belastingen een 
amhtshalve aanslag heeft gevestigd, te 
hehhen beslist dat aldus hewezen is dat 
een bedrag niet mag begrepen zijn in 
'het vermogen van de helastingplichtige 
bij het begin van het volgend dienst
jaar, vaststelt dat de belastingplichtige 
het tegenbewijs niet !evert. (Gecoiirdi
neerde wetten betreffende de inkomste~1.
belastingen, art. 55, 56 en 62.) 

20 mei 1969. 927 
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HOOFDSTUK II. 

BEWI.JS DOOR GESOHRIFT. 

13. - Bewijs doo1· gesclwijt. - Bewijs
kracht van de akten. - Btwge1'lijke zaken. 
- Ove?·eenlcomst. - Uitlegging dam· de 
?'echte?', - Uitlegging niet verenigbaar 
met de bewoordingen van de alcte die de 
ove?·eenlcomst vaststelt. - Jlllislcenning van 
de bewijslcmcht van deze akte. - De 
bewijskracht van de akte, die een over
eenkomst vaststelt, wordt miskend door 
de rechter die van deze akte ·een 
uitlegging geeft die onverenigbaar is met 
de bewoordingen ervan. 

12 september 1968. 40 

14.- Bewijs dam· gesclwijt. - Bewijs
lcracht van de alcten. - Btwge1'lijlce zalcen. 
-Brief. - Met de bewoordingen van de 
b1·iej onverenigbare uitlegging. ·- JJ1is
lcenning van de bewijslcmaht van deze 
alcte. - Miskent de bewijskracht van ·een . 
brief de rechter die een met zijn bewoor
dingen overenigbare uitlegging ervan 
geeft. (Burg. Wetb., art. 1319, 1320 en 
1322.) 

10 oktober 1968. 164 

15. - Bewijs dam· gesclwijt. - Bewijs
kmcht van de akten. - Di1·ecte belastingen. 
- Overeenlcomst. - Uitlegging geg1·ond 
op de gemeenschappelijlce bedoeling van 
de pa?·tiJen en ve1•enigbaa1' met de bewoor
dingen van de ove1·eenlcomst. - Geen 
mislcenning van d(l bewijslcmcht van de 
ove?·eenkomst.- Miskent de bewijslrracht 
van een overeenkomst niet de rechter 
die de gemeenschappelijke bedoeling van 
de partijen nagaat om de draagwijdte 
van deze overeenkomst te preciseren, als 
de uitlegging die hij van de overeenkomst 
geeft, verenigbaar is met de bewoordin
gen ervan. (Burg. Wetb., art. ll56, 1319, 
1320 en 1322.) 

15 oktober 1968. 184 

16. - Bewijs door gesclwijt. - Bewijs
lcmcht van de alcten. - Burge1·liJke zalcen. 
- Oonclusies die een betwisting tttssen de 
schuldenaw·s betretfende hun biJdra(je in 
een gemeenschappelijlce schuld uitsluiten. 
- Beslissing die uitsp1•aalc doet over lnm 
bijdrage i11 deze schuld. - Mislcenning 
van de bewijslcracht van de conclusies. -
Miskent de bewijskracht van de conclu
sies van de partijen de rechter die 
uitspraak doet over hun bijdrage in een 
gemeenschappelijke schuld, wanneer hun 

conclusies het bestaan van een betwisting 
over dit punt uitsloten. -

17 oktober 1968. 188 

17.- Bewijs door gesch'l'ijt.- Bewijs
lc?·acht van 1te alcten. - Stmjzalcen. -
P1'oces-vm·baal van het verhoo1· van een 
getuige. - Beslissing die aan de getuige 
geen ande1•e ve1'7cla?·ingen toesch1-1jjt dan 
die wellce in het proces-ve1·baal werden 
opgetelcend. - Geen mislcenning van de 
bew?:jslc1·acht van de bewoonlingen ervan. 
- De bewijskracht van de bewoordingen 
van een proces-verbaal van verhoor van 
een getuige wordt niet miskend door de 
beslissing die aan deze getuige geen 
andere verklaringen toeschrijft dan die 
welke in het proces-verbaal werden opge
tekend. (Burg. Wetb., art. 1319 en 1320.) 

21 oktober 1968. 205 

18.- Bewijs doo1• gescMijt. - Bewijs
k?·acht van de alcten. - St?·ajzalcen. -
Proces-vm·baal van de ve1·lclw·ingen van de 
getuige en erbij gevoegde situatieschets. -
Beslissing die noch aan de getuige ve?·kla
?'ingen toescMijft die hij niet heejt ajgelegd 
noch beweert dat de schets vm·meldingen 
bevat die er niet in vom·Jcomen. - Geen 
mislcenning van de bewijslc?"acht van het 
proces-vet·baal en van de schets. - De 
bewijskracht van het proces-verbaal van 
de verklaringen van de beklaagde en van 
de bij het proces-verbaal gevoegde situ
atieschets wordt niet miskend door de 
beslissing, die aan de beklaagde geen 
andere verklaringen toeschrijft dan die 
welke hij heeft afgelegd en ook niet 
beweert dat de schets andere vermeldin
gen bevat dan die welke erin voorkomen. 
(Burg. Wetb., art. 1319 en 1320.) 

21 oktober 1968. 208 

19.-:- Bewijs door gescMijt.- Burger
lijlce zalcen. - A uthentielce alcte. - Door 
authenticiteit gedekte vaststelling.- Bewijs 
van haa1· valsheid. - Ret bewijs van de 
valsheid van een vaststelling van een 
authentieke alde, die door de authentici
teit gedekt wordt, kan in beginsel enkel 
worden geleverd door een vordering 
wegens valsheid bij wijze van hoofdeis 
voor het strafgerecht of door een betich
ting van valsheid voor het burgerlijk 
gerecht. (Burg. Wetb., art. 1319 en 45; 
wet van 25 ventOse jaar XI, art. 19.) 

31 oktober 1968. 237 

20.- Bewijs door geschrijt.- Bewijs
lcracht van de alcten. - Burgerlijke zalcen. 
- Oonclusie.- Uitlegging niet onverenig-
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baar met de bewoonlingen van de conclusie. 
- Geen miskenning van de bewiJ.skraoht 
van cleze akte. -De bevvijskracht van de 
akten wordt niet miskend door de rechter 
die van de conclusie van een partij een 
met de bewoordingen van deze alde niet 
onverenigbare uitlegging geeft. (Burg. 
Wetb., art. 1319, 1320 en 1322.) 

31 oktober 1968 en 10 mei 1969. 
237 en 874 

21. - Bewijs door gesch1·ijt. - Bewijs
kmcht van de akten. - B1wge1·lijlce zalcen. 
- B1·iej.- Uitlegging niet onve1·enigbaar 
met de te1•men van deze b1•iej. - Geen 
miskennin,q van de bewijskmcht van de 
akten. - De bewijskracht van een brief 
betreffende een ontwerp van dading 
wordt niet miskend door de rechter, die 
van deze brief een met de termen ervan 
verenigbare uitlegging geeft. 

7 november 1968. 267 

22.- Bewijs rlom· gesch1-ijt.- Bewijs
kmcht 1!an de akten. - Directe belastingen. 
- A1·1·est dat een akte terzijde laat omdat 
zij fictiej is. - Geen rnislcenning van de 
bewijslcracht van die alcte. - De bewijs
kracht van een akte wordt niet miskend 
door het arrest dat deze akte terzijde 
laat op grond dat zij fictief is en door 
verdichting is. aangetast. 

17 december 1968. 387 

23.- Bewijs door gesclwijt.- Bewijs
lcmcht van de alcten. - St1•afzalcen. -
Bij een proces-ve1·baal gevoer~de JJlaatselijke 
schets. - Uitlegging rJoo1· de jeitenrechter. 
- Uitlegging vm·enigbaa1· rnet de vermel
dingen en de bewoonlingen van deze alcte. 
- Geen rniskenning van de bewijsk1·acht 
eTvan. - De bewijskracht van de all::ten 
wordt niet miskend door de rechter die 
van een bij een proces-verbaal gevoegde 
schets een uitlegging geeft, die met de 
bewoordingen en de vermeldingen van 
deze akte verenigbaar is. (Burg. Wetb., 
art. 1313 en 1322.) 

3 februari 1969. 529 

24.- Bewijs dom· gesch1·ijt.- Bewijs
kracht van de akten. - Burgerl?:jke zalcen. 
- Beslissing van de rechtJT in hoaer 
beroep hie1·op geg1·ond dat de eerste rechte1· 
door de betTokken partij niet werd ve1·zocht 
uitspmalc te doen over de ontvanlcelijlcheid 
van een eis tot vr1:jwa1'ing. - Oonclusie 
van de venoerende partij die deze ontvan
kelijlcheicl heejt betwist. - lYiiskenning 
van de bewijslc1·acht van de conclusie. -
De bewijskracht van de conclusie vall 
de verwerende partij, die voor de eerste 

rechter de ontvankelijkheid van een eis 
tot vrijwaring heeft betwist, wordt mis
kend door de rechter in hoger beroep die 
zijn beslissing, waarbij deze eis ont
vankelijk wordt verklaard hierop steunt 
dat de eerste rechter door de betroldwn 
partij niet werd verzocht uitspraak te 
doen over de ontvankelijkheid van deze 
eis. (Burg. Wetb., art. 1319, 1320 en 
1322.) \ 

14 maart 1969. 655 

25. - Bewijs door gescln-ijt. - Bewijs
kmcht van de alcten. - B1t1·ge1·lijke zaken. 
- Verzoek orn inkorting van l!en te1·mijn. 
- Met de bewoonlingen van het verzoelc 
niet onve1·enigba1·e 1.titlegging. - Geen 
miskenm:ny van de bewijskmcht van de 
akte. - De bewijskracht van een verzoek 
om inkorting van een termijn wordt niet 
miskend door het arrest dat van deze 
akte een met de bewoordingen ervan 
niet onverenigbare uitlegging geeft. 

17 april 1969. 773 

26.- Bewijs door gesclwijt.- B1Wf!e?·
lijlce zalcen. - Bewijskmcht van de alcten. 
- Datu:m waarop de verzelcerinysove?·een
lcornst gesloten wenl. - Vaststelling op 
gTond van ext?"insielce elementen van de 
ve?'Zelce?·ingspolis. - Geen rnislcenning 
van de bewijslcmcht van deze alcte. -
De bewijsll:racht van een verzekerings
overeenkomst wordt niet miskend door 
het arrest dat op grond van extrinsieke, 
elementen beslist dat de in de verzeke
ringspolis vermelde datmn overeenstemt 
met die waarop het voorstel tot verzeke
ring werd opgemaakt en aan de partij 
werd gezonden, maar niet samenvalt met 
de datum van de overeenkomst die pas 
later gesloten werd. 

9 mei 1969. 870 

27.- Bewijs doo1· g(3schrijt.- BuTge?'
lijlce zaken.- Bewijslcmcht van de datum 
van een ondedtanclse alcte. - ATtilcel 1328 
van het Burye1·lijlc T'Vetboek. - Dmag
wijdte.- Artikell328 van het Burgerlijk 
Wetboek regelt enkel ten aanzien van 
derden de bewijskracht van de datum 
der onderhandse alzten. 

9 mei 1969. 870 

28. - Bewijs dom· gescht~ft.- Bewijs
k1·acht van de alcten. - St?·ajzalcen. -
V onnis dat aan een betekening bi_j exploot 
van geTechtsdeu?·waanleT een ande1·e datum 
toesch1·ijjt dan die wellce e1•in ve1·rneld 
wonlt.- lYiislcenning van de bewUslcracht. 
- De bewijskracht van een exploot van 
gerechtsde1:trwaarder wordt miskend door 
het vonnis dat aan een betekening bij 
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dit exploot een andere datum toeschrijft 
dan die welke in dit exploot wordt 
vermeld. 

19 mei 1969. 920 

29. - Bewijs doo1· gesch1·ijt. - D·i1·ecte 
belastingen. - Stulcken van het adminis
tmtiej dossier en beslissing van de directeu1· 
der belastingen die bewijzen dat een. 
aanslag ambtshalve wenl gevestigd aan de 
hand van jeitelijke ve1·moedens. - A1Test 
dat vaststelt clat deze aanslag we1·cl geves
tigd dom· de ve1·geliJki1~gsmethode. 
A1·1·est dat de uitclrukking « vergeliJkings
methode " niet geb·ruilct heejt in haa1· 
fiscale en technische betekenis, doch in een 
ande1·e betekenis, clie ve1·enigbaar is met 
de bewom·dingen van deze st~tlcken. -
Geen miskenning van de bewijskmcht 
ervan. -De bewijskracht van de stukken 
van het administratief dossier of van de 
beslissing van de directeur der belasth<gen 
wordt niet miskend door het arrest dat 
vaststelt dat een aanslag ambtshalve 
werd gevestigd door de vergelijkings
methode, hoewel dit is geschied aan de 
hand van feitelijke vermoedens, wanneer 
uit de bewoordingen van het arrest blijkt 
dat de uitdrukking " vergelijkingsmetho
de » werd gebruikt, niet in haar :fiscale 
en technische betekenis, doch voor het 
kwali:ficeren van deze aanslag, die werd 
gevestigd J;lij vergelijking van de baten 
van de belastingplichtige met de door 
hem in de loop van de belastbare. periode 
betaalde lonen en aan de hand van de 
in Q_e loop van de vorige belastbare 
periodes behaalde baten en door hem 
betaalde lonen. (Burg. Wetb., art. 1319 
en 1322.) 

20 mei 1969. 927 

HQOFDSTUK III. 

BEWIJS DOOR GETUIGEN. 

30. --'- Getuigenbewijs. - Stmjzaken. 
- Geval wam·in de wet geen bijzonde1• 
bewijsmiddel vom•sch1·ijjt. - TF aa1·de van 
de getuigenissen. - Soeve1·eine beoo1·deling 
door de jeitem·echter. - In strafzaken, 
wanneer de wet geen bijzonder bewijs
middel voorschrijft, beoordeelt de feiten
rechter soeverein in feite de waarde van 
de verklaringen van de getuigen ; hij 
kan zijn overtuiging gronden op de ver
klaringen buiten ede afgelegd tijdens het 
voorbereidend onderzoek, zelfs al worden 
zij niet ter terechtzitting onder ede 
bevestigd. 

13 januari en 23 september 1968. 
88 en 463 

31. - Bewijs door getuigen. - B~wger
lijke zaken. - Wn1king van een getuige. 
- H' raking gesteund op een geschrijt na 
de ver·klaring van deze getuige. - Voor
d1·age1· van de w1·alcing die de wmkings
g1·onden v66r het getuigenis kende. -
V erwerping van de voorgestelde wmlcing. 
- W ettelijkheid. - De wraking van een 
getuige gesteund op een geschrift mag 
niet worden voorgesteld na het getuigenis, 
wanneer hij die de wraking voordraagt 
de vvrakingsgronden reeds v66r dit getui
genis kende. (Wetb. van burg. rechtsv., 
art. 270 en 282.) 

7 februari 1969. 548 

32. - Bewijs cloo1· getuigen of door 
vennoedens. - Bw·gerlijke zaken. -
Begin van bewijs doo1· geschdft.- Begdp. 
- Ret begin van bewijs door geschrift, 
dat het bewijs door getuigen of door 
vermoedens. toelaat, bestaat in een ge
schrift dat uitgegaan is van degene tegen 
wie de vordering wordt ingesteld of van 
de persoon door hem vertegenwoordigd, 
en waardoor het beweerde feit waar
schijnlijk wordt gemaakt ; het geschrift 
moet bovendien niet zijn overhandigd 
aan degene die het inroept of te zijner 
beschikking gesteld. (Burg. Wetb., arti
kel 1347.) 

30 mei 1969. 947 

33. - Bewijs doo1· getuigen. - Straf
zaken. - Geval waa1·in de wet geen 
bijzonde1· bewijsmiddel oplegt. - W aarde 
van de getuigenissen. - Soevereine beoo1'
deling door de jeiten1•echte1•. - In straf
zaken, buiten de gevallen waarin de 
wet een bijzonder bewijsmiddel oplegt, 
beoordeelt de rechter soeverein in feite 
de bewijskracht van de verklaringen van 
de beklaagde en de getuigen, van het 
ogenblik dat hij de bewoordingen ervan 
niet miskent ; geen enkele wetsbepaling 
verbiedt dat hij zijn overtuiging steunt 
op de verklaringen aileen van het slacht
offer van het misdrijf. 

9 juni 1969. 984 

HOOFDSTUK IV. 

VERliWEDENS. 

34.- Vermoedens.- Di1·ecte belastin
gen. - Feitelijke ve1·moedens. - Nage
spoo1'd jeit dat niet lean wo1·den ajgeleid uit 
een onzelce1· feit. - Zeke1·heid van het 
bestaan van het nagespom·d jeit moet door 
de 1'echter wo1·den uitged1·ukt. - W anneer 
de rechter toepassing maakt van het 
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bewijs door feitelijke vermoedens, mag 
hij het .nagespoord feit niet afleiden uit 
een onzeker feit en n1oet hij zijn zekerheid 
omtrent het bestaan van het feit uitdruk
ken. (Burg. Wetb., art. 1349 en 1353.) 

3 september 1968. 1 

35. - V ennoeclens. - DiTecte belast?"n
gen. - Feitel-ijk ve1·moeclen. - Beg1·ip. -
De feitenrechter kan uit een geheel 
van elementen het bewijs van het bestaan 
van een onbekend feit afleiden, zelfs 
indien zekere van deze elementen, afzon
derlijk genorn.en, geen voldoende zeker
heid verstrekken. (Burg. Wetb., arti
kel 1353.) 

4 maart 1969. 622 en 631 

36. -·- Ve1·moeclens.- D·i1·ecte belastin
gen. - Bestaan van ve1·moeclens. - Be
oonleling clam· de feiten1·echte1·. -In zaken 
waarin het bewijs door vermoedens wet
telijk is toegelaten, beoordeelt de rechter 
soeverein, in feite, of uit smnmige gege
vens gewichtige, bepaalde en met elkaar 
overeenstemmende vermoedens voort
vloeien, die het bewijs leveren. (Burg. 
Wetb., art. 1353.) 

4 maart 1969. 631 

37. - Ve1·moeclens. B~wge1'lijke 
zaken. _:_ Attesten en ve1·lclm·ingen cloo1· 
een pa1·tij als bewijs van een ongeval 
aangevoenl. - Vonnis clat in 1'echte beslist 
dat cleze attesten en ve1'kla1·ingen niet als 
get~1.igenissen gelclen. - V onnis clat niet 
oncle?·zoekt of cleze stulcken als bewijs 
doo?' VM'moeclens lctmnen clienen. - On
wettelijkheicl. - Niet wettelijk verant
woord is het voxmis dat in rechte beslist 
dat, wegens niet-inachtneming van de 
door de wet voor het getuigenverhoor 
gestelde vereisten, attesten en verklarin
gen niet kunnen dienen om de omstan
digheden van een ongeval te bewijzen, 
zonder na te gaan of nit deze stukken 
geen bewijs door vermoedens, in de zin 
van artikel 1363 van het Bu,rgerlijk 
w etboek, kon worden afgeleid. 

20 juni 1969. 1045 

38. - VeTmoeclens. Stmfzalcen. -
Ve1'kla1'ingen. - Dmagwijclte, jnisthdcl 
en waamchtiqheicl. - Soeve1·eine beoonle
ling clo(n· de feiten?'echte1'. - G1·enzen. -
De feitenrechter beoordeelt soeverein de 
draagwijdte, de jHistheid en de waarach
tigheid van de door de politie of de rijks
wacht ingewonnen verklaringen, mits hij 
aan degenen die ze afleggen geen andere 

verklaringen toeschrijft dan die welke zij 
hebben gedaan. 

23 juni 1969. 1057 

HOOFDSTUK V. 

BEKENTENIS. 

39.- Belcentenis.- But·geTlijke zaken. 
-Buitenge1·echtelijlce bekentenis.- Vorm. 
- StilzwiJ'gencle belcentenis. - De wet 
schrijft voor de buitengerechtelijke be
kentenis geen enkele vorm voor ; zij 
kan stilzwijgend geschieden en voort
vloeien uit handelingen verricht door de 
partij waartegen zij wordt ingeroepen. 
(Impliciete oplossing.) 

17 januari 1969. 476 

HOOFDSTUK VI. 

EED. 

BEZIT. 

Bezits- of eigenclomsvonle1'ing. - Be
g1'ip. - De rechter die vaststelt dat de 
door de oorspronkelijke eiser ingestelde 
eis niet enkel een stoornis van zijn bezit 
aanvoert, doch dat hij, gesteund op een 
recht van overgang dat door authentieke 
titels erkend wordt, er toe strekte de 
draagwijdte van het zakelijk recht van 
deze eiser in rechte te doen erkennen, 
leidt wettelijk eruit af dat deze eis een 
eigendomsvordering en geen bezitsvor
dering is. 

6 december 1968. 358 

BOSSEN. 

1.- A1·tilcel11.2 van het Boswetboek.
Ve1'bocl een waning op palen, een keet, een 
bamk of een loads zoncle1· toelating op te 
1'ichten in bossen of op minclet• clan 
250 mete1· afstancl et·van. - Beg1'i;p. -
De overtreding van artikel ll2 van het 
Boswetboek, waarbij verboden wordt 
zonder vergunning van de Minister van 
lanbouw een woning op palen, een keet, 
een barak of een loods op te richten in 
bossen of op minder dan 250 meter 
afstand ervan, · behalve daar waar een 
kapping in gebruik is, onderstelt een 
gebouw, wat niet het geval is voor het 
plaatsen van een caravan op wielen, die 
kan verplaatst worden zonder enige 
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wijziging van de toestand van de plaats 
te veroorzaken. (Impliciete beslissing.) 

23 september 1968. 91 

2. - Boswetboek, aTtilcel 113. - VeT
bod om zonde1· ve1·gunning enig lmis, 
hoeve of aanhMigheden te bouwen op 
minde1· dan 100 meter afstand van de 
1·and van de bossen die aan de bos1·egeling 
zijn onde?'W01'pen. - Ve1·gunning ve1·eist. 
- Artikel ll3 van het Boswetboek ver
biedt zonder vergunning van de Minister 
van landbouw enig huis, hoeve of aan
horigheden te bouwen op een afstand 
van minder dan 100 m.eter van de rand 
van de bossen die aan de bosregeling 
zijn onderworpen; _de bouwv~rgunning 
die door de bestend1ge deputatl8 van de 
provincieraad wordt verleend met toe
passing van artikel 54 van de wet van 
29 maart 1962 inzake ruimtelijke orde
ning, kan deze verg=ing niet vervan
gen. 

23 juni 1969. 1049 

BRANDSTICHTING. 

1. '--- Onopzettelijke bmndstir;hting. -
B1·andstichti'ng dom· vtt~t?' te dmgen of te 
laten staan zonde1· voldoende voorzO?'g. -
Beg1·ip. - Ret vuur uit de uitlaat van 
een vorklift die bestuurd wordt door een 
persoon, kan een vuur zijn in de zin van 
artikel 519 van het Strafwetboek. 

28 oktober 1968. 227 

CASSATIE. 

INLEIDING. ~ Taalc en bestaansTeden van 
het H of van cassatie. - Aa1·d van 
het cassatiegeding. 

RooFDSTUK I. - Bevoegdheid van het 
Hof van cassatie. 

§ 1. - Bevoegdheid in het algemeen. 

§ 2.- Beslissingen in rechte en beslissin
gen in feite. (Zie Vo01·zieni.ng in cassatie.) 

3. - Ambtshalve op te werpeh middelen 
en gronden van niet-ontvankelijkheid. 

4. - Respectieve bevoegdheid van de 
algemene vergadering, de verenigde ka-

2. - Onopzettelijlce bmndstichting. -
Bmndstichting doo1· vuuT te clTagen of te 
laten staan zonde1· voldoende voo?'ZO?'g. -
Geb1·ek aan voo?'ZO?'g. - Beg1·ip. - Ret 
feit dat erin bestaat een vorldift te 
hebben verhuurd waarvan het vuur uit 
de uitlaat nadien een brand heeft ver
oorzaakt en de huurder te hebben 
verplicht een aangestelde erbij te nemen, 
belast met het besturen van dit tuig, 
volstaat niet mn het bij artikel 519 van 
het Strafwetboek omschreven gebrek aan 
vooriorg op te leveren. . 

28 oktober 1968. 227 

BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING. 

1 Redhtsvo';:ae?·ing tot vetgoeding van de 
doo1· een miscb·ijf ve?'OO?'zaakte schade. -
Keuze vooT de benadeelde paTtij tussen 
het burgerlijk getecht en het st?·afge?·echt. -
Keuze impliceett het ve1·bod dezelfde ?'echts
vonlm·ing tegelijlce1·tijd vooT beide geTech
ten te b?'engen. - Artikel 4 van de wet 
van 17 april 1878 dat aan de door een 
misch·ijf benadeelde partij de keuze laat 
de rechtsvordering tot vergoeding van 
de door haa.r geleden schade te vervolgen 
hetzij voor het burgerlijk gerecht hetzij 
tegelijkertijd met de strafvordering voor 
het strafgerecht, impliceert voor deze 
partij het verbod de rechtsvordering tot 
vergoeding van dezelfde schade mebeen 
voor beide gerechten te brengen. (Impli
ciete oplossing.) 

13 januari 1969. 465 

c 

mers, de eerste en tweede kamer en de 
voltallige terechtzittingen. 

5. - Soeverein~ beoordeling door de. fei
tenrechter. (Zie dit, trefwoord,) , 

RooFDSTUK II.- Vm·deringen tot nietig
ve?'lcla?'ing en cassatievoo1'Z?:eningen1 in 
het belang van de wet. 

RooFDSTUK III. - Voo1·zieningen in 
cassatie. - Memo1·ie tot staving van 
de voo1·ziening; me?IW?'ie van ant
~voo1·d en van wederctntwoord (Zie 
VOORZIENING IN OASSATIE). 

HOOFDSTUK IV. - Oassatiemiddelen 
(Zie 0ASSATIEJ\IIIDDELEN). 

ROOFDSTUK V. -Rechtspleging in het 



1122 CASSATIE 

algemeen. - V o1·m, gevolgen van de 
an·esten van het Hof van cassatie. 

1. - Rechtspleging in burgerlijke zaken 
of zaken van koophandel. - Omvang 
van de vernietiging. 

2. - Rechtspleging in belastingzaken. 
- Omvang van de vern~etiging. 

3. - Rechtspleging in strafzaken (Doua
nen en accijnzen inbegrepen).- Omvang 
van de vernietiging. · 

HooFDSTUK VI. - V e1·wijzing na cassatie 
(Zie VOORZIE.NING IN OASSATIE). 

HooFDSTUK VII.- Afstand (Zie VooR
ZIE.NING IN OASSATIE.) 

HooFDSTUK VIII. - Kosten (Zie G:m
REOB;TSKOSTEN). 

HooFDSTUK IX. - Regist1·atie. - Zegel 
(Zie VOORZIENING IN OASSATIE). 

INLEIDING. 

TAAK E.N BJTISTAANSRE.DE.N VAN RET HoF 
VAN OASSATIE. - AARD VAN HE.T 
OASSATIEGEDING. 

1. - Taak van het Hof. - Bu1·ge1·lijlce 
zaken. - Bestreden beslissing die haa1• be
schiklcend gedeelte g1·onclt op een door de 
voorziening gelc1·itisee1•de reden. - Be
v~egdheicl Va?~ het Hof om een 1'echtsg1'0ncl, 
dM het besclnlckend gedeelte 1'echtvaa1·digt 
in de plactts te stellen. - W anneer d~ 
bestreden beslissing haar beschikkend 
gedeelte grondt op een door de voorzie
ning gekritiseerde reden, mag het Hof 
een rechtsgrond tot wettiging van het 
beschikkend gedeelte in de plaats stellen. 
(Impliciete oplossing.) 

24 april 1969. 806 

HOOFDSTUK I. 

BEVOEGDHEID VAN HET HoF 
VAN CASSATIE. 

1. Bevoegdheid in het algemeen. 

2. - Bevoegclheicl. - DiTecte belastin
ge'!". --:- Besluit doo1· de feiten1'echter afge
lMcl u~t cle door hem geclane vaststellingen. 
- Toezicht van het Hof. - Zo het aan 
de feitenrechter staat soeverein de hem 
overgelegde feiten vast te stellen, behoort 
het aan het Hofvan cassatie de wettelijk-

heid van de gevolgen die hij eruit a:fieidt 
nate gaan. (Grondwet, art. 95.) 

3 september 1968. 1 

3. - Bevoegclheid. - St1'Cifzaken. -
V e1'sclwijving in cle bestreclen beslissing. -
Bevoegclheid van het Hof om ze te ve1•bete
ren. - Ret Hof is voor de beoordeling 
van een cassatiemiddel bevoegd om een 
verschrijving te verbeteren in de bestre
den beslissing, die duidelijk uit de 
context ervan blijkt. 

23 september 1968. 88 

4. - Bevoegclheid. - Stmfzalcen. 
W anbed1·iJf, ten laste gelegd van een 
magist1•aat van een hof van be1•oep of van 
een parlcet bij een hof van be1'oep. -. 
W anbecl1'ijf gepleegcl buiten het a1nbt. -
V e1·volging bevolen doo1' het H of van 
cassatie waa1'bij de zaak doo1· cle Ministe1· 
van justitie aanhangig gemaalct was. -
'Vanneer een magistraat van een hof 
van beroep of van het parket bij een hof 
van beroep ervan verdacht wordt buiten 
de uitoefening van zijn ambt een wanbe
drijf te hebben gepleegd, is het Hof van 
cassatie bij wie de stukken door de 
Minister van justitie werden overgelegd, 
bevoegd om de vervolgin.g te bevelen. 
(Impliciete beslissing.) (Wetb. van 
strafv., art. 479, 481 en 482; wet van 
20 april 1810, art. 10.) 

30 september 1968. 111 

5. - Bevoegdheid. - Stmfzaken. -
V erscMijving in het p1'oces-ve1·baal van cle 
clebatten voor een hof van assisen. -
Bevoegclheicl Va?u het Hof om ze te ve?·bete
ren. - Om een cassatiemiddel te beoor
delen heeft het Hof het recht om een in 
het proces-verbaal van de debatten voor 
een hof van assisen begane verschrijving 
te verbeteren, als deze verschrijving 
duidelijk blijkt uit de context van dit 
stuk en de andere processtukken. 

7 oktober 1968. 145 

6. - · Bevoegdheid. Stmfzaken. -
Aclvocaat. - Vmag streklcencl tot het 
ambtshalve aanstellen van een aclvocaat op 
kosten van eiser. - Hof onbevoegcl om 
de1·gelijlce aanstelling te cloen. - Geen 
enkele wettekst bepaalt dat het Hof van 
cassatie voor een eiser, ambtshalve en op 
kosten van die eiser, een raadsman zou 
kunnen aanstellen. 

25 november 1968. 310 

7. - Bevoegdheid. - St1·afzaken. -
Verschrijving in de akte die de· verlclaring 
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van be·roep in cassatie vaststelt.- Bevoegd
heid van het H of deze te Ve?"bete1·en. -
Het Rof is bevoegd om een verschrijving 
te verbeteren in de akte die de verklaring 
van beroep in cassatie vaststelt en betrek
king heeft op de datum van deze verkla
ring, wanneer deze verschrijving duidelijk 
nit de context van deze akte blijkt. 

16 december 1968. 381 

8. - Bevoegdheid. Strafzalcen. -
V erzoelcsch1-ift waa1·bij het H of ve1·zocht 
wonlt een deskundige aan te stellen. -
Hof niet bevoegd. - Ret Rof is niet 
bevoegd om kennis te nemen van een 
verzoekschrift dat ertoe strekt een des
kundige aan te stellen. 

6 januari 1969. 428 

9. - Bevoegdheid. Stmfzaken. -
Beslissing van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij bet1·eOende het 
vo01·tzetten van de inter1iering. - Jl!liddel 
waa1·bij wordt aangevoenl dat de geestes
toestand van de ge'imte1·neerde in, feite deze 
voo1•tzetting niet 1·echtvaanligde. - Hof 
niet bevoegd om kennis e1·van te nemen. -
Het Rof van cassatie is niet bevoegd om 
in feite te oordelen of de geestestoestand 
van een gei'ntetneerde al dan niet de 
voortzetting van de internering recht
vaardigt, die werd beslist door de com
missie tot bescherming van de maat
schappij. (Grondwet, art. 95.) 

6 januari 1969. 438 

10. - Bevoegdheid. - Directe belastin
gen. - Gevolgt1·ekking doo1· de feiten1·ech
tm· af geleid uit de doo1' hem gedane vast
stellingen. - Toezicht do01· het Hof. -
Zo het aan de feitenrechter staat soeve
rein de feiten vast te stellen waarop hij 
zijn beslissing grondt, staat het aan het 
Hof van cassatie na te gaan of deze vast
stellingen niet in strijd zijn met de 
gevolgtrekkingen die hij eruit afleidt dan 
wei of zij deze wettelijk kunnen recht
vaardigen. (Grondwet, art. 95.) 

7 januari 1969. 444 

11. - Bevoegdheid. Bu1•ge1'lijke 
zaken. - Versch1·ijving in het cassatie
ve1·zoeksclwift. - Bevoegclheicl van het 
H of om ze te verbeteren. - Ret Hof is 
bevoegd om, voor de beoordeling van 
een voorziening in burgerlijke zaken, een 
verschrijving in het · cassatieverzoek
schrift, die duidelijk blijkt nit de context 
.ervan, te verbeteren. 

9 januari 1969. 453 

12. - Bevoegdheid. Stmfzalcen. -
P1•ej1tclicieel geschil. - Geschil bet1·eOencle 
cle uitlegging van het ve1·clmg tot op1•ichting 
van cle E1t1·opese Gemeenschap voo1· atoom
energie, inzonclm·heid van m·tilcel 188, lid 2, 
- Uitspraak uitgestelcl totclat het Hof va11 
J ustitie van de Eu1·opese Gemeenschappen 
bij wijze van p1·ej1tdiciele beslissing ove1· 
cleze uitlegging u·itspmak heeft gedaan. -
W anneer het Hof van cassatie kennis 
neemt van een geschil betreffende de 
uitlegging van het V erdrag tot oprichting 
van de Europese Gemeenschap voor 
atoomenergie, inzonderheid van arti
kel 188, lid 2, stelt het Hof de uitspraak 
uit totdat het Hof van J ustitie bij pre
judiciele beslissing uitspraak heeft gedaan 
over deze uitlegging. (Verdrag tot oprich
ting van de Em·opese Gemeenschap voor 
atoomenergie, art. 150, got:ldgekeurd bij 
de wet van 2 december 1957.) 

17 februari 1969. 569 

13. - Bevoegclheid. Stmfzalcen. -
Vm·zoelcschrift ,wam·bij het Hof verzocht 
wo1·dt een onclm·zoelc in te stellen. - H of 
niet bevoegcl. - Ret Hof van cassatie 
is niet bevoegd om kennis te nemen van 
een verzoekschrift waarbij om een onder
zoek wordt verzocht. (Grondwet, art. 95.) 

31 maart 1969. 724 

14. - Bevoegclheicl. Bm·ge1·lijlce 
zalcen. ~ Versclwijving in cle best1·eclen 
beslissing. - Bevoegclheid van het Hof 
om ze te ve1·bete1·en. - Ret Hof is, ter 
beoordeling van een' cassatimniddel, be
voegd om een verschrijving te verbeteren 
die de rechter heeft begaan in een reden 
van zijn beslissing, wanneer deze ver
schrijving duidelijk blijkt uit de context 
van de beslissing en uit de processtuldmn 
waarnaar deze beslissing verwijst. 

16 mei 1969. 915 

15. - Bevoegclheid. - Dienstplicht. -
Stulclcen waarop het Hof ve1'1nag acht te 
slaan. - Het Hof waarbij aanhangig is 
een voorziening tegen een beslissing van 
een militiegerecht mag, voor de beoorde
ling van een middel, geen acht slaan op 
de stukken die aan dit gerecht niet 
werden overgelegd. 

19 mei 1969. 925 

16.- Bevoegclheid.- Voordmgen van 
lcandidaten voo1· het ambt van advocaat 
bij het Hof van cassatie. - Advocaten bij 
het H of van cassatie die het bewijs leveren 
van cle kennis van cle Franse of van de 
Nede1·landse taal. - Verbod voo1· het Hof 
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kandidaten voor te dragen die het bewijs 
niet levet·en van de kennis van de Ft·anse 
of van de N ederlandse taal, indien het 
aantal advocaten, die t·espectievelijk het 
bewijs levet•en van de kennis van een van 
deze talen, de helft niet bereikt van het 
aantal advocaten bij dit Hof. - Uit arti
kel 45, § 1, lid 1, nieuw, van de wet van 
15 juni 1935 blijkt dat, indien het 
aantal advocaten bij het Hof van cassa
tie, die het bewijs leveren hetzij van de 
Franse, hetzij van de N ederlandse taal, 
de helft van het aantal advocaten bij dit 
Hof niet bereikt, er, in geval van vaca
ture, geen kandidaten mogen worden 
voorgedragen die het bewijs niet leveren 
van de kennis van deze taal. (Eerste 
geval). 

13 juni 1969. 1007 

17. - Bevoegclheicl. Gebt·nik cler 
talen.- Aclvocaat bij het Hof van cassatie, 
reeds benoemd bij cle inwerkingtt·ecling van 
artikel 45, nienw, van cle wet van 15 jnni 
1935. - Aclvocaat clie het bewijs levert 
van de kennis van cle N ecle?'lanclse of van 
cle Fmnse taal doot• cle gewone pmktijk 
ervan. - V erlclat·ing van cle Raacl van cle , 
Orde. - Toezicht van het Hof over deze 
verklaring. - Draagwijdte van dit toezicht. 
- Homologatie doo'r het Hof van deze 
vet·klaring. - Indien de Raad van de 
Orde van Advocaten bij het Hof van 
cassatie bevestigd heeft dat een advocaat 
bij dit Hof, die ingeschreven is op het 
tableau van de Orde van v66r de inwer
lcingtreding van artikel 45, nieuw, van 
de wet Van 15 juni 1935, het bewijs levert 
van de kennis hetzij van de N ederlandse, 
hetzij van de Franse taal, door de gewone 
praktijk van deze talen, homologeert 
het Hof deze beslissing, nadat het kennis 
heeft genomen van de feiten waarop de 
Raad van de Orde zijn verklaring heeft 
gesteund, en heeft onderzocht of hij uit 
deze feiten wettelijk heeft kunnen afleiden 
dat de verzoeker het bewijs heeft geleverd 
van de kennis van deze taal door de 
gewone praktijk ervan. (Tweede geval.) 

13 juni 1969. 1007 
o' 

18. - Bevoegdheid. Stt·afzaken. -
VerzoekschTift wam·bij het Hof verzocht 
wot·dt vast te stellen dat onclerscheiden 
feiten wellce aanleicling gavm~ tot meenlet·e 
veroot•delingen, voot·tkwamen ttit hetzelfde 
stmfbaar opzet. - Hof niet bevoegd. -
Het Hof van cassatie is niet bevoegd 
om vast te stellen dat de feiten die aanlei
ding hebben gegeven tot veroordelingen, 
uitgesproken bij verschillende rechterlijke 

beslissingen behoren tot hetzelfde straf
baar opzet. 

19 augustus 1969. 1089 

§ 2.- Beslissingen in rechte 
en beslissingen in feite. ( Zie V oorziening 

in cassatie.) 

§ 3. - Ambtshalve op te werpen middelen 
en gronden van niet-ontvankelijkheid. 

19. - Bevoegclheid. - Miclclelen van 
ambtswege. - Dit·ecte gemeentelijlce belas
t~ngen. - Beslissing van de bestendige 
depntatie van de pt·ovinciemad. - Ont
vankelijke voorziening. - Hof clat van 
ambtswege een middel van openbm·e orde 
mag opwet·pen. - Het Hof van cassatie, 
waarbij aanhangig is een ontvankelijke 
voorziening tegen een beslissing van de 
bestendige deputatie van de provincie
raad, uitspraak doende inzake directe 
gemeentelijke belastingen, kan van 
ambtswege een middel opwerpen dat 
afgeleid is uit de schending van een 
wetsbepaling van openbare orde. 

15 oktober 1968. 182 

§ 4. - Respectieve bevoegdheid van de alge
mene verga.;iering, de verenigde kamers, de 
eerste en tweede kamers en de voltallige 
terechtzittingen. 

20. - Bevoegdheicl. - Strafzaken. -
W anbedrijf ten laste gelegd van een magi
stt·aat van een hof van bet·oep of van een 
pat·ket bij een hof van beroep.- Bevoegcl
heid van de tweede kamet· van het Hof van 
cassatie om te onclerzoeken of et· elementen 
bestaan die de vervolging rechtvaat·digen. 
- Bevoegdheicl van het Hof om de zaak 
te vet·wijzen naar een ander hof van 
bet•oep dan het hof wam·toe de vet·volgde 
magistt·aat behom·t. - De procnrenr
generaal' die van de Minister van justitie 
s'tukken heeft ontvangen betreffende een 
wanbedrijf dat ten laste wordt gelegd 
van een magistraat van een hof va:n 
beroep of van een parket bij een hof van 
beroep en die, eventueel, aanvnllen:de 
inlichtingen heeft ingewonnen of heeft 
doen inwinnen, maakt de zaak aanhangig 
bij de tweede kamer van het Hof van 
cassatie door schriftelijke vorderingen. 
De tweede kamer van het Hof van cassa
tie, in de raadkamer uitspraak doende, 
onderzoekt of er elementen bestaan die 
de vervolging rechtvaardigen en beveelt 
dat, indien daartoe grond bestaat, de 
zaak naar een ander hof van beroep 
verwezen wordt dan dat waartoe de 
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vervolgde. magistraat behoort. (Wetb. 
van strafv., art. 482 ; wet van 20 april 
1810, art. 10.) 

30 september 1968. Ill 

21. - Bevoegdheid. - Ve1·enigcle ka
mers. - Burgedijlce zaken. - Beslissing 
van de 1'echter op verwijzing doo1· ve1·schil
lencle micldelen best1·eclen. - Een beschik
lcing van deze beslissing die onve1·enigbaar 
is met het cassatiea1'1·est en best1·eden wo1•clt 
dooT hetzelfde middel als clatgene dat doo1· 
het cassatiea1Test wenl aangenomen. -
Middel dat tot de _ bevoegdheicl van de 
ve1·enigde kamers behoo1·t. - AncleTe 
middelen die ande1·e beschikkingen best?·ij
den. - Middelen die tot de bevoegdheid 
van de ee1·ste kame1· van het H of behoort. -
W armeer een beslissing van de rechter 
op verwijzing, recht doende in burgerlijke 
zaken, door verschillende mid,delen be
streden wordt ep een enkel van deze 
middelen hetzelfde is als datgene dat 
door het cassatiearrest werd aangenomen 
en een beschikking bestrijdt die onver
enigbaar is met het cassatiearrest, doet 
de eerste kamer van het Hof vooreerst 
uitspraak over de andere middelen en, 
zo deze gegrond l'ijn, beperkt het Hof 
zich in het beschikkend gedeelte van zijn 
arrest ertoe, dit vast te stelle,n en de 
zaak, voor het overige, naar de ver_enigde 
kamers te verwijzen, die aileen bevoegd 
zijn om uitspraak te doen over het eerste 
middel. 

2 m.ei 1969. 834 

22. Bevoegclheid. Verenigde 
kamers. - Burgerlijke zaken. - Beslis
sing van de 1'echte1· op ve1·wijzing bestreden 
do01' ve1'8Chillende middelen waarvan een 
onder de bevoegdheid valt van de verenigde 
kame1·s en de ancle1·e onde1· die van de 
ee1·ste kamer van het Hof. - Ee1·ste kamM' 
die voo1·eerst uitspmak doet. - Middelen 
gegrond. - Beschikkencl gedeelte van het 
arrest dat zich e1·toe bepedct deze gegrond
heid vast te stellen en de zaak naar de vm·e
nigde kamers te ve1·wijzen. - Wanneer 
een beslissing van de rechter op verwij · 
zing, recht doende in burgerlijke zaken, 
door verschillende middelen bestreden 
wordt en een enkel van deze middelen 
hetzelfde is als datgene dat door het 
cassatiearrest werd aangenomen en een 
beschikking bestrijdt die onverenigbaar 
is met het cassatiearrest, doet de eerste 
kamer van het Hof vooreerst u:itspraak 
over de andere middelen en, Z9 deze 
gegrond zijn, beperkt het Hof zich in 
het beschild~end gedeelte van zijn arrest 
ertoe, dit vast te stellen en de zaak; 

0ASSATIE, 1970. - 36 

voor het overige, naar de verenigde 
k~mers t~ verwijzen, die alleen bevoegd 
ZIJn om mtspraak te doen over het eerste 
milldel. 

2 mei 1969. 834 

23 .. - Bevoegdheid. - Algemene ve?'· 
gaclenng. - Advocaat bij het Hof Yan 
cassatie. - Gebn~ik de1· talen. - Ve1·zoek 
tot homologatie elm· beslissing van de 
Raacl van de Orde van advocaten bij het 
H of van cassatie, waarbij wm·dtt verklaa1·d 
dat ee11 aclvocaat bij het E of van cassatie 
de gewone pmktijk heeft van de Nede?'· 
landse. of vm~ de FTanse taal. - Hof van 
ca_ssatte dat ·~· algemene vergade1·ing over 
dtt veTzoek t~ttspmak cloet. - De procu
reur-generaal gehoord zijnde, doet het 
~of van cassatie in algemene vergadering 
mtspraak over het verzoek van de advo
caat bij het Hof van cassatie tot homolo
gatie der beslissing van de Raad van de 
Orde betreffende de gewone praktijk, 
welke deze advocaat heeft van de N eder
landse . o~ van de Franse taal. (Decreet 
van 6 Jnh_l810, art. 62; wet van 15 juni 
1935, artrkel 45, § 1, vervangen bij 
art. 179, ingelast in art. 3 van de wet van 
10 oktober 1967 houdende het Gerech
telijk Wetboek.) (Eerste en tweede geval.) 

13 juni 1969. 1007 

24. - Bevoegdheid. Algemene ver-
gadering. - Aclvocaat bij het Hof van 
cassatie. - Geb1·uik elm· talen. - V M'Zoek 
tot homologatie de1· beslissing van de Raacl 
van de 01·de van aclvocaten bij het H of 
van cassatie, wam·bij wo1·dt ve1·klam·d dat 
een advocaat bij het Hof van cassatie de 
gewone pTaktijk heeft van de Nederlandse 
of van de Franse taal.- Hof van cassatie 
dat in r:lgemene vergade1·ing over dit ve1·· 
zoek uttspmak doet. - Behandeling en 
uitspmalc in 1'aadkame?'. - Het Hof van 
?assatie houdt zijn algemene vergadering 
m raadkamer voor de behandeling van 
het verzoek va~ een advocaat bij het 
Hof van cassatre tot homologatie der 
beslissing van de Raad van de Orde 
betreffende de gewone praktijk, welke 
deze advocaat heeft van de Nederlandse 
of van de Franse taal, en voor de uit
spr:;tak.- over dit verzoek. (Wet van 
15 JUni 19.35, art. ~5, § 1, vervangen bij 
art. 179, mgelast m art. 3 van de wet 
van 10 oktober 1967 houdende het 
Gerechtelijk Wetboek.) (Eerste en tweede 
geval.) 

13 juni 1969. 1007 

§ 5. - Soevereine beoordelihg 
door de feitenrechter; (Zie dit trefwoord.) 
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HOOFDSTUK II. 

VORDERINGE.N TOT NIETIGVERRLARING 
EN CASSATIEVOORZIENINGEN IN HET 
BELANG VAN DE WET. 

25.- Bevel van cle Ministe1· van j~bstitie. 
- Stmjzaken. - A1'1'est ve1'oonlelend 
wegens eMb misdTijj van misb1·~bik van 
Ve1't1'otbtuen. Vaststellingen clie de 
veToonlelii~g niet wettelijk 1'echtvaa1·digen. 
- Vemietiging. - Op de voorziening 
van de procureur-generaal, ingesteld op 
bevel van de Minister van justitie, ver
nietigt het Hof een veroordeling wegens 
misbruik van vertrouwen, wanneer de 
gedane vaststellinge~l deze veroordeling 
niet wettelijk rechtvaardigen. (W etb. van 
strafv., art. 441.) 

7 oktober 1968. 140 

26. - Bevel van de Jll[inistM' van jnsti
tie. - St1·ajzaken. - V onnis van de 
politiM·echtbcmk clat cle beklaagcle ve?'001'
deelt tot een stmj die hoge1' is dan clie 
welke bij de wet wonlt gesteld, wegens een 
herhaling waa1·van in cle wet geen sp1·alce 
is. - Y eTnietiging en veTwijzing. - Op 
de voorziening van de procureur-gene
raal, ingesteld op bevel van de Minister 
van justitie, vernietigt het Hof het vonnis 
van de politierechtbank, dat de beklaagde 
veroorcleelt tot een straf die hoger is clan 
die welke bij de wet wordt gesteld, 
wegens een herhaling waarvan in de wet 
geen sprake is, en verwijst de zaak naar 
een andere politierechtbank. (Wetb. van 
strafv., art. 441 en 427.) 

21 oktober 1968. 207 

27. - StTajzaken. - V oo1·ziening cloo1· 
het openbaa1· ministe1·ie tijclens de terecht
zitting ingestelcl. - V e1'1uietiging bepe1·kt 
tot het belang van de wet en zonde1· VM'
wijzing. - De vernietiging, op de voor
ziening die door het openbaar ministerie 
tijdens de terechtzitting van het Hof 
wordt ingesteld, van een beslissing in 
strafzaken worclt enkel uitgesproken in 
het belang van de wet en geschiedt 
zonder verwijzing. 

22 oktober 1968 en 5 mei 1969. 
·220 en 850 

28. - Bevel van de M iniste1• van 
j~tstitie. - Stmjzaken. - Vonnis van de 
politie1'echtbank dat cle beklaagde ve?'OO?'
deelt tot een geldboete van 26 jmnk, 
wegens ove1·t1·ecling van a1'tikel 84 van cle 
wet van 8 april 1965 bet?·e.ffencle cle 
jeugclbesche1·ming. Vernietiging en 
veTwijzing. - Op de voorzioning van de 

procureur-generaal, ingesteld op bevel 
van de Minister van justitie, vernie
tigt het Hof het vonnis van de politie
rechtbank dat een beklaagde veroordeelt 
tot een geldboete van 26 frank wegens 
overtrecling van artikel 84 van de wet 
van 8 april 1965 betreffende de jeugd
bescherming, en verwijst de zaak naar 
een andere politierechtbank. (Wetb. van 
strafv., art. 441 en 427.) 

17 februari 1969. 575 

29. -Bevel van de Ministe1· van J~tsti
tie. - St1·ajzaken. - Vonnis tot VM'OO?'
deling van een beklangcle die ?'eecls VToeger 
voo1' hetzelfde jeit wenl ve1·oonleeld. -
V emietiging. - Op de voorziening van 
de procurem·-generaal, ingestelcl op be
vel van de Minister van justitie, ver
nietigt het Hof het vonnis waarbij 
de politierechtbank een beklaagde ver
oordeelt wegens een feit waarvoor hij 
door een vroegere in kracht van gewijsde 
gegane beslissing reeds veroordeeld werd. 
(Wetb. van strafv., art. 441.) 

17 februari en 28 april 1969. 
575 en 814 

30. -Bevel van cle JYBniste1· van jnsti
tie. - Stmjzaken. - Vonnis vnn de 
cm·rectionele 1'echtbnnlc tot vm·oonleling van 
een rnincle1jaTige die nog geen achttien 
jcta1' was op cle datum van de jeiten. -
Ye1·nietiging en verwijzing. - Op de 
voorziening van de promn·eur-generaal, 
ingesteld op bevel van de Minister van 
justitie, vernietigt het Hof het vonnis, 
waarbij een correctionele rechtbank een 
veroordeling uitspreekt tegen een be
klaagde die, op het ogenblik van de feiten 
waarop de veroorcleling berust, jonger 
was dan achttien jaar, en verwijst de 
zaak naar de pro01weur des Konings. 
(Wetb. van strafv., art. 36, 4°, en 44.) 

17 februari 1969. 576 

31. -Bevel vnn de Ministe1· van justi
tie. - Stmfznken. - Vonnis van de 
coT?'ectionele ?'echtbank dat bij toepassing 
vnn a?·tikel3 78, lid 2, vnn het Stmfwetboelc, 
de vade1· vnn een 11mncle1jMig kincl ve?'-
001'deelt tot ontzetting 11an de 1•echten en 
voonlelen die hem doo?' het Bu1·gerlijlc 
TVetboek op de pM'SOO?u en op de goede1·en 
va1~ clit lcincl wonlen toegelcend. - Op
heffing van aTtikel 378, lid 2, van het 
Stmjwetboek do01' aTtikel 90 van de wet 
vnn 8 ap1·il 1965 op de jeugclbeschm·ming. 
- V e1'nietiging zondm· venvijzing. -
Op de voorziening van de procureur
generaal, ingesteld op bevel van de 
Minister van justitie, vemietigt het Hof, 
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zonder verWIJzrng, het vonnis waarin 
een correctionele rechtbank na de inwer
kingtreding van de wet van 8 april 1965 
op de jeugdbescherming, de vader van 
een minderjarig kind bij toepassing van 
artikel 378, lid 2, van het Strafwetboek 
veroordeelt tot ontzetting van de rechten 
en voordelen die hem door het Burgerlijk 
W etboek, Boek I, Titel IX, op de persoon 
en op de goederen van dit kind worden 
toegekend, daar genoemd artikel bij 
artikel 20 van de voormelde wet werd 
opgeheven. (Wetb. van strafv., art. 441; 
wet van 8 april 1965, art. 92; koninklijk 
besluit van 30 juni 1966, aJ:"t. I.) 

15 april 1969. 764 

32. -Bevel van de Ministe1• van justi
tie. - Stmfzaken. - Vonnis van de 
cm·rectionele ?'echtbank waarbij de be
klaagde wegens overtrecling van de wet 
van 26 jamta1·i 1960 betrefjencle cle talcsen 
op de toestellen voor het ontvangen van 
?'adioomroe]Juitzendingen tot een hoofd
gevangenisst?·aj ve1·oordeelcl woTdt. - V 61'

nietiging en ve1•wijzing. - Op de voor
zienixlg van elf;) procureur-generaal, inge
steld op bevel van de Minister van 
justitie, vernietigt het Hofhet vonnis van 
de politierechtbank, waarbij de beklaagde 
wegens een overtreding van de wet van 
26 januari 1960 betreffende de taksen 
op de toestellen voor het ontvangen van 
radio-omroepuitzendingen · veroordeeld 
wordt tot een hoofdgevangenisstraf en 
verwijst de zaak naar een andere politie
rechtbank. (Wet van 26 januari 1960, 
art. 16; Wetb. van strafv., art. 441 en 
427.) 

28 april 1969. 813 

33. - Bevel van de lJ!Iiniste?' van justi
tie. - Stmjzaken. - Vonnis dat een 
ve?'001'deling uitsp1·eelct wegens een ve1·
jaa1·d misd1·ijj. - Vemietiging. - Op 
de voorziening van de procureur-generaal, 
ingesteld qp bevel van de Minister van 
justitie, vernietigt het Hof het vonnis 
dat een veroordeling uitspreekt wegens 
een misdrijf dat door verjaring gedekt 
was. (Wetb. van strafv., art. 441.) 

28 april 1969. 815 

34. -Bevel van de M.inister van justi
tie. - St1·ajzalcen. - Vonnis van de 
co1'1'ectionele 1'echtbank dat, met toepassing 
van artikel382, lid 2, van het Stmjivetboelc, 
de moecle1· van een mincle1'ja1·ig kind ver
oordeelt tot ontzetting van de rechten en 
voordelen die haa1· do01' het Bu1•ge1·lijlc 
lVetboelc op de pe1•soon en op de goecle1·en 
van clit kind wonlen toegekend na de 
inwe1·lcingt1·eding van de wet van 8 ap1·il 

1965. - Vemietiging zoncle1· ver~mJzmg. 
- Op de voorziening van de procureur
generaal, ingesteld op bevel van de 
Minister van justitie, vernietigt het Hof, 
zonder verwijzing, het vonnis waarbij 
een correctionele rechtbank na de inwer
kingtreding van de wet van 8 april 1965, 
de moeder van een mi:nderja;rig kind, 
met toepassing van: artikel 382, lid 2, 
van het Strafwetboek, veroordeelt tot 
ontzetting van de rechten en voordelen 
die haar door het Burgerlijk vVetboek, 
Boek I, titel IX op de persoon en op de 
goederen van dit kind worden toegekend, 
daar genoemd artikel bij artikel 90 van 
bedoelde wet werd opgeheven. (Wetb. 
van strafv., art. 441; wet van 8 april 
1965 ; art. 90 ; koninkl. besl. van 30 juni 
1966, art. I.) 

10 juni 1969. 996 

35. -Bevel van de Ministe1· van j~tsti
tie. - Vonnis van de politie1·echtbank die 
de belclaagde ve?'001'deelt zonde1· dat de 
zaalc 1·egelmatig bij !war aanhangig was. 
- Vernietiging. - Op de vo0rziening 
van de procureur-generaal, ingesteld op 
bevel van de Minister van justitie, ver
nietigt het Hof het vonnis waarbij de 
politierechtbank de beldaagde veroor
deelt zonder dat de zaak regelmatig bij 
de rechtbank aanhangig was door een 
dagvaarding of vrijwillige verschijning 
van de beklaagde. (Wetb. van strafv., 
art. 145, 147 en 441.) 

23 juni 1969. 1067 

HOOFDSTUK III. 

VOORZIENINGEN IN OASSATIE, -MEMO
RIE TOT STAVING VAN DE VOORZIENING ; 
MEMORIE VAN ANTWOORD EN VAN 
WEDERANTWOORD 

(Zie Voorziening in cassatie.) 

I;I:OOFDSTUK IV. 

0ASSATIEMIDDELEN, 

(Zie Cassatiemiddelen.) 

HOOFDSTUK V. 

REOHTSPLEGING IN HET ALGEMEEN. 
YORJI'I, GEVOLGEN VAN DE ARRESTEN 
VAN HET HoF VAN OASSATIE, 

§ 1. - Rechtspleging in burgerlijke zaken of 
zaken van koophandel. - Omvang van de 
vernietiging. 

36. - Rechtspleging. - B~wgeTlijlce 
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zalcen. - V oorzieningen clam· VM'schillende 
pa1·ti}en ingesteld tegen eenzelfde a1·1·est. -
Samenvoeging.- Waxmeer verschillende 
partijen zich tegen hetzelfde arrest in 
cassatie voorzien, mogen de voorzienin
gen samengevoegd worden. (Besluit van 
15 maart 1815, art. 2.) 

17 oktober 1968. 188 

37. - Omvang. - Bu?·ge1·li}lce zakm. 
- V ernietiging van de beslissing die het 
hoge1' beroep ontvanlceli}lc ve1·klaart. -
Ve1·nietiging die leidt tot de vemietiging 
van de beslissing die rechtdoet op het 
hoge1' be1•oep ovM' de gTond van de zaak.
De vernietiging van de beslissing die een 
hoger beroep ontvankelijk verklaart leidt 
tot de vernietiging van de b'{slissing die 
rechtdoet op dit hoger beroep over de 
grond van de zaak. 

31 oktober 1968. 248 

38. - Omvang. - Bu?·ge1·lijlce zaken. 
---'- Onsplitsbam· geschil. - PaTti} voo1' de 
jeitemechte1' die zich niet in cassatie heejt 

. voo1·zien, doch clie voo1· het Hof doo1' de 
eiseTes in de zaak we1·d bet?·olclcen. -
Oassatie die zich uitst?·ekt tot de beslissing 
ten aanzien van deze pa1·ti}. - W anneer 
een geschil onsplitsbaar is tussen de eiser 
in cassatie en ee:n partij voor de feiten
rechter, die zich niet in cassatie heeft 
voorzien, doch die de eiser in de zaak 
heeft betrokken, en de voorziening 
gegrm1.d is, wordt de vernietiging uitge
sproken zowel ten aanzien van de 
beslissing inzake de eiser als ten aanzien 
van de beslissing inzake deze partij . 

12 december 1968. 368 

39. - Omvang. - Bu1·ge1'lijke zaken. 
- VeTnietiging van een beslissing. -
V e1·nietiging die leidt tot de. venuietig·ing 
vcm de beslissing die enkel het gevolg is 
van de ee1·ste.- De vernietiging van een 
arrest leidt tot de vernietiging van het 
later arrest dat enkel het gevolg is van 
de vernietigde bcslissing. 

23 januari 1969. 498 

40. - Omvcmg. - Bu1·geTli}ke zaken. 
- VeTnietiging van de beslissing. -
Ve1·nietiging die zich uitst1·ekt tot de Ve1'-. 
oonleling in de kosten. - De vernietiging, 
zelfs gedeeltelijk, van de bestreden be
slissing leidt tot de vernietiging van de 
veroordeling in de kosten die het gevolg 
van deze beslissing is. (Wetb. van burg. 
rechtsv., art. 130.) 

31 januari 1969. 522 

41. - Omvang. - BtwgeTli}ke zaken. 
- RechtsV01'd61·ing tot vri}wating tegen 
twee ve?·weenleTs. - VeTOO?'deling van de 
ee1'ste die noodzakeli}k geleid heeft tot het 
bttiten de zaak stellen van de tweede. -
V oo?·ziening van de eeTste ve1·weenl61' tegen 
de eisM' tot m·i}wm·ing en tegen de tweede 
ve1'We61'de1'. - V e1·nietiging van de beslis
sing ten laste van de ee1·ste veTweenle?'. - _ 
V eTnietiging van deze beslissing leidt tot 
de vemietiging van de beslissing die de 
tweede verweenl61' buiten de zaak stelt. -
W anneer in bciTgerlijke zaken een vor
dering tot vrijwaring tegen twee verweer
ders het voorwerp is geweest van een 
gemeenschappelijk dcbat tussen de par
tijen ext de veroordeling van de eerste 
verweerder noodzakelijk geleid heeft tot 
het buiten de zaak stellen van de tweede, 
moet de vernietiging van de veroorde
lende beslissing op de voorziening van 
de eerste verweerder tegen eiser tot vrij · 
waring en de tweede verweerder, zich 
uitstrekken tot de beslissing die de tweede 
verweerder buiten de zaak stelt, daar er 
tegen deze beslissing geen o;ntvankelijke 
voorziening kon worden ingesteld, noch 
door de tweede verweerder, tegen wie de 
beslissing geen grief aanvoert, · noch door 
de eiser tot vrijwaring, voor wie ze 
slechts een grief kan opleveren indien 
het bestreden beschikkend gedeelte- door 
de voorziening vernietigd wordt. 

27 februari 1969. 610 

42. - Omvang. - Btwge1·lijke zaken. 
- A1'1'est waa1·bi} een eis tot v1·i}waring 
wonlt aangenomen en waa1·bi} om deze 
1·eden een eis tot betali1ug van schadeve?'
goeding wegens te1·gende en ?'oekeloze eis 
tot V1'i}wa1·ing wonlt ve?''W01'p61u. - V 61'
nietiging van de beslissing op de eis tot 
V1'i}waring b1·engt oak de ve1·nietiging mede 
van de beslissing op de tegeneis. -Wan
neer een eis tot vrijwaring werd aange
nomen en een eis tot betaling van 
schadevergoeding wegens tergende en 
roekeloze eis tot vrijwaring werd ver
worpen o1n de enige reden dat de eis 
tot vrijwaring gegrond is, brengt de 
vernietiging van de beslissing op de eis 
tot vrijwaring de vernietiging mede van 
de beslissing op de eis tot betaling van 
schadevergoeding. 

11 maart 1969. 655 

§ 2. - Rechtspleging in belastingzakcn. 
Omvang van de vernietiging. 

43. - Reehtspleging. - Di1·ecte belas
tingen. - V ooTzieningen doo1· ve1·schillende 
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partijen tegen dezelfde beslissing inge
steld.- Ge1·echtelijk Wetboek, artikel1083, 
op 1 janum·i 1969 in werking getreden.
Bepaling 11iet toepasselijk inzake directe 
belastingen.- Samenvoeging die niettemin 
kan bevolen wMden. - Artikel 1083 van 
het Gerechtelijk W etboek, krachtens het
welk het Hof ambtshalve samenvoegt 
de voorzieningen welke door twee par
tijen tegen dezelfde beslissing worden 
ingesteld, is thans niet toepasselijk 
inzake directe belastingen, daar artikel 2 
van bedoeld wetboek nog niet van kracht 
is. - Nu artikel 2 van het besluit van 
15 maart 1815 sinds I januari 1969 
opgeheven werd bij artikell4, 23°, vervat 
in· artikel 2 van de wet van 10 oktober 
1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, 
schrijft geen enkele wetsbepaling uit
drukkelijk de samenvoeging meer voor 
van de voorzieningen inzake directe 
belastingen. 

Ret Hof kan niettemin deze sam en
voeging bevelen in het belang van een 
goede rechtsbedeling. 
· 6 mei 1969. 866 

44. - Omvang.- Di1·ecte belastingen. 
- Beschilckend gedeelte niet onde1·scheiden 
uit het oogpunt van de omvang van de 
ve1·nietiging.- Beg1·ip.- Inzake directe 
belastingen is, uit het oogpunt van de 
omvang van de vernietiging, geen be
schikkend gedeelte dat onderscheiden 
is van het door de voorziening bestreden 
dispositief, datgene waartegen door geen 
enkele partij in het cassatiegeding een 
ontvankelijke voorziening kan worden 
ingesteld. 

19 jtmi 1969. 1042 

§ 3. - Rechtspleging in strafzaken (Douanen 
en accijnzen inbegrepen). - Omvang van 
de vernietiging. 

45. - Omvang. - Stmjzalcen. -
BtwgeTlijlce J'echtsv01·deringen. - Vonnis 
dat alle aanspmlcelijlcheid voo?· een ongeval 
ten laste van een beklaagde legt met 
uitslttiting van de ande1·e belclaagde. -
V onnis vm·nietigd omdat onwettelijlc veJ'
lclam·d toerd dat het doo1• de· tweede be
lclaagde gepleegde misd1·ijj geen oorzalcelijk 
verband met dit ongeval heejt. - VeJ·nieti
ging van de beslisSing die de em·ste belclaag
de e1•toe vm·ooTdeelt de tweede volledig te 
vergoeden en hem zijn btwgerlijlce J•echts
vOJ·dm·ing tegen deze laatste ontzegt. -
V ernietiging die zich niet ttitst1·elct tot de 
beslissing dat de ee1·ste belclaagde een jout 
heeft begaan die hem vooT het ongeval 
ttanspmlcelijlc stelt. - W aru1eer een vonnis 

alle aansprakelijkheid voor een ongeval 
ten laste van een beklaagde legt, met 
uitsluiting van de andere beklaagde, 
strekt de vern1etiging van de beschikkin
gen, die de eerste beklaagde ertoe ver
oordelen de tweede volledig te vergoeden 
en de door de eerste beklaagde tegen 
deze laatste gerichte burgerlijke rechts
vordering ontzeggen, zich niet uit tot 
de beslissing dat de eerste beklaagde 
een fout heeft begaan die he1u voor het 
ongeval aansprakelijk stelt. 

9 september 1968. 22 

46. - Omvang. - Strajzalcen. 
Voorziening van de beklaagde. - Vernie
tiging, van de beslissing op de stmjvOJ·de
ring. - B1·engt de ve1·nietiging mede van 
de niet definitieve beslissing op de ·J·echts
voJ·dering van de burgeJ'lijlce pa1·tij. -
De vernietiging, op de voorzieni11g van 
de beklaagde, van de beslissing op de 
strafvordering brengt de vernietiging 
mede van de niet de:finitieve beslissing 
op de rechtsvordering van de burger
lijke partij, zelfs indien de beklaagde 
tegen deze laatste beslissing geen voor
ziening heeft ingesteld. 

9 september 1968. 26 

47. - Rechtspleging. - StJ'afzalcen. -
Hoj van cassatie, wam·bij aanhangig is 
gemaakt daM de MinisteJ' van jttstitie en 
de vo1·de1·ing van de P1·ocUJ'eUJ'-genm•aal een 
wanbedrijj gepleegd buiten zijn ambt doo1· 
een magistmat van een hoj van beroep of 
van een pm·lcet bij een hof van beJ•oep. -
Beslissing van de tweede kame1' van het 
Hoj van cassatie wellce de zaak naar een 
ande1· hof van bm·oep vm·wijst.- Beslissing 
in J'aadkameJ' gewezen. - De procureur
generaal die van de Minister van justitie 
stukken heeft ontvangen betreffende een 
wanbedrijf dat ten laste wordt gelegd 
van een magistraat van een hof van 
beroep of van een parket bij een hof van 
beroep en die, desgevallend, aanvullende 
inlichtingen heeft ingewonnen of heeft 
doen inwinnen, maakt de zaak aanhangig 
bij de tweede kamer van het Hof van 
cassatie door schriftelijke vorderingen. 
De tweede lmmer van het Hof van cassa
tie, in de raadkamer uitspraak doende, 
onderzoekt of er elementen bestaan die 
de vervolging rechtvaardigen en beveelt 
dat, indien daartoe grond bestaat, de 
zaak naar een ander hof van beroep 
verwezen wordt dan dat waartoe de 
vervolgde magistraat behoort. (Wetb. 
van strafv., art. 482 ; wet van 20 april 

"1810, art. 10.) 
30 september 1968. Ill 
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48.- Omvung.- St1·ajzaken.- Voo1'· 
ziening van de belclaagcle. - V ernietiging 
van de beslissing op de stmjvo1·clering. -
Leiclt tot de ve1·nietiging van cle niet clefi
nitieve beslissing op de 1"echtsvonle1·ing van 
de btwge1·lijke paTtij, niettegenstctancle cle 
niet-ontvankelijkheicl van de voo1·ziening 
tegen cleze beslissing. - De vernietigh'lg 
op de voorziening van de beklaagde van 
de beslissing op de strafvordering leidt 
tot de vernietiging van de niet definitieve 
beslissing op de rechtsvordering van de 
burgerlijke partij, hoewel de voorziening 
ingesteld tegen de tweede beslissing op 
dat ogenblik niet ontvankelijk is. 

30 september 1968. 116 

49. - Onwang. - StTajzaken. 
V e1·vangencle gevangenisstmj die het wette
lijlc maximum te boveru gaat. - V e1·nieti
ging en venvijzing bepe1·kt tot clit punt 
van het beschiklcencl gecleelte. - W a~meer 
een veroordelend vonnis wordt vernietigd 
omdat de rechter . een vervangende 
gevangenisstraf heeft uitgesproken, die 
het wettelijk maximum te boven gaat, 
zijn de vernietiging en de verwijzing 
beperkt tot dit plmt van het beschikkend 
gedeelte. 

7 oktober 1968. 144 

50. - Omvang. Strajzalcen. -
Burge1·lijlce 1'echtsvonleTingen. - Beslis
sing die cle aanspmlcelijkheicl voo1· een 
ongeval tussen beicle clade1·s venleelt ten 
belope van twee cleTclen ten laste van de 
ee1·ste en een clenle ten laste van cle tweede. 
- V oo1·ziening van cle eeTste. - Ve1·nie
tiging van de beslissing op de btwgeTlijlce 
1'echtsv01'Cle1'ing die do01' cle tweecle tegen 
hem wenl ingestelcl en bijgevolg van de 
beslissing op de st1·ajvonle1'ing, wat een 
van de tegen hem bewezen geachte miscl1·ij
ven bet1·ejt. - V ernietiging clie zich niet 
uitstrekt tot cle beslissing dat cle eerste 
clacle1· we gens het · ande1' miscl1'ijj en, de 
tweede minstens voor een clerde aansp1·alce
lijlc is. - W anneer de rechter de aanspra
kelijkheid voor de gevolgen van een 
ongeval tussen de beide daders ervan 
verdeeld heeft ten belope van twee 
dm·den ten laste van de eerste e~'l een 
derde te~'l laste van de tweede, strekt de 
vernietiging van de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering die door de 
tweede dader tegen de eerste werd inge
steld als gevolg van de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering wat 
een van de tegen hem bewezen geachte 
misdrijven betreft, zich niet uit tot de 
beslissing dat de eerste dader wegens het 

ander misdrijf, en de tweede minstens 
voor een derde aansprakelijk is. 

14 oktober 1968. 170 

51. - Omvang. - Stmjzalcen. 
Niet bepe1·kte voo1·zienihg van de belclaag
de. - Ve1·nietiging van de beslissing op de 
st1·ajvonle1'ing. - Vernietiging van de 
einclbeslissing op de bu1·ge1·lijke 1'echts
vonlM·ingen tegen de belclaagde, zelfs indien 
de ve1•nietiging van cle beslissing op de 
strajvorclering ambtshalve ttitgesprolcen 
wonlt. - De vernietiging, op de niet 
beperkte voorziening van de beklaagde, 
van de veroordelende beslissing op de 
strafvordering brengt de vernietiging 
mede van de definitieve beslissing op de 
tegen hem ingestelde burgerlijke rechts
vorderingen, zelfs indien de vernietiging 
van de beslissing op de strafvordering 
ambtshalve uitgesproken wordt. 

14 oktober 19,68. 174 

52.- Omvan,g.- Stmjzalcen.- Voo1'· 
ziening van de belclaagde. - Vernietiging 
van de tegen hem ingestelde beslissingen 
op de stmj- en b~wgM·lijke V01'deJ·ingen. -
V eJ'nietiging die niet leidt tot die van cle 
eindbeslissing op de tegen hem ingestelde 
bU1·ge1·lijke 1'echtsvonle1·ing, wacwtegen hij 
zich niet of om·egelmatig heeft voo1·zien. -
De vernietiging, op de voorziening van 
de beklaagde, van de beslissingen op de 
tegen hem ingestelde straf- en burgerlijke 
vorderingen leidt niet tot de vernietiging 
van de eindbeslissing op de door hem 
ingestelde bm·gerlijke rechtsvordering 
waartegen hij zich niet ofwel onregelma
tig heeft voorzien. (Eerste zaak.) 

4 november 1968 (twee arresten) 256 

53. - · Omvang. - Strajzalcen. -
V ervallenverlclct1'ing van het 1·echt tot 
sturen. - V ernietiging uitgesproken we
gens de onwettelijkheicl wam·cloo1· deze straf 
is aangetast. - V olledige ve1·nietiging en 
VeJ'wijzing. -De vernietiging wegens de 
onwettelijkheid waardoor de vervallen
verklaring van het recht tot sturen is 
aangetast is een gehele vernietiging en 
geschiedt met verwijzing. 

4 november 1968. 261 

54. - Omvang. - Stmjzaken. - Ver
nietiging van cle beslissing die de belclaagde 
ve1•oordeelt. - Regelmatige voo1·ziening 
van cle bttrge1'1'echtelijlc aanspmkelijlce 
pa1·tij. - V ernietiging clie leidt tot de 
vernietiging van het beschilckencl gedeelte 
bet1·ejjencle deze pa1·tij, zelfs al is zij op 
een ambtshalve aangevoenl middel uitge-
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sproken. - W anneer de burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij regelmatig een vo<:>r
ziening heeft ingesteld, brengt de verme
tiging van de beslissing, die de beklaagde 
veroordeelt, zelfs al is zij op een ambts
halve aangevoerd middel uitgesproken, 
de vernietiging mede van het beschikkend 
gedeelte betreffende deze partij. 

25 november 1968. 318 

55. - Omvang. - Strajzalcen. -
Ve1·nietiging, op de vooTziening van de 
belclaagde, van de beslissing op de straf
vo?·deting.- Leidt tot de vemietiging van 
de niet dejinitieve beslissing op de ?'echts
vorde?·ing van een bu?'ge1'lijke pa1'tij. -
Zelfs in geval van aJ.sta_nd van de voo?·zie
ning tegen deze besl~ss~ng, zonde1· e1·~n te 
be?·~tsten. - De vernietiging, op de voor
ziening van de beklaagde, van de beslis
sing op de strafvordering_ leidt tot ~e 
vernietiging van de beslissmg op de met 
definitieve beslissing op de rechtsvorde
ring van een burgerlijke partij, alhoewel 
de beklaagde van zijn voorz~~ning afstand 
heeft gedaan, in zover ZIJ tegen deze 
beslissing was gericht, zonder evenwel 
erin te berusten. 

6 januari 1969. 425 

56. - Omvang. St?·ajzaken. -
Bu1·ge?·lijke ?'echtsvO?·de?·ingen. - Ve?·ooT
delencle beslissingen die cloo?' dezelfde 
onwettelijkheid zijn aangetast. - Eindbe
slissing op de ene 1•echtsvonlm·ing en ge~n 
einclbeslissing op de ande?'e. - V oo?·z~e
ning van de beklaagde. - Ajstand van de 
voo1·ziening tegen de niet definitieve beslis
sing, zonde?' bentsting. ~ Oassatie van de 
eindbeslissing. - Oassatie leidt tot de 
ve1•nietiging van de tweede beslissing. -
Wanneer de rechter, die van twee rechts
vorderingen tegen de beklaagde kenn~s 
neemt, beslissingen heeft gewezen dre 
door dezelfde onwettelijkheid zijn aange
tast, en de ene een eindbeslissing is en de 
andere niet, leidt het aannemen van de 
voorziening van de beklaagde tegen de 
eerste beslissing tot de vernietiging van 
de tweede, zelfs indien de beklaagde van 
zijn voorziening tegen deze laatste b~slis
sing afstand heeft gedaan zonder erm te 
berusten. 

13 januari 1969 461 

57. - Omvang. Strafzalcen. -'-
Ven~ietiging van een vonnis. - Vetnieti
ging die leiclt tot de ve1·nietiging van het 
late?' vonnis dat ~titsp1·aalc doet ovm· een 
ve1·zoek om ve?'bete1·ing van een ve?·sch?·ij
ving in het ee1•ste vonnis. -De vernieti
ging van een vonnis leidt tot de vernieti-

ging van een later vonnis, dat uitspraak 
doet over een verzoek om verbetering 
van een verschrijving in het eerste 
vonnis. 

3 februari 1969. 527 

58. - Omvang. Stmfzalcen. -
V e1·oonleling wegens twee miscl1·ijven tot 
ve1·schillende straffen. - Beicle misd1·ijven 
die facultatief lcunnen gestmft WO?'den met 
het ve1·val van het techt tot het bestu1·en van 
een voe1·tuig. :-- Beslissing die slechts een 
enkel Ve?'val ~titspreelct, zonde1· het misd1·ijj 
te p1'ecise1·en. - Oassatie van de beslissing 
wegens een van de miscl?·ijven. - Ve1·val 
dat wettelijlc ge1·echtvaanligd blijjt door het 
ande1· misdtijj. - Vemietiging die zich 
niet uitst1·elct tot het ve1·val. - W anneer 
een beklaagde tot verschillende straffen 
wordt veroordeeld wegens twee misdrij
ven die beide facultatief kunnen gestraft 
worden met het verval van het recht tot 
het besturen van een voertuig en de 
rechter slechts een enkel verval heeft 
uitgesproken, zonder het misdrijf te pre
ciseren waarmn hij het oplegde, strekt 
de vernietiging van de veroordeling we
gens een van deze misdrijven zich niet 
uit tot het verval dat wettelijk gerecht
vaardigd blijft door het andere misdrijf. 

24 februari 1969. 596 

59. - Omvang. Stmfzaken. -
Bu1·ge?'lijke Techtsvonle?·ing. - Vemieti
ging van een beslissing. - Vemietiging 
die de voo1•ajgaande p1·oceshandelingen 
niet t1•ejt. - De tot een rechterlijke 
beslissing beperkte verpietiging, laat de 
voorafgaande proceshandelingen bestaan. 

17 maart 1969. 670 

60. - Omvang. Strafzaken. -
Ontzetting van de ?'echten ge?wemd in 
a?'tilcel 31 van het Strafwetboelc. - Ve?'
nietiging ~titgesp1·olcen omdat de ?'echte?' die 
st?,.aj uitgesp1•olcen heeft buiten de gevallen 
bepaald bij de wet. - Gedeeltelijlce ve?'
nietiging, zonde1· ve1·wijzing. - De ver
nietiging omdat de rechter de straf van 
ontzetting van de uitoefening der rech
ten genoemd in artikel 31 van het 
Strafwetboek uitgesproken heeft buiten 
de gevallen bepaald bij de wet, is beperkt 
tot dit gedeelte en geschiedt zonder 
verwijzing. 

21 april 1969. 789 

61. - Omvang. Strafzalcen. -
Oassatie, op de voo1·ziening van de beklaag
de, van de beslissing op de st?·ajvo?'de?·ing. 
- Leidt tot de vemfetiging van de niet 
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definitieve beslissing op de rechtsvorclering 
van de burge1·lijke partij, niettegenstaande 
de niet-ontvankelijkheid van de voorziening 
tegen deze beslissing, en zeZjs in geval van 
ajstand van deze voo1·ziening. - De ver
nietiging, op de voorziening van de 
beklaagde, van de beslissing op de 
strafvordering leidt tot de vernietiging 
van de niet definitieve beslissing op de 
rechtsvordering van de burgerlijke partij, 
die het gevolg ervan is, hoewel de voor
ziening tegen de tweede beslissing op 
dat ogenblik niet ontvankelijk is, en 
beklaagde zonder te berusten in deze 
beslissing, van deze voorziening afstand 
heeft gedaan. 

5 mei en 16 juni 1969 846 en 1031 

62. - Omvang. - 8t1·ajzaken. -
BtwgerZijlce 1'echtszalcen. - Rechtsvo1·de
ringen ingesteld door verschiUende bu1·ger
Zijlce partijen tegen een belcZaagde en do01· 
hem tegen een medebelcZaagde. - Eindbe
slissingen op de 1'echtsvorderingen van 
sommige btwgerlijlce partijen en niet defi
nitieve beslissingen op de 1'echtsvo1·deringen 
van ee1~ ande1·e bu1·ge1·Zijlce partij en op de 
rechtsvonlering van de belclaagcle. - Be-· 
slissingen gegrond op dezelfde onwettige 
reden. - V oo1·ziening van cle belclaagde 
tegen de ve1·schiUende beslissingen. -
V ernietiging van de eindbeslissingen clie 
zich uitstrekt tot de niet definitieve beslis
singen, zelfs zo de belclaagde en cle bu1'ge1'· 
Zijlce partij · zich tegen cleze beslissingen 
on1·egelmatig in cassatie hebben voo1·zien 
of van hun voo1·ziening ertegen ajstand 
hebben gedaan zonclM' echter e1·in te 
berusten. - W anneer de beklaagde zich 
in cassatie heeft voorzien tegen de beslis
singen op de door verschillende burger
lijke partijEm tegen hem ingestelde rechts
vorderingen en tegen de beslissing op de 
door hem tegen een medebeklaagde inge
stelde burgerlijke rechtsvordering en de 
verschillende beslissingen op dezelfde 
onwettige reden gegrond zijn, strekt de 
vernietiging van de eindbeslissingen op 
de rechtsvordering van sommige burger
lijke partijen zich uit tot de niet defini
tieve beslissingen op de rechtsvordering 
van een andere burgerlijke partij en op 
de rechtsvordering van de behlaagde, 
zelfs zo de beklaagde en deze burgerlijke 
partij zich tegen deze beslissingen onre
gelmatig in cassatie hebben voorzien of 
van hun voorziening ertegen afstand 
hebben gedaan zonder echter erin te 
berusten. 

Burgerlijke rechtsvorde1·ingen. - Geen 
eindbeslissingen op bepaalde 1'echtsvorde
ringe·l~ en eindbeslissing op een andere. -
Beslissingen geg1·ond op dezelfcle onwette
Zijkheicl. Ontvankelijke vooTziening 
tegen cle beslissing op de lacttsbedoelde 
rechtsvonle1·ing. - V e1·nietiging die zich 
uitst1·elct tot de beslissingen o1J de ee1·ste 
rechtsvorderingen. - Zelfs zo de beklaagde 
van zijn voo1·ziening tegen deze beslissin
gen afstand heejt gedaan, zoncle1· e1· echter 
in te beTusten. - W anneer de beslissingen 
op de burgerlijke rechtsvorderingen tegen 
de beklaagde gegrond zijn op dezelfde 
onwettelijkheid, de beslissingen op be
paalde rechtsvorderingen geen eindbe
slissingen zijn, de beslissing op een andere 
rechtsvordering definitief is en tegen de 
laatstbedoelde rechtsvordering een ont
vankelijke voorziening in cassatie wordt 
ingesteld, strekt de vernietiging vap. deze 
beslissing zich uit tot de niet definitieve 
beslissingen op de eerste rechtsvorderin
gen, zelfs zo de beklaagde van zijn 
voorziening tegen deze beslissing afstand 
heeft geda11n, zonder evenwel erin te 
berusten. 

23 j1.mi 1969. 1058 

HOOFDSTUK VI. 

VERWIJZING NA CASSATIE. 

(Zie Voo1·ziening in cassatie,) 

HOOFDSTUK VII. 

AFSTAND. 

(Zie VooTziening in· cassatie.) 

HOOFDSTUK VIII. 

KosTEN. 

(Zie Gerechtskosten.) 

HOOFDSTUK IX. 

REGISTRATIE. - ZEGEL. 

(Zie VooTziening in cassatie.) 

CASSATIEMIDDELEN. 

INLEIDING. 
middel. 

Aard van het cassatie-

23 juni 1969. 1052 HooFDSTUK I. - Middelen die niet 
ontvanlcelijk zijn wegens onduidelijk-

63. - Omvang. 8tmfzaken. - heid. 
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HooFDSTUK II. - Middelen die niet ont
vanlcelijk zijn omdat niet aangeduid 
wordt waa1·in de wet of welke wetsbe
paling is geschonden, of omdat de voo1'
ziening zelf niet ontvankelijk is we
gens het ontbreken van k1·achtens de 
wet bij de voo1·ziening te voegen stuk
ken of van bij de wet vereiste aanwij
zingen. 

HooFDSTUK III. - Middelen die feite
lijke g1·onclslag missen. 

1. - Algemene begrippen. - Bewijs dat 
een conclusie neergelegd is of dater stuk
ken aan de feitenrechter zijn overgelegd. 

§ 2. - Middelen gegrond op stukken die 
niet bij de voorziening worden gevoegd. 

3. - Middelen gegrond op een stuk dat 
niet aan de feitenrechter is overgelegd. 

4. - Middelen gegrond hierop dat de 
feitenrechter rechtdoende op de hem over
gelegde stukken een bepaalde beslissing 
heeft gewezen, hoewel hij ze niet heeft 
gewezen. 

5. - Middelen gegrond op een of meel' 
feiten waarvan de juistheid blijkt noch 
uit de bestreden beslissing noch uit een 
stuk waarop het Hof acht kan slaan. 

HoOFDSTUK IV.- Nieuwe miclclelen. -
Lauter juridische midclelen. _ 

HooFDSTUK V. - Micldelen die niet ont
vankelijk zijn wegens gemis aan 
bela1~g voo1· de eise1·. 

HooFDSTUK VI. - Midclelen die niet 
ontvankelijk zij1~ omdat zij op de 
best1·eden beslissing geen bet1·ekking 
hebben. 

HooFDSTUK VII. - Ambtshalve voo1·ge
dmgen middel. (Zie 0ASSATIE.) 

INLEIDING. 

AARD VAN RET CASSATIEJ\IIIDDEL. 

1. - Bu1·gerlijke zaken. - A1·1•est dat 
een do01' een .onbekwaamve1·klam·de aange
gm~e hypothecai1·e lening vernietigt, en de 
legeneis ve1·we1·pt, doo1· de ~•itlene1· inge
steld tot tentgbetaling van de uitgeleende 
gelden met behoud van de hypotheek tot 
aa11 de betaling, en geg1'0nd hierop dat de 
lening de onbekwamnve1·klaa1·de tot voo1'
deel heeft gestrekt en dat de rechtsvorde?·ing 
tot tussenk01.nst en tot schadevergoeding van 

de uitlene1· tegen de notaris die de akte 
heeft ve1·leden inwilligt. - Geding gevoerd 
tussen alle pa1·tijen voo1• de feitem·echte1'. 
- Voorziening van· de notaris tegen de 
ande1·e betrolcken partijen. - Middel dat 
de wettelijlcheid betwist van de beslissing 
op de tegeneis. - Ontvankelijk middel. -
W anneer een arrest een door een onbe
kwaamverklaarde aangegane hypothe
caire lening nietig verklaart en de tegeneis 
van de uitlener verwerpt, die door hem 
werd ingesteld tot terugbetaling van de 
geleende gelden mt)t behoud van de 
hypotheek tot aan de betaling, tegeneis 
gegrond hierop dat de Iening de onbe
kwaamverklaarde tot voordeel heeft 
gestrekt, en het aangenomen en gegrond 
verklaard heeft de rechtsvordering tot 
tussenkomst en schadevergoeding, die 
de uitlener heeft ingesteld tegen de 
notaris die de aide had verleden, is 
ontvankelijk het middel, dat de wette
lijkheid betwist van de beslissing op de 
tegeneis van de uitlener en tot staving 
van de voorziening van de notaris werd 
voorgesteld zowel tegen de oorspronke
lijke eiser als tegen de oorspronkeli}ke 
verweerder waarmee voor de feitenrech
ter geding werd gevoerd. 

5 september 1968. 15 

2. - Stmfzalcen. - lVl iddel gericht 
tegen een m·1·est op venvijzing na cassatie. 
- M iddel dat e11;kel kritiek oefent op de 
1'echtslee1· waa1•op de vernietiging is geg1·ond 
en die doo1· het 1'echtscollege op ve1·wijzing 
wenl toegepast. - Niet-ontvanlcelijkheid. 
- Niet ontvankelijk is het middel dat 
gericht is tegen een arrest op verwijzing 
na cassatie en dat enkel k:ritiek oefent 
op de rechtsleer waarop de vernietiging 
is gegrond en die door het rechtscollege 
op verwijzing werd toegepast. (Wet van 
7 juni 1865, art. I, lid 2.) 

23 september 19.68. 92 

3. - Dienstplicht. - Middel geg1·ond 
op de valsheid van de vaststelling, in de 
best1·eden beslissing, dat de geneeshe1'611 
die deel uitmalcen van de H 81'keU1'ingsmad 
de wettelijlce eed hebben afgelegd. - Geen 
betichting van valsheid. - Niet ·ontvanke
lijlc middel. - Niet ontvankelijk is het 
middel dat gegrond is op de valsheid van 
de vaststelling, in de beslissing van de 
Herkeuringsraad, dat de geneesheren van 
deze raad de eed hebben afgelegd die 
wordt bedoeld in artikel 42 van de dienst
plichtwetten, gecoordineerd bij het ko
ninklijk besluit van 30 april 1962, wan
neer de eiser deze vaststelling niet volgens 
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de wettelijke vormen van valsheid heeft 
beticht. 

10 december 1968. 363 

4. - BtwgeTlijlce zalcen. G1·ond van 
niet-ontvanlcelijlcheid afgeleid hieruit dat 
de vaststellingen van de 1'eahtM' volstaan 
om de wettelijlcheid van het besahiklcend 
gedeelte te Teahtvaanligen. - Beslissing 
die ziah e1'toe beperlct de bewe1·ingen van 
de eisende pcwtij uiteen te zetten. -
Grand van niet-ontvanlcelijlcheid die niet 
lean wonlen ingewilligd. - Kan niet 
worden ingewilligd de grond van niet
ontvankelijkheid opgeworpen tegen een 
cassatiemiddel en afgeleid hieruit dat de 
vaststellingen van de rechter volstaan 
om de wettelijkheid van het beschikkend 
gedeelte van de beslissing te rechtvaar
digen, wanneer de beslissing zich ertoe 
beperkt eisers beweringen uiteen te zetten 
en geen feitelijke vaststelliDg bevat, die 
eeJ:l rechtsgrond tot rechtvaardiging van 
het bestreden beschikkend gedeelte kan 
staven. 

2 januari 1969. 409 

5. - Btwge1·lijlce zalcen. - Middel 
geg1'ond op de onjuistheid van de vaststel
ling, in de best1·eden beslissing. --'- Beslis
sing geg1·oncl op een cleslcundigenverslag 
en een onde1·zoek. - ll!f.iddel dat niet 
st1•elct ten betoge dat de 1'eahte1· de bewijs
kmaht vctn het deslcundigenveTslag en het 
p1•oaes-verbaal van onde1·zoelc mislcend 
heejt.- Niet ontvanlcelijlc middel.- Niet 
ontvankelijk is het middel gegrond op 
de onjuistheid van de vaststelling door 
de rechter, aan de hand van een deskun
digenverslag en een onderzoek, wanneer 
dit middel, dat niet strekt ten betoge dat 
de beslissing de bewijskracht van het 
deslumdigenverslag en het proces-verbaal 
van onderzoek miskend heeft, het Hof 
zou verplichten feitelijke gegevens te 
onderzoeken. 

2 januari 1969. 4ll 

6. - Stmjza_ken. - Midclel geg1·ond op 
de bewee1·de valsheid van een vaststelling 
van het p1·oaes-ve1'bactl van de zitting van 
een aommissie tot besahe1·ming van de 
maatsahappij. ~ Geen betiahting van 
valsheid. - Niet ontvanlcelijlc middel. -
Bij gebrek aan betichting van valsheid 
is niet ontvankelijk het middel dat 
gegrond is op de beweerde valsheid van 
een authentieke vaststelling van het 
proces-verbaal van een zitting van de 
commissie tot bescherm.ing van de maat
schappij. 

6 januari 1969. 429 

7. - Direate belastingen. - Micldel 
waa1·in 1·eaht en feiten ve1'mengd zijn. -
Niet ontvanlcelijlc middel. - Wegens ver
menging van recht en feiten is niet 
ontvankelijk het middel, dat berust op 
een feitelijke betwisting die niet aan de 
feitenrechter werd voorgelegd. 

15 april 1969. 765 

8.- Di1·ecte belastingen.- Aanvoe1'ing 
van omstandigheden waantit geen vo1·m
geb1·elc of g1·iej van onwettelijlcheid wonlt 
ctfgeleid. - Leve1·t geen aassatiemiddel op. 
- Levert geen cassatiemiddel op de 
aanvoering van omstandigheden waaruit 
geen vormgebrek of grief van onwette
lijkheid wordt afgeleid. 

13 n1.ei 1969. 908 

HOOFDSTUK I. 

MIDD:ElL:ElN DIE NIET ONTVANKELIJK 
ZIJN WEGENS ONDUIDELIJKHEID. 

9. - Btwgerlijlce zalcen. - Jl!fiddel dat 
de mislcenning van de bewijslcmaht van 
de alcte aanvoe1·t. - Jl!fiddel dat niet p1'e
aiseert waMin de ttitlegging van deze alcte 
onve1'Mtigbaa1· zou zijn met de bewoonlin
ger• M'van. - Niet ontvanlcelijlc micldel. -
Niet ontvankelijk is het middel dat de 
miskenning van de bewijskracht van 
een akte aanvoert zonder te preciseren 
waarin de uitlegging van deze akte door 
de rechter onverenigbaar zou zijn met 
de bewoordinge~l ervan. 

10 mei 1969. 874 

10. ~ Stmjzalcen. - Middel waMbij 
de mislcenning van de alcten wonlt aange
voerd. - Geen ande1·e preaise1·ing. -
Niet-ontvanlcelijlcheid. - Niet mltvanke
lijk, bij gebrek aan precisering, is het 
middel afgeleid uit de miskenning van de 
bewijskracht van de akten, zonder aan
duiding van de geschriften waarvan de 
bewijskracht zou miskend zijn. 

23 juni 1969. 1057 

HOOFDSTUK II. 

MIDD:ElLEN DIE NIET ONTV ANKELIJK ZIJN 
O~IDAT NIET AANGEDUID WORDT WAAR
IN DE WET OF WELKE WETSB:ElPALING 
IS GESCHONDEN, OF OMDAT D:El VOOR
ZIENING Z:ElLF NIET ONTVANK:ElLIJK IS. 
WEGENS H:ElT ONTBREKEN VAN KRACH
TENS DE WET BIJ DE VOORZIENING TE. 



CASSATIEMIDDELEN 1135 

VOEGEN STUKKEN OF VAN BIJ DE WET 
VEREISTE AANWIJZINGEN. 

11. - Burge1'lijke zaken. - Middel 
geg1•ond op een becling van een collectieve 
m·beiclsoveree?ukomst. - Tekst van deze 
ove?·eenlcomst niet overgelegd tot staving 
van de voo1·ziening e?'b blijkend noch uit de 
vermeldingen van de best1·eden beslissing 
nooh ~tit een p?·ocess'tuk. - Niet ontvanlce
lijlc micldel. - Is niet ontvankelijk het 
middel afgeleid nit de schending, door 
de rechter, van een beding van een 
collectieve arbeidsovereenkmnst, wan
neer de tekst van deze overeenkomst niet 
bij de voorziening is gevoegd en noch de 
bestreden beslissing noch enig ander 
processtuk de bewoordingen ervan over
nemnt. 

6 september 1968. 21 

12. - Di1·ecte belastingen. Micldel 
dat enkel wetsbepalingen aanhaalt die 
vreemd zijn aan de aangevoerde rJ?'iej. -
Niet ontvankelijlc middel. - Niet ontvan
kelijk in directe belastingen is het middel 
dat als geschonden wetsbepaling enkel 
wetsbepalingen aanhaalt die vreemd zijn 
aan de aangevoerde grief. 

1 oktober 1968 en 13 mei 1969. 
130 en 911 

13. - Di1·ecte belastingen. - Middel 
dat ve?"soheidene grieven bevat. - Gesohon
den wetsbeJJaling moet voo?' ellce g1·iej 
ajzonde?·lijlc wo1·den ve1·meld. - Inzake 
directe belastingen moet het cassatie
middel, dat verscheidene grieven voor
draagt, voor elke grief afzonderlijk de 
geschonden wetsbepaling vermelden. 
(Wetten van 6 september 1895, art. 14, 
en 13 juli 1953, art. 1.) 

5 november 1968 en 11 maart 1969. 
266 en 648 

14.- Dienstpliohtzaken. - Middel dat 
enkel een wetsbepaling ve1·meldt die m·eemd 
is aan de aangevoerde grief. - Niet-ont
vanlcelijkheid. ---'- Niet o~1tvankelijk, in 
dienstplichtzaken, is het middel dat als 
geschonden wetsbepaling enkel een aan 
de aangevoerde grief vreemde wetsbepa
ling venneldt. 

12 november 1968. 275 

15. - Dienstplichtzaken. lJil iddel 
dat enkel de schenrling vermeldt van een 
wet die ve?·schillende artilcelen bevat, zonde1· 
vermelding van het a1·tilcel dat zou gesohon
den zijn. - Niet ontvanlcelijlc middel. -
Niet ontvankelijk in dienstplichtzaken, 

is het middel dat de schending vermeldt 
van een wet, die verschillende artikelen 
bevat, zonder vermelding van het artikel 
dat zou geschonden zijn. 

12 novemher 1968. 274 

16. - Bu?·ge?·lijlce zalcen. - JJ!liddel 
hieruit ajgeleid dat het best1·eden vonnis 
gewezen wenl door ande1•e ?"echters da?J, die 
wellce de .zaalc hebben behandeld. - Zaalc 
die een eerste maal in be1·aad gehouden en 
vervolgens, na he?·opening van de debatten, 
tot een beJJaalde te?·echtzitting we?·d ~titge
stelcf. - Von?uis op een latere terecntzitting 
uitgesprolcen. - Niet overgelegd p?·oces
verbaal van de te?·echtzitting waamp de 
zaalc na heropening van de debatten, wenl 
~titgesteld. - Niet ontvanlcelijlc middel. -
W anneer een zaak een eerste maal in 
beraad gehouden is en zij vervolgens, na 
de heropening van de debatten, tot een 
bepaalde terechtzitting werd uitgesteld, 
en het vonnis op een latere datu1n werd 
gewezen, is niet ontvankelijk het middel 
streldmnde ten betoge dat dit vonnis 
werd gewezen door andere rechters dan 
die welke de zaak hebben behandeld, 
indien de eiser noch het proces-verbaal 
van de terechtzitting waarop de zaak na 
de heropening van de debatten werd 
uitgesteld, noch e~1ig stuk waaruit zou 
blijken dat op deze datum geen terecht
zitting werd gehouden, noch een zittings
blad betreffende een terechtzitting die 
gehouden werd tussen de datwn waarop 
de debatten werden heropend en die 
waarop het vonnis werd uitgesproken, 
aan het Hof voorlegt. 

3 ja~mari 1969. 415 

17. - Direote belastingen. Middel 
afgeleid ~tit de mislcenning van de bewijs
lc?·acht van d1·ie stulclcen van het dossier 
tot vaststelling dat de belastingpliohtige 
niet ambtshalve we1·d aangeslagen. -
Eise1· die sleohts een van clie stulclcen 
voorlegt. - Inhoud van de ande?·e stulclcen 
vloeit voort nooh uit de bestreden beslissing 
nooh uit een ander p?·ocesstuk. - Niet
ontvanlcelijk middel. - Niet-ontvankelijk 
is het middel dat aan het hof van beroep 
verwijt de bewijskracht te hebben mis
kend van drie stukken van het admi
nistratief dossier, tot vaststelling dat eiser 
niet ambtshalve werd aangeslagen, ter
wijl deze, om zijn bezwaar te wettigen, 
slechts een van de drie stukken voorlegt 
en de inhoud van de twee andere stuldmn 
noch uit de bestreden beslissing noch 
uit enig ander processtuk blijkt. 

4 maart 1969. 622 
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HOOFDSTUK III. 

MIDDELEN 
DIE FEITELIJKE GRONDSLAG Jl!IISSEN. 

§ 1. - Algemene begrippen. - Bewijs dat 
een conclusie neergelegd is of dat er stukken 
aan de feitenrechter zijn overgelegd. 

18. - Tuchtzaken. - Gem~ngde raad 
van beroep van de Onle van geneeshe1·en. 
- Middel ajgeleid uit de schending van 
de 1·egel volgens welke het plaatsve1·vangend 
lidgen,_eshee?' tot dezeljde mad van de 01•de 
moet behoren als het we1·kend lid dat hij 
ve1•vangen heejt. - Ove1•gelegde stukken 
die het niet mogeliJk maken de gegrondheid 
van het micldel te beoonlelen. - Niet 
ontvanlceliJk middel. - Onder de gelding 
van de wet van 25 juli 1938 tot oprichting 
van de Orde van geneesheren, is niet 
ontvankelijk het middel dat aanvoert dat 
de beslissing van de gemengde raad va~1. 
beroep gewezen is met schending van de 
regel volgens welke het plaatsvervangend 
lidgeneesheer tot dezelfde raad van de 
Orde moet behoren als het te vervangen 
werkend lid, wanneer de eiser geen 
gelijkluidend afschrift overlegt van het 
proces-verbaal betreffende de samenstel
ling van de kamers van deze gemengde 
raad of geen getuigschrift van de griffier 
waaruit zou blijken dat dit proces-ver
baal niet opgemaakt werd. (Wet van 
25 juli 1938, art. 11, lid 3; wet van 
20 januari 1961, art. I; koninklijk besluit 
va~1. 23 mei 1939, art. 93 en volg., gewij
zigd hij koninklijk besluit van 30 juni 
1961.) 

5 mei 1969. 852 

§ 2. - Middelen gegrond op stukken 
die niet bij de voorziening worden gevoegd. 

§ 3. - Middelen gegrond op een stuk 
dat niet aan de feitenrechter is overgelegd. 

§ 4.- Middelen gegrond hierop dat de feiten
rechter rechtdoende op de hem overgelegde 
stukken een bepaalde beslissing heeft gewe· 
zen, hoewel hij ze niet heeft gewezen. 

19. - Di1•ecte gemeentelijke belastingen. 
- Middel dat aanvoe1·t dat geen antwo01·d 
we1·d ve1'Bt1·ekt op de in de 1·eclamatie 
aangevoerde g1·ieven.- Fctssend antwoord. 
- Middel dat jeiteliJlce g1•ondslag mist. -
Mist feitelijke grondslag het middel tot 
staving van een v<;:>orziening inzake 
directe gemeentelijke belastingen, dat 
stelt dat geen antwoord werd verstrekt 
op de in de reclamatie aangevoerde 
grieven, wanneer deze grieven door de 

bestreden beslissing passend werden be
antwoord (Grondwet, art. 97.) 

15 oktober 1968. 182 

20. - Bu1·gerlijlce zaken. - Middel 
clat het ontbreken van een antwoo1'd op de 
conclusie aanvoe1·t. - Fassend en ondub
belzinnig antwoo1·d. - Middel dat jeite
li}lce g1·onclslag mist. - Feitelijke grand
slag mist het middel dat het ontbreken 
van een antwoord op de conclusie aan
voert, wmmeer in de bestreden beslissing 
hierop een passend en ondubbelzinnig 
antwoord is gegeven. 

10 mei 1969. 874 

21. - BurgerliJlce zalcen. Middelen 
die be1·usten op een onJuiste ~citlegging 
van de bestteden beslissing. - Middeten 
die jeiteli}ke g1·ondslag missen. - Feite
lijke grondslag missen de middele~1. die 
berusten op een verkeerde uitlegging 
van de bestreden beslissing. 

10 mei 1969. 874 

5. - Middelen gegrond op een of meer feiten 
waarvan de juistheid blijkt noch uit de 
bestreden beslissing noch uit een stuk 
waarop het Hof acht kan slaan. 

22. - Di1·ecte gemeenteliJke belastingen. 
- M idclel dat betust op een jeiteliJlce 
bewm·ing. - Bewe1·ing tegengesp1·olcen 
doot de p1'0cesstulclcen. -, Middel dat 
jeitelijke g1·ondslag mist. - Mist feitelijke 
grondslag het middel tot staving van een 
voorziening inzake directe gmneentelijke 
belastingen, dat op een feitelijke bewering 
berust, wanneer deze bewering tegen
gesproken wordt door de processtulill:en 
waarop het Hof vermag acht te slaan. 

15 oktober 1968. 182 

23. - B~t1'gM·liJlce zaken. - Middel 
ajgeleid uit de schending van de bewiJs
kmcht van de concl~tsie. Middel 
waarbiJ aangevoe1·d wonlt dat de conclus1:e 
van de eise1· tot cassatie tegen de 1'echts
vordM·ing van de oorsp1·onlcelijke eise?' de 
exceptie opwierp ajgele"d uit het gewiJsde 
ove1' een bepaald jeit. - Oonclusie die 
enkel stelt dat dergeliJlce ?'echterli}lce beslis
sing inzake de partiJen gewezen, wat dat 
jeit bet1·ejt, niet van belang ontbloot was. 
- Middel datfeiteliJke g1·onclslag mist.
Feitelijke grondslag mist het middel dat 
afgeleid is uit de schending van de 
bewijskracht van de conclusie van eiser 
tot cassatie en stelt dat die conclusie 
tegen de rechtsvordering van de oor: 
spronkelijke eiser de exceptie opwerpt 
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afgeleid uit het gewijsde over een be
paald feit, terwijl deze co~1clusie enkel 
vermeldt dat dergelijke rechterlijke be
slissing inzake deze partijen gewezen, 
wat dat feit betreft, niet van belang 
ontbloot was. 

17 april 1969. 773 

24.- Strajzalc__en.- Voo1·ziening tegen 
een beslissing van de cornmissie tot 
besche1·rning van de maatschappij die de 
handhaving van cle inte1·nering beveelt. -
JJiicldel hieruit ajgeleicl dat de pmc~we~w 
cles Konings aanwezig was op cle beraacl
slaging van cle commissie. - Miclclel clat 
niet steunt op enig stuk waarop het Hoj 
vetrnag acht te slaan. - Jliidclel clat 
jeitelijke gmnclslag mist. - FeiteliJke 
grondslag mist het middel hieruit afge
leid, dat de procureul'" des Konings op 
de beraadslaging van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij zou 
aanwezig zijn geweest, wanneer deze 
omstandigheid niet blijl~t uit het zittings
blad of enig ander stuk waarop het Hof 
vermag acht te slaan. 

16 juni 1969. 1027 

HOOFDSTUK IV. 

Nr:muw:m MIDDELEN.- LOUT:E;R 
JURIDISOH:El l\UDD:ElL:E;N. 

25. - B~wgediJke zaken. - Middel 
ajgeleid ~tit de schencling van m·tikel 28, 
lid 2, van de gecoonlineenle wetten bet1·ej
jende de vergoecling cle1' schade vo01·tsp1·ui
tende uit atbeiclsongevallen. - Middel 
niet opgeworpen voo1• cle jeite1.~1·echte1·. -
Ontvankelijlcheid. - Het middel dat in 
burgerlijke zakeJl afgeleid wordt nit de 
schending van artikel 28, lid 2, van de 
gecoi:irdineerde wetten betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
nit arbeidsongevallen, welke wetsbepa
ling de openbare orde raakt, kan voor 
het eerst in cassatie worden opgeworpen. 
(Impliciete oplossing.) 

6 september 1968. 17 

26. - B~wge1·lijke zalcen. - Jliiddel 
m·eemd aan de openbare orde. - Jliiddel 
afgeleid uit cle schencling van ar·tilcel 1135 
van het Butge1'lijk vVetboek. - Niet aan 
de jeitentechtet ove1·gelegcl. - Onontvan
lcelijlcheid.- De eiser is niet ontvankelijk 
om voor het eerst voor het Hof te beweren 
dat de uitlegging van de Iitigieuze over
eenkonist welke door de verweerder werd 
voorgesteld en door de bestreden beslis-

sing werd aangenomen, artikel 1135 van 
het Burgerlijk Wetboek schendt. 

12 september 1968. 38 

27. - Strajzalcen. - Schending van cle 
r·echten van de verdediging. - Middel 
hier·~tit ajgeleid ilat het openbaa1· ministe1·ie 
geweigm·d heejt een getuige te doen clag
vaa1'clen.- Aan de r·echte1· niet ovm·gelegcl. 
- Niet ontvankelijk miclclel. - Niet 
ontvankelijk is het aan de feitenrechter 
niet overgelegd middel dat hieruit is 
afgeleid dat de rechten van de verdedi
ging · werden geschonden door de weige
ring van het openbaar ministerie een 
door de verdediging voorgestelde getuige 
te doen dagvaarden. 

7 oktober 1968. 148 

28. - Bu1'ge1'lijke zalcen. - Miclclel 
dat de open bate onle 1~iet 1·aakt. - JJI[ idclel 
dat niet voo1· de jeite1u·echte1' is vootgeclm
gen. - Niet ontvanlcelijlc middel. - Niet 
ontvankelijk is het middel dat de open
bare orde niet raakt en dat, in burgerlijke 
zaken, aan de feitenrechter niet is voor
gedragen. ' 

17 oktober 1968 en 29 mei 1969. 
188 en 941 

29. - Stmjzalcen. - Middel dat enkel 
bet1•elclcing heejt op de 1'echtsplegir~g voot 
de eerste 1·echtet. - Jliidclel v1'eemcl aan de 
bevoegdheid en niet ove1·gelegd aan de 
1·echteT in hager·· be1·oep. - Niet-ontvanlce
lijkheid. - Mag niet voor het eerst voor 
het Hof worden voorgedragen het middel 
dat vreemd is aan de bevoegdheid en 
enkel betrekking heeft op de rechtsple
ging voor de eerste rechter. 

12 november 1968. 277 

30. - Stmjzaken. - Middel clat het 
bestaan aanvoe1·t van een gTond tot wralcing 
van een lid van de commissie tot besche1'
ming van cle maatschappij, clie cle best1'e
clen beslissing heejt gewezen. - JJ1iddel 
voo1· het ee1•st aan het Hoj vooTgedragen. 
- Niet ontvanlcelijk midclel. - Kan niet 
voor het eerst aan het Hof van cassatie 
worden voorgedragen het middel waarbij 
het bestaan wordt aangevoerd van een 
grond tot wralring van een lid van de 
commissie tot bescherming van de maat
schappij die de bestreden beslissing heeft 
gewezen. 

6 januari 1969. 429 

31. -:-- Stmfzalcen. - Rechten van de 
ve1•dediging. - Middel ajgeleid uit het 
jeit dat het onde1:zoek onvolledig is. -
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35. Stmfzalcen. B~<1'ge1·lijlce Middel voo1· cle eerste kem· voo1· het Hoj 
aangevoenl. - Niet-ontvankelijkheicl. -
Mag niet voor het eerst voor het Hof 
worden aa~<gevoerd het middel hieruit 
afgeleid dat de rechten van de verdedi
ging werden gescho~<den doordat het 
onderzoek onvolledig is. 

10 maart 1969. 644 

HOOFDSTUK V. 

?'echtsvm·dm·ing. - Middel dat ee11 on1'e
gelmatigheid in de 1·echtspleging voo1• cle 
jeitenrechter aanvoe1·t. - On1·egelmatigheid 
zondm· invloecl op de wettelijlcheicl van de 
beslissing. - Onontvanlcelijlcheicl. - Niet 
ontvankelijk is het middel dat een 
onregelmatigheid in de rechtspleging voor 
de feitenrechter aanvoert, wam<eer zij 
zonder invloed is op de wettelijkl<eid van 
de bestreden beslissing. 

MIDDE.LE.N DIE NIET ONTVANKELIJK ZUN 
WEGENS GEMIS AAN BELANG VOOR DE 
EISER. 

32. - Stmjzalcen. - Hoge1·e bm·oepen 
van het openbaar ministe1·ie en van de 
beklaagde. - Beslissing in hoge1' be1·oep 
clie het hoge1· be1·oep van het openbaar 
ministe1·ie niet ontvankelijk ve1·klaa1't en 
de beklaagcle v1·ijsp1·eelct. - V oorziening 
van het openbam· ministerie. - Micldel 
waa1·bij ~V01'dt aangevoenl clat het hogm· 
beroep van het openbaa1• ministe1·ie ont
vanlcelijlc was. - lVliddel van belang 
ontbloot. - Van belang ontbloot e~< dien
tengevolge niet ontvankelijk is het middel 
door het openbaar ministerie afgeleid 
hieruit, dat het door hem ingestelde 
hoger beroep tegen een vonnis van de 
politierechtbank door de correctionele 
rechtbank onwettelijk niet ontvankelijk 
is verklaard, wanneer het bestreden 
vonnis, uitspraak doende op het hoger 
beroep van de beklaagde, deze vrijge
sproken heeft. 

9 september 1968. 29 

33. - Bu1·ge1'lijlce zaken. - Middel 
clat k1·itiek oejent op een ten ove1•vloede 
gegeven ?'eden.- Niet ontvankelijk middel. 
- Zonder belang en derhalve niet 
ontvankelijk is het middel dat kritiek 
oefent op een ten overvloede gegeven 
reden van de bestreden beslissing. 

13 september 1968. 44 

34. - Strajzaken. - Voo1·zien1:ng van , 
de b~wge1·Ujlce pcM·tij. - Middel ajgeleicl 
himY<it dat cle stmj- en b~wge'l'lijlce vonle
ring niet verjaanl zijn. - V1·ijsp1•ekende 
beslissing. - Niet ontvanlcelijlc midclel. 
- Niet ontvankelijk bij gebreke van be
lang is het middel waarbij de burgerlijke 
partij betoogt dat noch de strafvordering 
noch de burgerlijke rechtsvordering die 
uit een misdrijf voortspruiten verjaard 
zijn, wanneer de beslissing dit misdrijf 
niet bewezen verklaart. 

30 september 1968. 113 

30 september 1968. 117 

36.- Stmjzalc~n.- Stmjvonle1·ing.
Voo1·ziening tegen een a1'1'est van ve?'oor
cleling wegens onopzettelijlce ve?"wonclingen. 
- Ar1·est dat ten laste van de beklaagde 
twee overtreclingen van het wegve1·kem·s-
1'eglement vaststelt die ellc een gebrelc aan 
voorzichtigheid of voo?'Z01'g uitmalcen, die 
de ve1·wondingen hebben ve?'001'Zaalct. -
M idclel dat enlcel bet1·elclcing heejt op een 
cle1' overtnclingen van het wegvm·lcee1'8-
1'eglement. - Niet-ontvankelijlcheid. -
W anneer de bestreden beslissing als 
bestanddelen van het wanbedrijf van 
onopzettelijk toebrengen van verwondin
gen twee overtredingen van het wegver
keersreglement vaststelt, die elk een 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
uitmaken, die de verwondingen hebben 
veroorzaakt, is niet ontvankelijk bij 
gebrek aan belang het middel dat gericht 
is tegen de beslissing op de strafvordering 
en enkel betrekking heeft op een dezer 
overtredingen. (Wetb. van strafv., 
art. 411 en 420.) 

14 oktober 1968. 177 

37. - BuTge1·lijke zaken. - Middel 
dat kritielc oejent O]J een ?'eden waa1·uit de 
rechte1· geen enlcel 1·echtsgevolg af/eidt. -
Niet-ontvanlcel•jlcheicl. - Zonder belang 
en derhalve niet ontvankelijk is het 
middel dat kritiek oefent op een reden 
waaruit de rechter geen enkel rechtsge
volg afleidt. 

17 oktober 1968. 188 

38. - Btwgerlijke zalcen. - Middel dat 
k1·itielc oefent op een beschilclcing die de 
eise1' niet bet1•ejt. - Niet-ontvanlcelijkheid. 
- Niet ontvankelijk wegens het ontbre
ken van belang is het middel dat kritiek 
oefent op een beschikking van de bestre
den beslissing die vreemd is aan de 
tussen de eiser en de verweerder bestaan
de betrekldngen. 

17 oktober 1968. 188 

39. - Stmjvonle1·ing. - Enige st1·aj 
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u1:tgesp1·oken tcegens twee misd1·1:jven ten 
laste van de beklaagde die enlcel wegens 
een e1'Van W01'dt vervolgd. - Do01' dit 
misd1·ijj wettelijk ge1·echtvaa1'Cligde st1·aj. 
- Geen aanleiding tot cassatie op de 
voo1·ziening van een pa1·tij. - Wanneer 
een enkele straf wordt uitgesproken 
wegellS twee inbre"Liken op het wegver
keersreglement ten laste van een be
klaagde, die enkel voor een inbreuk wordt 
vervolgd, en de aldus uitgesproken straf 
wettelijk door die laatste gerechtvaar
digd is, levert deze onwettelijkheid voor 
de beldaagde geen grief op en kan 
derhalve niet worden opgeworpen op de 
voorziening van een partij. (Wetb. van 
strafv., art. 411 en 414.) 

21 oktober 1968. 208 

40.- St1·ajzaken.- Btwge1·lijke 1'echts
vordering.- Voo1·ziening van de beklaag
de. - Jl1 iddel dat enkel kritielc oejent op 
de venleling doo1• het a1'1'est tussen de 
bU?·geTlijke pa1·#jerb van de ve1·goeding 
waa1·toe de belclaagde is ve1·oordeeld. -
Van belang ontbloot middel. - Niet
ontvanlcelijkheid. - Niet ontvankelijk bij 
gebrek aan belang is het middel door de 
beldaagde, eiser tot cassatie, aangevoerd, 
dat enkel kritiek oefent op de verdeling 
door het arrest onder de burgerlijke par
tijen van het bedrag van de schadever
goeding waartoe hij wordt veroordeeld. 

21 oktober 1968. 213 

41. - Stmfzaken. Voo1·zien1:ng van 
de vm·oo1·deelde belclaagde. - Ambtshalve 
"genomen middel dat leidt tot een cas.wrtie 
met vm·wijzing. - J11lidclel voo1 ged,·agen 
tot stavhug tJan de voorziening dat tot geen 
vernietiging zonde1· ve1·wijzing lean leirlen. 
- Middel dat doo1• het Hoj niet behoejt te 
w01•den ondeTzocht. - Wanneer op de 
voorziening van de veroordeelde beklaag
de een middel dat de vernietiging met 
verwijzing met zich brengt ambtshalve 
wordt opgeworpen, is het Hof niet ver
plicht vooraf het middel te onderzoeken 
dat eiser tot staving van zijn voorziening 
heeft voorgedragen en dat tot .~:;een 
vernietiging zonder verwijzing zou kun
nen leiden. 

4 november 1968. 261 

42. - Tttchtzaken. Voo1·ziening 
tegen een beslissing van de 1'aacl van 
be1'0ep van de 01·de van A1·chitecten. -
Enige stnLj ttitgesp1•olcen wegens verschei
dene telco1·tlcomingen aan de be1'0eps]Jlich
tenlee1'. - M icldel dat enkel k?·itielc oejent 
op de beslissing bet1·efjende een van deze 

teko1·tlcomingen. - Straf wetteliJlc ge?·echt
vaaTdigd doo1· een andere telco1·tkomi1'bg. -
Niet ontvanlcelijlc middel.- Wanneer een 
beslissing van de raad van beroep van 
de Orde van Architecten een enkele 
tuchtrechtelijke straf uitf3preekt wegens 
verscheidene tekortkomingen aan de 
beroepsplichtenleer, is niet ontvankelijk 
het cassatieberoep gegrond op een middel 
dat enkel betrekking heeft op een dezer 
tekortkonlingen, wanneer de uitgespro
ken straf door een andere tekortkoming 
wettelijk gerechtvaardigd bliJft. 

6 januari 1969. 421 

43. - Stmjzalcen. - Middel ajgeleicl 
uit de mislcenning van de bewijskmcht 
van de conclusie. - Bestreden beslissin!} 
die een eis of een ve1·wee1'middel ve?·lcee1'Cle
lijlc oveTneemt doch 11 iettemin ttitspmak 
e1·ove1' cloet. - Niet ontvankelijlc midclel. 
- Van geen belang en derhalve niet ont
vankelijk is het middel afgeleid uit de · 
miskenning van de bewijskracht van de 
conclusie van de eiser, wanneer de bestre
den beslissing, al neemt zij verkeerdelijk 
een eis of een verweermiddel over, 
niettenlin over deze eis of dit verweer
middel uitspraak doet. 

3 februari 1969. 524 

44.- Strajzalcen.- Stmjvordering.
V oo1·ziening van het open bam· ministerie. 
- Jl1 idclel gegrond op de ve1'jaring van de 
stmjvorde1·ing. - V1·ijspmak. - Niet
ontvankelijlc middel. - Niet-ontvankelijk, 
wegens gemis aan belang, is het middel 
waarbij het openbaar ministerie tegen 
de beslissing als grief aanvoert dat zij de 
beklaagde vrijgesproken heeft omdat het 
misdrijf niet bewezen was, alhoewel de 
strafvordering verjaard was. 

3 maart 1969. 616 

45.-:- Btt1•ge1·lijke zalcen. - Subsidiair 
voo1·gedmgen middel. - Ee1·ste middel 
aangenomen. - Tweede middel zonde1' 
bestaans1·eden. - W anneer in burgerlijke 
zaken een voorziening twee middelen 
vermeldt en het tweede slechts subsidiair 
wordt voorgedragen, verliest dit zijn 
bestaansreden indien het Hof het eerste 
middel aanneemt. 

14 maart 1969. 655 

46 .. - Bu1·ge1'lijlce zalcen. - Eis ont
vanlcelijlc en geg1·ond ve1·klam·d. - JJ!lidde
len die de beslissing ove1• de geg1·ondheid 
van de eis kritiseren. - Beslissing over 
de ontvanlcelijkheid ·vm·nietigd wat een 
ande1· middel bet1·ejt. - Jill iddelen van 
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belang ontbloot wegens deze vemietiging. 
- Niet-ontvankelijkheid. - Van belang 
ontbloot en dcrhalve niet ontvankelijk 
zijn de rniddelen die een beslissing kri
tiseren in zover deze een eis gegrond 
verklaart, terwijl die beslissing vernietigd 
wordt, wat een ander rniddel betreft., in 
zover zij ook de eis ontvankelijk verklaart. 

14 rnaart 1969. 655 

47.- Ontvankelijkheid. - Stmjzaken. 
- Een enkele st1·aj uitgesproken wegens 
ve1·scheidene misd1·ijven. - M icldel dat 
enlcel bepaalde misd1·ijven betTejt. - Doo1· 
een ander misd1·ijj wettelijk ge1'echtvaa1·
cligde stmj. - Niet-ontvanlcelijkheid. -
w anneer een enkele straf we gens twee 
misdrijven wordt uitgesproken, is niet 
ontvankelijk, bij gebreke van belang, de 
eis tot cassatie van de op de strafvorde
ring gewezen beslissing, die gegrond is op 
ee~~ rniddel dat enkel een van de misdrij
ven betreft, hoewel de uitgesproken straf 
door het ander rnisdrijf wettelijk gerecht
vaardigd blijft. (Wetb. van strafv., 
art. 4ll en 414.) 

17 rnaart 1969. 660 

48. - Strajzalcen. - Middel gegrond 
op een dam· de 1·echter gepleegde dwaling 
in 1·echte. - Dwaling zonder invloed op 
de wettelijlcheicl van het beschiklcend ge
deelte. - Micldel zondm· belang. - Niet 
ontvankelijk bij gebreke van belang is 
liet rniddel dat aan de rechter verwijt 
een dwaling in rechte te hebben begaan, 
wam1eer deze zonder invloed is op de 
wettelijkheid van de bestreden beschik
king. 

24 rnaart 1969. · 693 

49. - Btwge1'lijke zaken. - Middelen 
die enlcel kt-itiek oefenen op de ndenen die 
geen invloed hebben op de wettelijkheid 
van de best1'eden beslissing. - Middelen 
zonde1· belctng. - In burgerlijke zaken, 
zijn van belang ontbloot de middelen 
die enkel kritiek oefenen op de redenen 
ei~ geen invloed hebben op de wettelijk
heid van de bestreden beslissing. 

10 rnei 1969 874 

50. - BtwgM·lijke zalcen. - Middel 
afgeleid uit de mislcenning van de bewijs
lcmcht van de conclusie. - Rechter die 
beslist.__ heeft ove1· een bij conclusie voo1'ge
steld middel zoals hij het had moeten doen 
zo hij, zoals wenl aangegeven geen alcte 
mislcend had.- Middel zonde1· belang. -
In burgerlijke zaken, is van belang 
ontbloot het middel tot cassatie dat afge-

leid is uit de rniskenning van de bewijs
kracht van de conclusie van een partij, 
wanneer de rechter over een bij conclusie 
voorgesteld middel beslist heeft zoals hij 
het had rnoeten doen, zo hij, zoals aange
geven, geen alcte rniskend had. 

10 rnei 1969. 874 

51. - Bu1·ge1·lijlce zalcen. - Middel 
afgeleid ttit de dttbbelzinnigheid van zelce1'e 
g1•onclen van de best1•eden beslissing. -
Dttbbelzinnigheid zonde1· invloed op het 
beschilclcend gedeelte van de beslissing. -
M iddel niet ontvanlcelijk bij geb1'elce van 
belang. - Niet ontyankelijk, bij gebreke 
van belang, is het middel afgeleid uit de 
dubbelzinnigheid van zekere gronden 
van de bestreden beslissing, wanneer 
deze beslissing wettelijk gerechtvaardigd 
is, welke ook de uitlegging zij die van 
deze gronden wordt gegeven. 

23 mei 1969. 937 

52. - Stmfzalcen. - Middel ge1'icht 
tegen de beslissing op de stmjvorcle1·ing en·· 
tegen de beslissing op de bu1·ge1'lijlce 
1echtsvorcle1'ing. - Beslissingen die wette
lijlc ge1·echtvaa1·digd blijven zelfs zo het 
middel gegrond is. - Niet ontvankelijlc 
middcl. - Niet ontvankelijk is het mid
del gericht tegen de beslissing op de 
strafvordering en tegen de beslissing op 
de burgerlijke rechtsvordering, indien de 
straf en de burgerrechtelijke veroordeling 
wettelijk gerechtvaardigd blijven, zelfs 
al was het middel gegTond. 

9 juni 1969. 987 

53.- Stmjzalcen.- Stmjvorcle1·ing.
A1·1'est dat de st1·aj ve1·zwaMt. - V M'zwa-
1'ing geg1·ond op een 1·eden die geen ve1'band 
houdt met die wellce doo1· het middel 
wo1'dt gelcritisee1·d. - Midclel niet ont
vctnkelijlc bij geb1·elc aan belang. - Het 
middel door de beklaagde gericht tegen 
het veroordelend arrest dat de straf 
verzwaart en kritiek oefent op een reden 
die geen verband houdt met de reden, 
waarop de verzwaring ·is gegrond, is niet 
ontvankelijk bij gebrek aan belang. 

ll juni 1969. 1000 

54. - Stmfzalcen. - Voorziening tegen 
een beslissing van de commissie tot besche1'
ming van de maatschappij die de hand
having van de interne1·ing beveelt. -
Middel hie1'uit afgeleid dat de ge~ntemee1•de 
niet voor de commissie wM·d terugge1•oepen 
om in lcennis te wm·den gesteld vctn de 
beslissing. - Besliss1:ng gewezen nadat 
de ge~nternee1·de is ve1•schenen bijgestaan 
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dooT zijn advocaat en in zijn venoeM·midde
len weTd gehom·d. - Jlliddel niet ontvan
kelijk bij gebTeke van belang. - Niet 
ontvankelijk, bij gebreke van belang, is 
het middel hieruit afgeleid dat de ge'inter
neerde niet voor de commissie werd 
teruggeroepen om in kennis te worden 
gesteld van de beslissing die de handha
ving van de internering beveelt, wanneer _ 
deze beslissing werd gewezen nadat de 
ge'interneerde is verschenen, bijgestaan 
door zijn advocaat, en in zijn verweer
middelen werd gehoord. 

16 juni 1969. 1027 

HOOFDSTUK VI. 

MIDDELEN DIE NIET ONTV ANKELIJK ZIJN 
OlVIDAT ZIJ OP DE BESTREDEN BESLIS
SING GEEN BE TREKKING HEBBEN, 

55. - DiTecte belastingen. - M iddel 
dat buiten de gt•enzen valt van het geschil 
dat aan het hof van beToep wenl ovM·gelegd 
of dam· het bestt·eden a?'?'est wet·d beslecht. 
- Niet ontt'ankelijk middel. - Is niet 
ontvankelijk, inzake directe belastingen, 
het middel dat buiten de grenzen valt 
van het geschil dat aan het hof van 
beroep werd ovegelegd of door het 
arrest werd beslecht. 

24 september 1968. 94 

56. - Stmfzaken. - Wet tot besche?'
ming van de maatschappij, m·tilcel 26. -
V oot•ziening van de verom·deelde tegen een 
a?'?'est dat weigeTt hem te onthe!Jen van de 
gevolgen van de beslissing die zijn teTbe
schikkingstelling van de Tegering beveelt. 
- Middel dat kTitielc oefent op de scht·ijte
lijke of mondelinge vot·det·ingen van het 
openbaat· ministet•ie. - Niet ontvankelijk 
middel.- Is niet ontvankelijk tot staving 
van een voorziening door de vel'Oordeelde 
ingesteld tegen een arrest, dat weigert 
hem te ontheffen van de gevolgen van de 
beslissing die beveelt dat hij ter beschik
king van de regering wordt gesteld, 
het middel dat kritiek oefent op de 
schriftelijke of mondelinge vorderingen 
van het- openbaar ministerie, die aan dit 
arrest voorafgaan. 

30 september 1968. 121 

57. - Stt·afzalcen. - Wet tot bescher: 
ming van de maatschappij, at·tilcel 26. -
V OO?'ziening van de vet·oordeelde tegen een 
a?'Test dat weige1·t hem te onthe!Jen van de 
gevolgen van de beslissing die zijn tet·be
schikkingstelling van de ?'ege1·ing beveelt. 
- Middel clat ge?'icht is tegen-de beslissing 

die de te?'beschiklcingstelling van de ?'ege
t'ing beveelt. - Niet ontvanlcelijk middel. 
- Is niet ontvankelijk, wegens het ont
breken van belang, tot staving van een 
voorziening door de veroordeelde inge
steld tegen een arrest dat weigert hem 
te ontheffen van de gevolgen van de 
beslissing die beveelt dat hij ter beschik
king van de regering wordt gesteld, het 
middel dat enkel gericht is tegen de 
beslissing die deze maatregel beveelt. 

30 september 1968. 121 

58. - Stmfzalcen. - Vom·ziening tegen 
de beslissing van het vonnisge?'echt. -
Micldel dat enlcel bet?·elclcing heeft op het 
voot·bet·eidend onde?'zoelc. - Aa11 cle be
voegdheid m·eemd middel. - Niet-ont
vankelijlcheid. - Niet ontvankelijk, tot 
staving van een voorziening tegen de 
beslissing van het vonnisgerecht, is een 
middel dat vreemd is aan de bevoegdheid 
en enkel betrekking heeft op het voorbe- , 
reidend onderzoek. 

21 oktober 1968. 212 

59. - Di?"ecte belastingen. Middel 
betTejjende een geschil dat bij het hof van 
beToep niet aanhangig gemaalct en dom· 
het a?'?'est niet beslecht is. - Niet ontvan
kelijlc middel. - Niet ontvankelijk inzake 
directe belastingen is het middel dat 
betrekking heeft -op een geschil dat bij 
het hof van beroep niet aanhangig ge-
maakt en door het arrest niet beslecht 
is. 

19 november 1968 en 11 maart 1969. 
300 en 648 

60.- St?·afzalcen.- Voot·ziening tegen 
de beslissing van de t•echter in hogeT 
be1·oep. - Middel ge?'icht tegen de beslis
sing van cle eet·ste ?'echteT. - Niet-ontvan
lcelijlcheid. - Niet ontvankelijk is het 
middel dat enkel kritiek uitbrengt tegen 
de door de eerste rechter gewezen beslis
sing, wanneer de voorziening gericht is 
tegen de beslissi:ng van de rechter in 
hoger beroep. 

20 januari 1969. 485 

61. - Stt•afzalcen. ~ Voot·ziening tegen 
het ve?'ooTdelend a?'?'est. - Middel get•icht 
tegen de beschiklcing van veTwijzing naa?' 
de co?'?'ectionele ?'echtbank. - Niet-ont
vanlcelijlcheid. - Niet ontvankelijk, tot 
staving van een voorzieni:ng, die enkel 
tegen het veroordelend arrest werd 
ingesteld, is een middel dat gericht is 
tegen de beschildcing van verwijzing naar 
de correctionele rechtbank. 

17 maart 1969. 663 
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62.- Dienstplicht.- Midclel dat enlcel 
bet1·elclcing heeft op de lcennisgev,:ng van 
de best1·eden beslissing. - JViet ontvanlce
lijlc miclclel. - Niet ontvankelijk tot 
staving van een voorziening tegen een 
beslissing van de Hoge Militieraad is het 
middel, dat enkel betreld~ing heeft op de 
kennisgeving van de bestreden beslissing. 
(Dienstplichtwetten, gecoiirdineerd op 
30 april 1962, art. 50.) 

24 maart 1969 (twee arresten). 
687 en 688 

63. - Stmfzalcen. - V oorziening tegen 
een an·est van de lcamer van inbeschttldi
gingstelling die cle inte1·ne1'ing beveelt van 
een belclaagcle, met toepassing van de wet 
tot besche1·ming van de maatschappij. -
M idclel dat enlcel bet1·elclcing he eft op het 
voorbereiclend oncle1·zoelc.- Miclclel vreemcl 
aan de bevoegclheicl. - Nietcontvanlcelijlc
heicl. - Niet ontvankelijk, tot staving 
van een voorziening die door de beklaag
de werd ingesteld tegen een arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling, 
dat zijn internering beveelt met toepas
sing van de wet tot beschern1.ing van de 
maatschappij, is een middel dat vreemd 
is aan de bevoegdheid en enkel betrekking 
heeft op het voorbereidend onderzoek. 

31 maart 1969. 723 

64. - Stmfzalcen. - Miclclel doelencl 
op een beslissing waa1·tegen geen vom·zie
ning is ingesteld.- Niet-ontvanlcelijkheid. 
- Niet ontvankelijk, wegeJ1.S gebrek aan 
voorwerp, is het middel dat enkel doelt 
op een beslissing waartegen de, voor
ziening niet gericht is. 

2 juni 1969. 951 

DEELNEMING AAN MISDRIJVEN. 

1. - Hulpve1·lening of bijstancl waa1'
van S]Jralce in de m·tilcelen 66 en 67 van 
het Strafwetboelc. - N oodzaalc van een 
voo1·afgaancle of gelijlctijdige positieve 
daacl. - Aileen een voorafgaande of 
gelijktijdige positievc daad kan een hulp
verlening of bijstand uitmaken zoals be
paald in de artikelen 66 en 67 van het 
Strafwetboek. 

24 februari 1969. 600 

2. - Uitbating van lcansspelen. -
Ar1·est dat erop wijst dat de belclaagcle bij 
een medebelclaagde hem toebeho1·encle lcans
spelen heeft geplaatst en dat hij wist dat 

D 

65. - Stmfzalcen. - V oo1·ziening tegen 
een beslissing van de commissie tot 
besche1·ming van de maatschappij die de 
handhaving van de internering beveelt. -
Jliiclclel ge1·icht tegen het aclvies van de 
p1·omweu1· cles Konings. - JYliddel vnemcl 
aan de beslissing, - Niet ontvankelijlc 
middel. - Niet ontvankelijk tot staving 
van een voorziening tegen de beslissing 
van de commissie tot beschermiJ1.g van 
de maatschappij, die de handhaviLlg van 
de internering beveelt, is het middel dat 
gericht is tegen het advies van de 
procureur des Konings, zodat het aan 
deze beslissing vreemd is. 

16 juni 1969. 1027 

HOOFDSTUK VII. 

AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN l\'L1DDEL. 

(Zie Oassatie.) 

CHECK. 

TVet van 1 maa1·t 1961, artilcel 61. -
Uitgifte. - Beg1·ip. - De rechter die 
vaststelt dat een check geschreven, 
getekend en aan een derde ter hand 
w,erd gesteld op de plaats waar . hij 
betaalbaar was, leidt wettelijk eruit af 
dat deze check op deze plaats is uitgege
ven, in de zin van artikel 61 van de 
wet van 1 maart 1961, betreffende de 
invoering in de nationale wetgeving van 
de eenvormige wet op de check en de 
inwerkingtreding van deze wet. 

12 november 1968. 277 

de ttitbating van cleze toestellen, waa1•van 
hiJ' met de ttitbate1• de winsten heeft gedeeld, 
st1·ijclig was met de wet. - A1•rest dat 
aldus de deelneming van de belclaagde 
aan het wanbed1·ijf van, uitbating van 
lcansspelen vaststelt. - Door erop te 
wijzen dat de beldaagde kansspelen, die 
hem toebehoorden, bij een medebeklaag
de heeft geplaatst en dat hij wist dat de 
uitbating van deze toestelle:n, waarvan 
hij met de uitbater de winsten heeft 
gedeeld strijdig was met de wet, stelt 
het arrest het bestaan vast van de be
standdelen die de deelneming van de 
beklaagde aan het WaJ1.bedrijf van nit
bating van kansspelen insluiten. (Straf
wetb., art. 66; wet van 24 oktobor 1902, 
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art. 1, aangevuld hij het enig artikel 
van de wet van 19 april 1963, en art. 5.) 

21 april 1969. 780 

DESKUNDIGENONDERZOEK. 

1. - Stmjzaken. - Burgerlijke Techts
vordering. - Geb1•ek aan bewijs van de 
voomfgaande eedajlegging. - Nietigheid 
van het desktmdigenonrleTzoek. - Nietig 
en zonder waarde, ZE:)lfs als loutere inlich
ting, is het verslag van een deskundige die 
door de rechtbank belast is met een 
deskundigenonderzoek in strafzaken, 
wanneer niet bewezen is dat deze deskun-, 
dige vooraf de eed heeft afgelegd, zelfs 
indien deze opdracht enkel de hurgerlijke 
rechtsvordering betreft. 

30 september 1968. 122 

2. - Stmjzalcen. - ScMijtelijlce eed
ajlegging. - Gesch1·ijt dat aan de verzoe
lcencle ovedwid moet wo1•den ge1·icht, alvo
rens de clesk'IJ,ndige met de uitvoe1·ing van 
zijn taalc begint. - W anneer de in straf
zaken aangestelde deskundige schriftelijk 
zijn eed aflegt, moet het geschrift dat de 
aadaflegging bevat aan de verzoekende 
overheid worden gericht, vooraleer de 
desktmdige met de uitvoering van zijn 
taak begint. (Wetb. van strafv., art. 44, 
lid 3; wet van 3 juli 1957, enig artikel.) 

18 november 1968. 297 

3. - St1•ajzalcen. - Deslcttnclige. -
Beg1•ip. -De hoedanigheid van deslnm
dige is afhankelijk van het bestaan van 
een door de rechthank verleende . 
opdracht. 

21 januari 1969. 495 

4. - Stmjzalce11. - ScMijtelijlce eed
aflegging. - GescMijt dat aan de verzoe
kende ovedwid wo1'Clt gezonclen voonlat de 
deslctmclige met de uitvoe1·ing van zijn, 
taalc begint. - Bewijs. - Bestanddelen 
clie in beschouwing mogen genomen wor
den. - "\¥" anneer de in strafzaken aa11ge
stelde deskundige schriftelijk zijn eed 
aflegt, kan het bewijs dat het gesc~ift 
met de aadaflegging aan de rechterhJke 
overheid gezonden werd voordat de des
kundiae met de uitvoering van zijn taak 
is beg~nnen, en onder meer ~lijken uit 
de omstandigheden zelf waarm de eed 
moest afgelegd worden of is afgelegd e~ 
uit de afwezigheid van elke anderslm
dende vaststelling van de verzoekende 
overheid op het degelijk ingevulde formu-

lier van eedaflegging die haar werd 
teruggezonden. 

14 april 1969. 752 

5. - StTajzalcen. - BurgeTlijlce 1'echts
vonle7·ing. - Gebrek aan bewijs van de 
vom·ajgaande ve1·zending, aan de vM·zoe
lcende ovedwid, van het gesclwijt waa1·bij 
de eedajlegging wo1·dt vastgesteld. - Nie
tigheid van het deslcundigenonde7'Zoek. -
Nietig en derhalve zonder waarde, zelfs 
als loutere inlichting, is het verslag van 
eex1 deskundige die door het gerecht met 
een deskundigenonderzoek werd belast, 
wanneer niet bewezen is dat het geschrift, 
dat de eedaflegging bevat, aan de ver
zoekende overheid werd gericht yooraleer 
de deslnmdige met de uitvoei·ing van 
zijn taak is begonnen, zelfs zo deze 
enkel de hurgerlijke rechtsvordering be
treft. (Wetb. van strafv., art. 44, lid 3; 
wet van 3 juni 1957, enig artikel.) 

6 mei 1969 en 16 juni 1969. 
865 en 1031 

DIEFSTAL EN AFPERSING. 

Bedoeling om em voorwe1·p bed1•ieglijk 
weg te nemen en het zich Jcm·tstondig toe te 
eigenen.- Bestanddelen van het misdrijj. 
- W ettelijk gerechtvaardigd is het arrest 
dat, na in feite en bijgevol15 soeverein te 
hebhen vastgesteld dat mt geen enk~l 
element van de zaak kan worden afgelCid 
dat de oeklaagde de bedoeling heeft 
gehad het hem door zijn ":"erk.&ever toe
vertrouwde voorwerp bedrwghJk weg te 
nemen en het zich kortstondig toe te 
eigenen, beslist dat de beldaagde zich 
niet schuldig heeft gemaakt aan een 
bedrieglijk wegnemen van andermans 
goed voor een kortstondig gebruik. 

7 februari 1969. 545 

DIENSTPLICHT. 

HooFDSTUK I.- Uitstel en vrijlating van 
dienst op nw1•ele gNnd. 

HooFDSTUK II. - VTijstelling en voo1'· 
lopige ajkeu1·ing op lichamelijke gTond. 

HooFDSTUK III. - Militie1·echtscollege. 

§ 1. - Samenstelling, bevoegdheid, rechts
pleging. 

§ 2. - Vormen van de beslissingen. 
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HooFDSTUK IV. - Dienstweigeraa1' op 
g1·oncl van gewetensbezwaa1·. 

HoOFDSTUK V.- Vraagstukken van Vet'· 
schillencle aarcl. 

HOOFDSTUK I. 

UITSTEL"EN VRIJLATING VAN DIENST 
OP MORELE GROND. 

1. - Uitstel en v1·ijlating van dienst 
op morele groncl. - Kostwinne1· van het 
gezin. - V oo1·waanlen gestelcl bij ft1'ti
lcel 10, § 1, van de dienstplichtwetten 
moeten gelijlctijdig w01·den vervuld. -
Aile voorwaarden gesteld bij artikel 10, 
§ 1, van de dienstplichtwetten moeten 
gelijktijdig vervuld worden opdat een 
dienstplichtige zou kunnen beschouwd 
worden als kostwinner van zijn vader 
en 1noeder of van een· van hen. 

25 november 1968. 312 

2. - Uitstel en vrijlating van clienst op 
mo1·ele g1'ond. - If.ostwinne1· van het gezin. 
- Fe·itelijlce beoonleling doo1• de Hoge 
Militiemad. - Soeve1·eine beoordeling. -
De feitelijke beoordeling, door de Hoge 
Militieraad, dat een dienstplichtige al dan 
niet de kostwinner is van zijn ouders, is 
een soevereine beoordeling. 

25 november 1968. 312 

3. - Uitstel en vrijlating van dienst op 
nw1·ele g1·ond. - Venveesde broede1·. -
Begrip.- Aileen de dienstplichtige wiens 
ouders overleden zijn kan in voorkomend 
geval beschouwd worden als de kostwin
ner van zijn verweesde broeders of zus
ters; de Hoge Militieraad rechtvaardigt 
derhalve wettelijk zijn beslissing waarbij 
een aanvraag om uitstel of vrijlating op 
morele grand afgewezen wordt, door erop 
te wijzen dat, aangezien de jongste 
broeder van de eiser bij zijn moeder 
verblijft, hij niet als een verweesde 
broeder kan worden beschouwd. (Gecoiir
dineerde wetten van 30 april 1962, 
art. 10, § 1, 1o.) 

25 november 1968. 312 

4. - Uitstel en m·ijlating van dienst 
op mo1·ele grand. - Familielid dat be
weet•d wonlt voo1· de familie ve1·lo1•en 
zijn.- Bewijs.- Wanneer de vader van 
de dienstplichtige wegens afwezigheid 
niet kon onderzocht worden door de 
geneesheer die door de Militieraad werd 
aangewezen overeenkomstig artikel 28, 

§ 3, van de dienstplichtwetten, gecoiir
dineerd op 30 april 1962, en wanneer 
geen bijzondere omstandigheid wordt 
aangevoerd om deze afwezigheid te recht
vaardigen, kan de Hoge Militieraad 
wettelijk eruit afleiden }).et niet bestaan 
van een zware ziekte of een lichaamsge
brek op grond waarvan bij toepassing 
van artilrel 17, § 2, van bedoelde wet ten 
het eraan lijdend gezinslid als voor de 
familie verloren client te worden 
beschouwd. · 

26 november 1968. 323 

5. - VTijlating van dienst op m01·ele 
gTond. - V e1'zoek om v1·ijlating als kost
winne1' van het gezin. - I ngesch1·evene 
die aanvoe1·t clat de ve1'moede inkomsten 
van zijn moede1·-wed•nwe gedtwencle het 
lopencl jam· het bij tle wet vastgestelcl 
maximttm niet ove1·sch1·ijclen.- Beslissing 
tot ve1·we1-ping gegToncl op cle inkomsten 
van het jaar v661' datgene dat aan het 
lopend jam· voomjgaat. - Beslissing clie 
vaststelt clat cle vermoecle inkomsten vai• 
het lopencl jam· niet lage1' zullen zijn clan 
die van het in aanme1'king genomen jaM. 
- Wettelijke beslissing. - Wanneer tot 
staving van een verzoek om vrijlating 
van dienst, als kostwinner van het gezin, 
de ingeschrevene aanvoert dat de ver
n1.oede inkomsten van zijn moeder
weduwe tijdens het lopend jaar het bij 
de wet vastgestelde maximum niet znllen 
overschrijden, is wettelijk gerechtvaar
digd de beslissing die het verzoek ver
werpt op grand van de inkomsten van 
het jaar v66r datgene dat aan het lopend 
jaar voorafgaat, nate hebben vastgesteld 
dat de vermoede inkomsten van het 
lopend jaar niet lager zullen zijn dan 
die van het in aanmerking genomen jaar. 
(Dienstplichtwetten, gecoiirdineerd op 
30 april 1962, art. 10, § 1, 1°, gewijzigd 
bij artikel 2 van de wet van 4 juli 1964, 
en 12, § 1, 7°.) 

24 februari 1969. 604 

6. - Uitstel en vrijlating van clienst 
op m01•ele g1·ond. - Ve1·zoek om btdten
gewoon uitstel als kostwinne1' van het 
gezin. - Ingesch1·evene die aanvoe1·t dat 
zijn vacle1· voor het gezin ve1·lo1·en is. -
Beslissing tot verwe1·ping gegroncl hie1·op 
clat de . ziekte van de vacle1' geen voortclu-
1'encle becllegerigheicl of bijstancl van een 
clenle pe1'soon ve1·gt. - W ettelijlce beslis
sing, - De verwerping van een verzoek 
om buitengewoon uitstel als kostwinner 
van het gezin, is wettelijk gerechtvaar
digd door de vaststelling dat de ziekte 
van de vader van de ingeschrevene, 
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welke tot staving van het verzoek werd 
aangevoerd, geen1 voortdurende bedlege
righeid of bestendige bijstand van een 
derde persoon vergt. (Dienstplichtwetten, 
gecoordineerd op 30 april 1962, art. 10, 
§ 1, 11, § 1 en 17, § 2.) 

24 februari 1969. 605 

7. - Aanvraag om uitstel of v1·ijlating 
van dienst. - Kostwinner van het gezin. 
- In beschouwing te nemen inkomsten. 
- Kinde1·bijslagen gestort aan de vade1· 
van de dienstplichtige. - De in beschou
wing te nemen inkomsten om te oordelen 
of een dienstplichtige een uitstel of 
vrijlating van dienst als kostwinner van 
zijn vader en moeder kan bekomen, 
omvatten onder meer de aan de vader 
gestorte kinderbijslagen. (Dienstplicht
wetten, gecoordineerd op 30 april 1962, 
art. 10, § 1, 1°, en art. 12, § 1, 7°.) 

24 maart 1969.' 686 

8.- Uitstel. - Eis gegrond hierop dat 
de dienstplichtige onmisbaar is in het 
landbouwbed1·ijf van zijn ouders. - Soe
vereine beoordeling dom· de feitenrechte?·. 
- De beoordeling in feite door de militie
gerechten of een dienstplichtige al dan 
niet onmisbaar is in een Iandbouw-, 
handels- of nijverheidsbedrijf is onaan
tastbaar. (Dienstplichtwetten, gecoor
dineerd op 30 april 1962, art. 10, § 1, 7°.) 

24 maart 1969. 687 

9. - Uitstel en v1·ijlating van dienst 
op mo1·ele grand. - Kostwinne~· van het 
gezin.- Wettelijlce voorwam·den die moe
ten ve~·vuld worden v661· het verstl·ijlcen van 
de termijn wam·in de aanvmag om ~titstel 
of m·ijlating moet wm·den ingediend. -
Ret verlenen van uitstel of vrijlating 
van dienst onder meer als kostwinner 
van zijn vader en moeder of van andere, 
bij artikel 1 0, § 1, 1°, van de gecoordi
neerde dienstplichtwetten bedoelde per
sonen is, onder het voorbehoud van het 
bij artikel 11 van dezelfde wetten be
paalde geval, afhankelijk gesteld van de 
voorwaarde dat de dienstplichtige de bij 
dit artikel 10, § 1, 1°, bepaalde voorwaar
de reeds vervulde v66r het verstrijken 
van de termijn waarin de aanvraag om 
uitstel of vrijlating van dienst moet 
worden ingediend. 

12 mei 1969. 888 

10. - Uitstel en vrijlating van dienst 
op morele grand. - Kostwinner van het 
gezin. - Inkomsten die in aanmerlcing 
mogen genomen worden. - V e~·moedelijke 

inlcomsten van het lopend jaar.- Lopend 
jaar. - Begrip. - Wanneer de militie
raad of de hoge militieraad kennis nemen 
van een aanvraag om uitstel op morele 
grond, op basis van artikel 10, § 1, 1 o, 
van de gecoordineerde dienstplichtwetten 
kunnen zij de vermoedelijke inkomsten 
van het lopend jaar in aanmerking 
nemen, dit zijn de inko,msten van het 
kalenderjaar in de loop waarvan de 
aanvraag werd ingediend. 

12 mei 1969. 888 

11. - Uitstel en vrijlating van dienst 
op mo1•ele gTOnd. - Wijzigi1~g dom· de 
dienstplichtige van het voorivM'JI of van de 
oo1·zaak van zijn amivraag voo1· de militie
gerechten. - Wijziging die in ellce stand 
van het geding mag geschieden. - De 
wet Iaat aan de dienstplichtige toe, in 
elke stand van het geding voor de 
militiegerechten, het voorwerp van zijn 
aanvraag te wijzigen of er een reden 
door een andere te vervangen. (Dienst
plichtwetten, gecoordineerd op 30 april 
1962, artikel 20, § 4.) 

12 mei 1969. 889 

12. - U itstel en v1'ijlating van dienst 
op mo1·ele grand. - Uitstel voo1· de 
ingeschl'evenen die de volledige dagcUI'· 
sussen volgen aan een unive~·siteit of een 
daatmede gelijkgestelde onde1·wijsimich
ting. - Gecoih·dinee1·de dienstplichtwetten, 
a1·tikel 10, § 2, 1°. - Wettelijke VOOI'· 
waatden die moeten vetvuld zijn v661· 
het verstl·ijken van de te1·mijn waa1·in de 
aanv1·aag om uitstel moet wo1·den ingecliencl. 
- De voorwaarden gesteld bij artikel 10, 
§ 2, 1°, voor het verlenen van een uitstel 
aan een ingeschrevene die de volledige 
dagcursussen volgt aan een universiteit 
of een daarmede gelijkgestelde onderwijs
inrichting moeten vervuld zijn v66r het 
verstrijken van de termijn binnen de
welke de aanvraag moet ingediend 
worden. 

12 mei 1969. 890 

HOOFDSTUK II. 

VRIJSTELLING EN VOORLOPIGE 
AFKEURING OP LIOHAMELIJKE GROND. 

13. - Vtijstelling en aflcMwing op 
lichamelijlce g1·oncl. - Ajlcem·ing die niet 
mee1' clan een Jceet lean W01'clen uitgesp1·olcen. 
- De afkeuring van een dienstplichtige 
wegens lichamelijke ongeschiktheid kan 
niet meer dan een keer worden uitge-



1146 DOUANEN EN ACCIJNZEN 

sproken. (Dienstplichtwetten, gecoordi
neerd op 30 april 1962, art. 14, § 2, lid 2.) 

19 augustus 1969. 1087 

HOOFDSTUK III. 

MILITIEREOHTSOOLLEGE. 

1. - Bamenstelling. - Bevoegdheid. 
Rechtspleging. 

14. - Militiegerecht. - Herlceurings
macl. - Raacl die moet uitspmalc cloe1), bij 
mee1'Cle1·heicl van stemmen. - Dienstplicht
wetten, gecoo1'Clinee1·cl bij het lconinlclijlc 
beslttit van 30 ap1·il 1962, a1·tilcel 43, § 1. 
- V aststelling van cleze mee1·cleTheid in 
de beslissing niet wettelijlc ve1•eist. - Zo 
artikel 43, § 1, van de dienstplicht
wetten, gecoordineerd bij het koninklijk 
besluit van 30 april 1962, bepaalt dat 
de Herkeuringsraad uitspraak doet bij 
1neerderheid van stemmen, wordt door 
dit artikel noch door enige andere wets
bepaling vereist dat de beslissing van 
dit gerecht vermeldt dat zij bij dergelijke 
1neerderheid is genomen. 

10 dece1nber 1968. 363 

15. - He1·lcetw·ings1·aacl. - Inobse1·va
tiestelling bevolen na V61'schijning van de 
dienstplichtige. - Beslissing na de besltti
ten van de geneeshee1·-cleslcundige. 
N iettwe veTschijning nocleloos geacht. -
Dienstplichtige behoejt niet meer te worden 
opge1·oepen. - W anneer de Herkeurings
raad na de verschijning van de dienst
plichtige diens inobservatiestelling heeft 
bevolen, kan hij uitspraak · doen over de 
besluiten van de geneesheer-deskundige 
zonder de dienstplichtige op te roepen, 
zo hij een nieuwe verschijning nodeloos 
acht. (Dienstplichtwetten, gecoordineerd 
bij het koninklijk besluit van 30 april 
1962, art. 45, § 3.) 

10 december 1968. 363 

§ 2. - Vormen van de beslissingen. 

HOOFDSTUK IV. 

DIENSTWEIGERAAR 
OP GROND VAN GEWETENSBEZWAAR. 

HOOFDSTUK V. 

VRAAGSTUKKEN 
VAN VERSOHILLENDE AARD. 

DOUANEN EN ACCIJNZEN. 

1. - Rechtvaanligingsg1·oncl. - A1·ti
lcel 71 van het Stmjwetboelc. - Bepaling 
van toepassing inzalce douanen en accijn
zen. - Artikel 71 van het Strafwetboek 
is toepasselijk inzake douanen e!l accijn
zen. 

27 januari 1969. 509 

2. - Dmtanen. - Invoe1· van goecleren 
zoncle1· ove1·legging van een VM'gttnning. -
1Vliscl1'ijj omsch1·even bij de wet van 20 cle
cembeT 1897, a1·tilcel 1, gewijzigd bij de 
wet van 30 juni 1951. - Feit dat in het 
bttitenlancl st1·ajbaa1· ·is als slttilcuitvoe1·. -
Oncle1·scheiden misdTijven. - De invoer 
in Belgie van goederen zonder bij het 
binnenkomen aan het bevoegd kantoor 
de vereiste vergunning over te leggen, 
enerzijds, en de uitvoer van goederen uit 
een vreemd land, die volgens de wet van 
dit land als sluikuitvoer wordt aange
merkt, anderzijds, leveren onderscheiden 
misdrijven op. 

29 april 1969. 821 

3. - Douanen. -- Invoer van goecle1·en 
onderworpen aan der ove1·legging van een 
ve1·gttnning. - Geen ove1·legging van een 
vergunning bij de invoe1· van botm· uit 
Nede1·lancl. - Misclrijj omscMeven bij de 
wet van 20 decemoe1' 1897, artikel 1, 
gewijzigd bij de wet van 30 jttni 1951.
Venlmgen tussen Belgie, Nede?lancl en 
het G1·oothm·togclom LttxMnbm·g die de 
vmvolging en de veJ•oo1'cleling niet beletten. 
--'--- Geen enkel verdrag tussen Belgie, 
het Groothertogdom Luxemburg en Ne
derland of geen enkele wets- of ver
ordeningsbepaling genomen ter uitvoe
ring van een clergelijk verdrag beletten 
de vervolging en de veroordeling met 
toepassing van artikel 1 van de wet 
van 20 december 1897, zoals d1t werd 
gewijzigd bij de wet van 30 j1.mi 1951, 
van degelle die boter uit Nederland 
invoert zonder overleggi!lg van de ver
eiste aangifte, met name van een invoer
vergunning. 

29 april 1969. 821 

4. - Douanen. - Invoe1· van bater ttit 
Nederland zoncler ove1'legging van een 
ve1·gunning. - Miscl1·ijj omsclweven bij 
de wet van 20 clecembe1· 1897, a1·tikel 1, 
gewijzigd bij de wet van 30 juni 1951. -
Feit clat in N ede1'land als sluikuitvoe1· 
stmJbaar is. - Ve1·volging en ve1'001'cte
ling i1• Belgie wegens het bij de wet van 
20 clecembe.r 1897 omscMeven miscl1·ijj. -
Geen schendi1ig van a1·tilcel 12 van het 
venlmg tussen B elgie, N ecle1·land en het 
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Groothe1'dogdom Luxembu1·g te Brussel 
onde1·tekend op 5 september 1952 en goed
gekmt~·d bij de· wetgevende akte van 4 juli 
1953. - Artikel 12 van het Verdrag 
tussen Belgie, het Groothertogdom Lu
xemburg en Nederland tot samenwerking 
op het stnk van Douanen en Accijnzen, 
te Brussel ondertekend op 5 september 
1952 en goedgekeurd bij de wetgevende 
aide van 4 jnli 1953, wordt niet geschon
den door het arrest dat een beklaagde 
veroordeelt met toepassing van artikel 1 
van de wet van 20 december 1897, 
gewijzigd bij de wet van 30 juni 1951, 
om boter uit Nederland te hebben inge
voerd zonder overlegging van de vereiste 
invoervergunning, zelfs al was deze 
beklaagde in Nederland vervolgd en 
vrijgesproken wegens de uitvoer van 
diezelfde goederen, welk misdrijf door 
de wetgeving van dit land wordt om
schreven maar verschilt van het misdrijf 
waarvan sprake in genoemd artikel 1. 

29 april 1969. 821 

5.- Douanen.- Invoe1· van goede1·en 
onderw01·pen aan de overlegging van een 
ve1·gunning.- Invoe1· van botm· ttit Neder
land onderworpen aan een invoerve?'gt<n· 
ni11g. - Ministeriele beslttiten van 31 de
eembe?' 1962 en 7 jamta1·i 1966. -
Stelsel dat tot op de inwe1·kingt1·eding van 
de vm·o?"dening nr 804-68 van 27 juni 1968 
van de Minister1·aad van de Eu1'opese 
Gemeenschappen, ove?"eenstemt met de ve1'· 
01'deningsbepalingen uitgevaanligd door 
de auto?"iteiten van deze Gemeensehappen. 
- V 66r de inwerkingtreding van de 
verordening nr 804.68 van 27 juni 1968 
van de Ministerraad van de Europese 
Gemeenschappen stemden de n1.inisteriele 
besluiten van 31 december 1962 en 
7 januari 1966 die de invoer van zekere 
goederen, met name van boter uit N eder
land, aan een invoervergtmning onder
worpen, overeen met de reglementering 
genomen met toepassing van de arti
kelen 40 en 43 van het. Verdrag tot 
oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap door de Ministerraad en 
de Commissie van deze Gemeenschap, 
en inzonderheid met de verordening 
nr 13/64 van 5 februari 1964 houdende 
de geleidelijke totstandbrenging van een 

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. 

1. - Eehtseheiding op g1·ond van be-

E 

gemeenschappelijke ordeni~1.g der mark
ten in de zuivelsector en met de verorde
ning nr 136/64 van 12 oktober 1964 
houdende uitvoering van deze verorde
ning ; deze reglementering wordt derhalve 
niet geschonden door het arrest van een 
hof van beroep dat met toepassing van 
artikel 1 van de wet van 20 december 
1897 een beklaagde veroordeelt, die onder 
het stelsel vi:m v66r de verordening 
n1' 804.68 van 27 juni 1968 in Belgie 
boter uit Nederland heeft ingevoerd 
zonder de vereiste vergunning te hebben 
overgelegd. 

29 april 1969. 821 

6. - M isd1•ijj omseh?'even b(j a1·tikel 124-
van de wet van 15 ap?"il 1896 bet1·efjende 
de fab1'icatie en de invoe1' van alcohol. -
Toepasselijke stmj. - Onwettelijk is de 
gevangenisstraf van vier maanden, uit
gesproken wegens feiten omschreven bij 
artilrel 124 van de wet van 15 april 1896, 
gepleegd in een geheime stokerij, daar 
deze feite~1. krachtens artfrel 125 van 
deze wet strafbaar zijn met een gevan
genisstraf van een jaar tot twee jaar 
benevens met een verdubbelde geld
boete. 

2 juni 1969. 957 

DRONKENSCHAP. 

Besluitwet van 14 november 1939, a?·ti
kel 1, § 1. - Nieuwe herhaling. - Toe
passelijke stmf. - Onwettelijk is de ver
oordeling aileen maar tot een geldboete 
van 50 frank mn op een openbare plaats 
in staat van dronkenschap te zijn aange
troffen, in geval van nieuwe herhaling in 
het jaar sinds de tweede veroordeling, 
daar de overtredingen van artilwl 1, § I 
van de besluitwet van 14 november 1939 
betreffende de beteugeling van de dron
kenschap gestraft worden met een gevan
genisstraf van acht dagen tot een maand 
en met een geldboete van 50 frank tot 
100 frank, en artilwl 85 van het Straf
wetboek niet van toepassing is op de 
bij deze besluitwet omschreven overtre
dingen. 

16 september 1968. 58 

paalcle jeiten. - A1"1'est clat de eehtsehei
ding bij ve1·stek toestaat. - Ve1·zet. -
Tm·rnijn. - Het arrest dat Q.e echtschei
ding bij verstek toestaat is vatbaar voor 
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verzet bim1en de bij artikel 248 van het 
Bmgerlijk W etboek gestelde termijn. 

10 januari 1969. 459 

2. - Rechtst1·eeks getuigenve1·hoor en 
tegenvedwo1·. - SchTijtelijke aanvulling 
van een getuigenis tijclens het tegenve1·hoo1·. 
- Bewijskmcht. - Niet regelmatig gemo
tiveerd is het arrest dat de echtscheiding 
toestaat ten nadele van de eiseres, zonder 
te antwoorden op de conclusie waarbij 
deze betoogde dat de eerste rechter een 
brief van een getuige van het tege~lver
hoor ten onrechte uit de debatten had 
geweerd, wat volgens haar de aanvulling 
van zijn getuigenis was en als vermoeden 
mocht aanvaard worden. (Grondwet, 
art. 97.) 

ll april 1969. 741 

3. - Tegenve1'lwo1·. Beg1'ip. - Nu 
het tegenverhoor inzake echtscheiding 
geen ander doel heeft dan de feiten tegen 
te spreken waarover het rechtstreeks 
getuigenverhoor loopt, kan de partij op 
wier initiatief het tegenverhoor door de 
rechte_r werd bevolen, niet verplicht zijn 
de fe~ten te bepalen waarvan zij het 
tegenbewijs wil brengen. (Wetb. van 
burg. rechtsv., art; 252, 253, 255 en 256.) 

11 april 1969. 741 

4. - T1 oorlopige maat1·egelen bet1·efjencle 
de pe?·soon en de goecle1·en van de minclM·
JMige, niet ontvoogcle . kincle1·en van de 
echtgenoten. - Beschikking van cle voo1·
zitte1·, 1'echtsprekencl in kortgecling. -
A1·tikel 302, lid 1, van het B~wgM'liJk Wet
bock, vervangen clom· a1·tikel 16 van cle .wet 
van 8 ap1·il 1965. - Niet toepasselijk op 
de maat1·egelen bevolen k1·achtens het oucle 
m·tikel 268 van het Bu1·gerlijk W etboek. -
Artikel 302, lid 1, van het Bmgerlijk 
Wetboek, zoals dit is vervangen door 
artikel 16 van de wet van 8 april 1965 
betreffende de jeugdbescherming, behan
delt onder meer het geval waarin, in 
een echtscheiding op grond van bepaalde 
feiten, de voorlopige maatregelen betref
fende de persoon en de goederen van 
minderjarige, niet ontvoogde kinderen 
bevolen werden door de voorzitter van 
de rechtbank, rechtsprekend in kort
geding, overeenkomstig artikel 268 van 
het Burgerlijk Wetboek, zoals dit werd 
vervangen door artikel 14-5 van de wet 
van 8 april 1965. Deze bepaling is niet 
van toepassing wanneer de voorlopige 
maatregelen bevolen werden krachtens 
het oude artikel 268 van het Burgerlijk 
Wetboek. 

19 jlmi 1969. 1040 

ELEKTRISCHE ENERGIE. 

Vervolging wegens inb1·euk op arti
kel 27, lid 2, van de wet van 10 maart 
1925. - T11·ijsprekende beslissing. -
D1·aagwijdte. - ·De beslissing van de 
strafrechter, die de beklaagde vrijspreekt 
van inbreuk op artikel 27, lid 2, van de 
wet van 10 maart 1925 op de elektrici
teitsvoorziening, op grond hiervan dat 
het gebrek aan de bij deze bepaling 
vereiste voorzorg niet bewezen is, sluit 
in dat beklaagde geen fout heeft begaan, 
al was het ook de lichtste. 

12 december 1968. 373 

ERFDIENSTBAARHEID. 

1. - Niet vom·tclu1·encle, al clan niet 
zichtbare e1jclienstbaa1·heicl. - Vestiging. 
- Nooclzalcelijkheicl van een rechtshancle
ling. -Door te bepalen dat de niet voort
durende, al dan niet zichtbare erfdienst
baar he den, slechts door een titel kunnen 
worden gevestigd, .heeft de wetgever 
gewild dat de titel krachtens welke zij 
uitgeoefend worden noch uit de verjaring 
noch uit de bestemming van de huis
vader kan voortvloeien, doch alleen uit 
een andere rechtshandeling die ze heeft 
doen ontstaan, ongeacht de bewijsmid
delen die het bestaan ervan vaststellen. 
(Burg. Wetb., art. 690 en 691.) 

17 januari 1969. 476 

2. - Ingesloten e1j. - W ettelijke e1f
clienstbaarheicl van uitweg. - T1 e1·k1·ij
ging cloo1· ve1jaring van cle Zigging van cle 
erjclienstbaarheicl. - Recht van cle eige-
1~aar van het ingesloten erj cleze Zigging in 
rechte te cloen e1·kennen, zeljs inclien cleze 
laatste Zigging zich niet bevinclt op het e1j 
waa1·ove1· cle kortste en minst schaclelijke 
weg loopt. - De eigenaar van een inge
sloten erf heeft het recht in rechte te 
doen erkennen dat de ligging van de 
wettelijke erfdienstbaarheid van uitweg 
die is welke hij door clertigjarige verja
ring verkregen heeft en niet die welke 
bepaald · wordt bij de artikelen 683 
en 684 van het Burgerlijk W etboek. 

14 februari 1969. 559 

ERFENISSEN. 

Kleine nalatenschappen. - Lanclbouw
beclriJf. - Eis tot ove1·name bepe1·kt tot het 
huis en cle meubelen. - N iet-ontvanlce
lijkheicl. - Onder het stelsel betreffende 
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de erfregeling der kleine nalatenschappen 
is niet ontvankelijk de eis tot overname 
beperkt tot het huis en de meubelen, die 
deel uitmaken van een landbouwbedrijf. 
(Wet van 16 maart 1900 tot wijziging 
van het stelsel betreffende de erfregeling 
der kleine nalatenschappen, art. 4.) 

18 oktober 1968. 200 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 

1. - Eu1'opese gemeensehap voo1· atoom
energie. ----,-. Protocol betrefjende de voo1"· 
?'eehten en immuniteiten. - · Pt·ejudioieel 
gesehil. - V1"ijstelling van reehtsvervol
ging. - Dmagwijdte. - Overeenkomstig 
de uitlegging op 11 juli 1968 gegeven 
door het Hof van Justitie van de Euro
pese Gemeenschappen, ingevolge de veJ;
wijzing van het Hof van cassatie, is 
de vrijstelling van vervolging waarvan 
sprake in het protocol betreffende de 
voorrechten en immuniteiten van de 
Europese Gem.eenschappen, voor de han
delingen die « in zijn officiele hoedanig
heid >> door een ambtenaar van de Euro
pese Gemeenschappen en inzonderheid 
van de Europese Gemeenschap voor 
atoomenergie werden verricht, uitslui
tend van toepassing op de handelingen 
die uiteraard wijzen op een deelneming 
van degene, die de immuniteit inroept, 
aan de uitvoering van de opdrachten van 
de instelling waartoe hij behoort. (Ver
drag tot instelling van de Europese Ge
meenschap voor atoomenergie, art. 150 
en 191, en protocol betreffende de voor
rechten en immuniteiten, art. 11, a, 
goedgekeurd bij de wet van 2 decem
ber 1957.) 

17 februari 1969. 569 

2. - Eut·opese Gemeensehap voor 
atoomenm·gie. - Pt·otoeol bett·efjende de 
vom•t•eohten en immuniteiten. - Prejudi
eieel gesehil. -. Vt·ijstelling van t•eehts
vet·vglging. - Best~wen van een voertuig 
doot een ambtenam· van de Gemeensehap. 
- V oorwaarden van de immuniteit. -
Overeenkomstig de uitlegging op 11 juli 
1968 gegeven door het Hof van J ustitie 
van de Europese Gemeenschappen, inge
volge de verwijzing van het Hof van 
cassatie, heeft het feit voor een ambte
naar van een Europese Gemeenschap en 
inzonderheid voor een ambtenaar van 
de Europese Gemeenschap voor atoom
energie een voertuig te besturen, het 
karakter van een handeling, die hij in 
zijn « officiele hoedanigheid » verricht, 
enkel en aileen in de uitzonderlijke 

gevallen waarin deze activiteit slechts 
kon doorgevoerd worden onder het gezag 
van de Europese Gemeenschap en door 
haar ambtenaren. zelf. Het feit voor een 
ambtenaar, ·om ingevolge een opdrachts
bevel met zijn wagen personen te ver
voeren naar de installaties van de 
Gemeenschap om hem deze . te laten 
bezichtigen, vormt deze activiteit niet. 
(Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Gemeenschap voor atomnenergie, 
art. 150 en 191, en protocol betreffende 
de voorrechten en immuniteiten, art. 11, 
a, goedgekeurd bij de wet van 2 decem
ber 1957.) 

17 februari 1969. 569 

3. - Eut•opese Gemeenschap voot• 
atoomenet·gie. - Prejudieieel gesohil. -
Gesehil bett·efjende de uitlegging van het 
verdt•ag tot opriohting van de Eu1'opese 
Gemeensohap voot• atoomenet•gie, inzon
dm·heid van at·tikel 188, lid 2. - Gesehil 
ontstaan in een vom· het H of van oassatie 
aanhangige zaak. - H of van oassatie ver
plioht de zaak voot• het H of van J ustitie 
van de Ew·opese Gemeensohappen te 
bt·engen. - Wanneer een geschil betref
fende de uitlegging van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeen
schap voor atoomenergie, inzonderheid 
van artikel 188, lid 2, ontstaat voor een 
national gerecht waarvan de beslissingen 
niet vatbaar zijn voor enig rechtsmiddel 
van intern recht, met name voor het 
Hof van cassatie, dan is dit Hof ertoe ver
plicht de zaak aanhangig te maken bij 
het Hof van J ustitie van de Europese 
Gemeenschappen. (Verdrag tot oprich
ting van de EtiTopese Gemeenschap voor 
atoomenergie, art. 150, goedgeketU'd bij 
de wet van 2 december 1957.) 

17 februari 1969. 569 

4. - Eut·opese Eoonomisohe Gemeen
sohap. - Landbouw. - Gemeensohappe
lijke otganisatie van landbmtwmm·kten. -
Vet·drag, artilcele1~ 40 en 43.- Reglemen
te1·ing uitgevaat·digd do01· de jJ!I iniste1"· 
raad en de Oommissie van de Eutopese 
Eoonomisohe Gemeensohap v66t de ver
ordening van 27 juni 1968 van de Raad 
van de Eut•ope8e Gemeensohappen. -
Ministeriiile besluiten van 31 december 
1962 en 7 janua?"i 1966 waarbij de invoer 
van bater uit N ecle?'land ondet·wotpen 
wotdt aan de ovet·legging van een invoe1"· 
vergunning. - MinisteTiiile besluiten in 
overee?ostemming met deze t·eglemente1·ing. 
- V66r de inwerkingtreding van de ver
ordening nr 804.68 van 27 juni 1968 
van de Ministerraad van de Europese 
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Gemeenschappen stemden de ministe
riele besluiten van 31 december 1962 en 
7 januari 1966 die de invoer van zekere 
goederen, met name van bater uit 
Nederland, aan een invoervergunning 
onderworpen, overeen met de reglemen
tering genomen met toepassing van de 
artikelen 40 en 43 van het V erdrag tot 
oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap door de Ministerraad en 
de Oommissie van deze Gemeenschap, 
·en illZonderheid met de verordening 
nr 13/64 van 5 februari 1964 houdende 
de geleidelijke totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke ordening der mark
ten in de zuivelsector en met de verorde
ning nr 136/64 van 12 oktober 1964 
houdencle uitvoering van deze verorde~ 
ning ; deze reglementering wordt . der
halve i1iet geschonden door het aiTest 
van een hof van beroep dat met toepas
sing van artikel 1 van de wet van 20 de
cember 1897 een beklaagde veroordeelt, 
die onder het stelsel van v66r de verorde
ning nr 804.68 van 27 juni 1968 in Belgie 
boter uit Nederland heeft ingevoerd 
zonder de vereiste vergunning te hebben 
overgelegd. 

29 april 1969. 821 

5. - Eu1·opese Economische Gemeen
schap. - V e1•onleninge1~ uitgevaanligcl 
clam· cle Ministe?'?'aad en de Oommissie 
van de Gemeenschap.- Ove1·eenstemming 
van een ministerieel bcsluit met deze ve1'
onleningem. - Toezicht van de hoven en 
1•echtbanken. - De hoven en rechtbanken 
oefenen toezicht uit op de overeenstem
ming van een ministerieel besluit met 
verordeningen van de Ministerraad en de 
Oommissie van de Europese Economische 
Gemeenschap, en onder meer met de 
verordening nr 13/64 van 5 februari 1964 
van deze Raad, houdende de geleidelijke 
totstandbrenging van een gemeenschap
pelijke ordening der markten in . de 
zuivelsector, en met de verordenmg 
nr 136/64 van 12 oktober 1964 van deze 
Oommissie houdende uitvoering van de 
verorclening nr 13/64 van de Raad. 
(Impliciete oplossing.) 

29 april 1969. 821 

6. - Europese Economische Gemeen
schap. - Bevoegdheid van het Hof van 
J~tstitie van de E~wopese Gemeenschap
pen. - Artikel 177 van het Ve1·clntg t?t 
op1·ichting van cle Gemeenschap. - u~t
legging, bij wijze van p1·ejudiciele b.eslis
sing, van het Venl1·ag, cle hanclel~ngen 
ve1'1'icht cloo1' cle instellingen van cle 
Gemeenschap en cle Statuten van cle orga-

nismen opgericht bij een akte van cle Raacl 
van cleze Gemeenschap. - Bevoegclheicl 
van het H of van J ustitie van cle Europese 
Gemeenschappen. - Uitlegging van een 
wet van een Licl-Staat. - Ove?'eenstem
ming van cle1·gelijke wet met clit ve1·clmg 
of met cle hanclelingen V!31'1'icht cloo1' cleze 
instellingen,. - Geen bevoegclheid van het 
Hof van Justitie, met toepassing van be
cloelcl m·tikel. - Het Hof van J ustitie 
van de Europese Gemeenschappen is met 
toepassing van artikel 177 van het Ver
drag tot oprichting van de Europese Eco
nomische Gemeenschap bevoegd om bij 
wijze van prejudiciele beslissing uit
spraak te doen over de uitlegging van dit 
verdrag, over de uitlegging van de door 
de instellingen van de Gemeenschap ver
richte handelillgen en de statuten van 
organismen opgericht bij een akte van 
de Raad van deze gemeenschap, doch 
het Hof is niet bevoegd om krachtens 
deze bepaling van het V erdrag uitspraak 
te doen over de uitlegging van een wet 
van ee.n Lid-Staat of over de overeen
stemming van dergelijke wet met dit 
verdrag of met de door deze illStellingen 
verrichte handelingen. 

29 april 1969. 821 

EXPLOOT VAN GERECHTSDEUR
WAARDER. 

1. - Vaststelling clat cle cle~tnvaanle1· 
aan een becliencle van cle ]Jost een ajschrift 
heejt ajgegeven van de betelcencle alcte en 
van clit exploot, bij aangetelcencle b1•iej, 
waarop het aclvies vermelcl staat van een 
persoon in het buitenlancl. - Door cle 
authenticiteit van cle akte geclelcte vast
stelling. - Bewijslcmcht noch vemietigcl, 
noch ontzemtwcl cloo1' het niet getekencl ont
vangstbewijs, voo1·zien van cle stempel van 
het postkantoo?' en waa1·op verrneld wonlt 
clat cle b1·iej door een ancle1·e ge?·echts
dmwwaa?·der ~venl ?WeTgelegd. - Het 
exploot van een gerechtsdeurwaarder, 
dat vaststelt dat deze aan de bediende 
van een postkantoor een afscln·ift heeft 
afgegeven van de betekende akte en van 
dit exploot, bij aangetekende brief, waar
op het adres vermeld is van een persoon 
die in het buitenland woont of ver
blijft, heeft bewijslrracht wat deze vast
stelling betreft tot zij van valsheid wordt 
beticht en de bewijskracht ervan kan 
noch vernietigd noch ontzenuwd worden 
door het niet getekend ontvangstbewijs, 
doch dat de stempel dra.agt van het post
kantoor, dat bij het origineel van het 
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exploot gevoegd is en vermeldt dat de 
brief door een andere gerechtsdeurwaar
der werd neergelegd. 

31 oktober 1968. 237 

2. - Bu1'ge1"lijke zaken. - Betekening 
van ee1i bevel tot invonle1·ing van de 
di?'ecte belastingen. - Betekening aan de 
woonplaats waa1· noch de bet1·okken pe1'
soon noch een van zijn bloedve1·wanten of 
dienstboden wenl aangetroffen. - Afgifte 
van het afschTift van · het exploot aan de 
daa?'toe gemachtigde ambtenaa1' van de 
gemeente. - Exploot wam·in niet ve1·meld 
wo1·dt dat het afsch1·ift vooree1·st werd aan
geboclen aan de gebutt1' van. cle betrolcken' 

· pe?'soon, die geweige1·d heeft het 001'Sp1·on
lcelijk stulc te telcenen. - Ve1•melding die 
geen essentieel element is. - W anneer de 
betekening van een exploot aan de woon
plaats wordt gedaan, maar de gerechts
deurwaarder, die aan de woonplaats 
noch betrokken persoon noch een van 
zijn bloedverwanten of dienstboden heeft 
aangetroffen, het afschrift van dit ex
ploot afgeeft aan de daartoe gemach
tigde ambtenaar zonder in het exploot 

FAILLISSEMENT. 

Betaling ontvangen doo1· een bevoo1'1·echt 
schuldeise1·, die wist dat de schulclenaar 
opgehouclen had te betalen, v661' het vonnis 
van faillietve1·klaring. - Rechtsvo1'de1·ing 
van de schuldeise1· tot inb1·eng in de 
massa.- Vernietiging van de betaling.
V oo1·waa1·de. - De betaling die een 
bevoorrecht schuldeiser heeft ontvangen 

GEESTRIJKE DRANKEN. 

Slijte1'ijen van gegiste clranlcen. - Het 
houclen van de1·gelijlce slijte1·ij is verboden 
voo1' clegenen die een lmis van ontucht 
houclen of gehouclen hebben en lean ve1'
boclen wo1•den voo1· cle personen die kenne
lijk ontttcht plegen. - Begrippen. -
Zij die een huis van ontucht houden 
of gehouden hebben mogen geen slijterij 
van gegiste dranken houden hetzij in 
de plaats zelf waar dit feit zich heeft 
voorgedaan, hetzij elders; het gerneen
tebestuur kan elke slijterij verbieden 

F 

te vermelden dat bedoeld afschrift voor
eerst werd aangeboden aan de gebuur 
van de betrokken persoon, die geweigerd 
heeft het oorspronkelijk stuk te tekenen, 
levert dit verzuim geen weglating van 
een essentieel element in verband 1net 
de uitoefening van de rechten van 
de verdediging op. (Wetb. van burg. 
rechtsv., art. 68.) 

29 mei 1969. 940 

3. - Btwgerlijlce zalcen. - Nietigheicl. 
- W eglating van een niet essentieel ele
ment in het exploot van betelcening. -
Tegenpa1·tij die niet bewijst clat dit VC1'
zuim haa1' belangen schaadt. - Nietig
heicl van het exploot die niet lean worden 
toegestaan. - De nietigheid van een 
exploot van een gerechtsdeurwaarder kan 
niet worden toegestaan wanneer het weg
gelaten element niet essentieel is en het 
niet bewezen is dat de nietigheid wegens 
dit verzuim de belangen van de tegen
partij heeft geschaad. (Wetb. van burg. 
rechtsv., art. 173.) 

29 mei 1969. 940 

ingevolge een lastgeving van zijn schul
denaar van wie hij wist dat hij opge
houden had te betalen, kan vernietigd 
worden op aanvraag van de curator in 
de latere faillietverklaring, wanneer an
dere bevoorrechte schuldeisers benadeeld 
zouden zijn bij gebreke van inbreng in de 
massa. (Wetb. van koophandel, art. 446.) 

5 juni 1969. 969 

G 

in de huizen bewoond door personen 
die hetzij in deze huizen, hetzij elders 
ontucht plegen. (W etten gecoordineerd 
bij het koninklijk besluit van 3 april 1953, 
art. 1, 8°, en besluitwet van 14 novem
ber 1939, art. 11.) 

23 januari 1969. 496 

GEMEENTE. 

l. - Gemeentegoede1•en. - G1·onden 
waarvan het genot aan een inwone1· van de 
gemeente we1·d gegeven. - GTonden die 
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ingevolge een beslissing van de overheid 
pat1·imoniale goederen van het p1·ivaat 
domein de1' gemeente worden, - Om
standigheid die op zichzelf tussen de 
gemeente en deze inwoner geen pacht
ove1'eenlcomst doet ontstaan. - Uit de 
omstandigheid alleen, dat gronden die 
gemeentegronden zijn en waarvan als 
dusdanig het genot aan een inwoner van 
de gemeente werd gegeven, ingevolge een 
beshssing van de overheid patrimoniale 
goederen van het privaat domein der 
gemeente zijn geworden, kan niet wette
lijk worden afgeleid dat sinds bedoelde 
beslissing, deze inwoner het genot van 
deze goederen heeft, krachtens een pacht
overeenkomst. 

12 j1.mi 1969. 1004 

2. - Ver·eniging 'Q.an Gemeenten. -
I ntercommunale cooperatieve vennootschap 
vom· wegenwe1·lcen. - Bijcl1·agen vom· het 
<< Opzoelcingscentrt4m voor wegenbottW "·
Artilcel 4 van het lconinlclijlc besluit van 
5 mei 1952. - Toepasselijlcheid. -
Axtikel 4 van het koninklijk besluit 
van 5 mei 1952 tot erkenning van het 
« Opzoekingscentrum voor wegenbouw ,, 
ingevolge hetwelk alle firma's die onder 
het << Opzoekingscentrum voor wegen
bouw >> ressorteren, verplicht zijn aan 
dit centrum een jaarlijkse wel bepaalde 
bijdrage te betalen, is toepasselijk op 
de intercommunale cooperatieve ven
nootschappen voor wegenwerken die tot 
doel hebben de uitvoering van onder
houdswerken,> van verbeterin_g en van 
_aanlegging van gemeentewegen, 

26 juni 1969. 1072 

GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN. 

1. N ationale JJII aatschappij cle1· 
wate1·leiclingen. - ¥Vet van 26 augusttts 
1913, m·tilcel 15, ver·vangen door· de wet 
van 16 maart 1957, artilcel 2. - Voor
wer'J!en bestemcl voor· het op1·ichten of 
exploiter•en van water·voor·z·ieningscliensten. 
- Begr·ip.- Daar de door de Nationale 
Maatschappij der waterleidingen gewon
nen en verdeelde waters niet op duur
zame wijze aan de werking van de onder
neming zijn verbonden, maar exploitatie
produkten zijn, zijn zij geen voorwerpen 
bestemd voor de inrichting of de exploi
tatie van de watervoorzieningsdiensten, 
in de zin van artikel 15 van de wet van 
26 augustus 1913, zoals dit vervangen is 

door artikel 2 van de wet van 16 maart 
1957. 

20 september 1968. 79 

2. - Belasting op de 1·ioler·ings- en 
wegenwerlcen ten laste van de aangren
zencle eigenaar·s. - Begr·ip. - Toepas
singsgeval. - Het besluit van de besten
dige deputatie dat erop wijst dat er 
tussen de weg waar riolerings- en wege
niswerken worden uitgevoerd en een 
eigendom zich een onteigend perceel 
grond bevindt, maar dat bedoelde eigen
dom niettemin een rechtstreeks voordeel 
haalt nit de aanleg van deze weg, beslist 
wettelijk dat de eigenaar van dit eigen
dom een << boordeigenaar >> is in de zin 
van een gemeenteverordening welke een 
belasting op de riolerings- en wegenis
~erken ten laste van de boordeigenaars 
1nvoert. 

29 oktober 1968. 233 

3. - Macht van de gemeentemacl om 
de zetting van cle gemeentelijlce belastingen 
vrij vast te stellen en het beclmg e1·van te 
bepalen. - De gemeenteraden hebben, 
wegens hun autonomie, en behoudens de 
bij de wet bepaalde uitzonderingen, de 
macht om vrij, onder het toezicht van de 
hoge overheid, de zetting en het bedrag 
van hun belastingen, alsmede de vrij
stellingen vast te stellen, 

29 oktober 1968. 235 

4. - Gemeentelijlce belasting, - Be
gr·ip. - Een gemeentelijke belasting is 
een hefting, op eigen gezag, door de 
gemeente, op de- geldmiddelen van per• 
sonen die haar grondgebied bewonen of 
er belangen bezitten, om tot diensten 
van openbaar m,1t te worden aange
wend. 

29 oktober 1968. 235 

5. - Gemeentever·or·clening clie aan een 
belasting cle benaming << 1'et1'ibtttie >> geejt. 

V ermelcling zoncler· gevolg op het 
r·echtslcar·alcter· van cle belasting. - De 
benaming << retributie '' aan een belas
ting gegeven door de gemeentelijke ver
ordening die ze invoert, verleent haar 
uit zichzelf dit karakter niet. 

17 december 1968. 385 

6. - Gemeentebelasting op de aan
sluiting van om·oe1·encle goecler·en op cle 
openbar·e rioler·ing. - Belasting gevestigcl 
om te voor·zien in cle uitgaven geclaan in 
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het algemeen belang vane de gemeente
na?'en.- Belasting en geen ?'et?·ibutie. -
Geen retributie, doch een belasting is 
de door de gemeente geheven taks op de 
onr,oerende goederen die op de riolering 
aangesloten .zijn, ten einde te voorzien 
in de uitgaven, in het algemeen belang 
van de gemeentenaren gedaan, krachtens 
de algemene plicht inzake politie die op 
de gemeente rust. 

17 december 1968. 385 

7. - Di1·ecte belasting. - Begrip. -
De belasting die niet als grondslag heeft 
afzonderlijk of. voorbijgaande door de 
belastingplichtige verrichte daden, doch 
een uiteraard duurzame toestand is een 
directe belasting. 

17 december 1968. 385 

8. --:- Gemeentelijke belasting op de aan
sluiting van om·oerende goede1•en op de 
openba?'e 1'iole1·ing. - Di1·ecte belasting. -
Een gemeentebelasting op de aanslui
ting van onroerende goederen op de 
openbare riolering, gevestigd ten name 
1ran de aangelanden van de openbare weg, 
is een directe belasting. 

17 december 1968. 385 

9. - Di1·ecte gemeentebelasting. -
Uitvoe?·baa?'Ve?·klm·ing van het lcohie?', -
V o?·mvoorsclwijt dat tot het vestigen van 
de belasting bijdmagt. - De beslissing 
waarbij het kohier uitvoerbaar verklaard 
wordt is een verrichting die tot het vesti
gen van de belasting bijclraagt, doordat 
het de titel voor de inning ervan tot 
stand brengt. 

14 januari 1969. 467 

10 .. - Bezwam·schTijt voo?' de bestendige 
rleputatie van de p?·ovincie?·aad. - Ver
plichting voor de bestendige deputatie om 
binnen de g?'enzen van het bij haa1' aan
hangige geschil de aanslag zelf te beoo?'
delen. - Beg1·ip. - De bestendige depu
tatie van een provincieraad, waarbij 
een regelmatig bezwaarschrift tegen een 
directe gemeentebelasting aanhangig is, 
l1eeft de macht en tot plicht, zonder 
o·chouden te zijn door de conclusie van 
ie gerneente, na te gaan en~rzijds welke 
llerordening tot wettelijke grondslag 
:1ient voor de betwiste aanslag en ander-
0ijds of bedoelde verordening deze aan
llag wettclijk rechtvaardigt. 

14 januari 1969. 467 

11. - Bevoegdheid van de p?·ovincie
·aad om de zetMng van de gemeentelijlce 

belasting m·ij vast te stellen en het bedmg 
ervan te bepalen. '--- De provincieraden 
hebben, wegens hun autonomic, en 
behoudens de bij de wet bepaalde uit
zonderingen, de macht om vrij, onder 
het toezicht van de hogere overheid, 
de zetting en het beclrag van hun belas
tingen alsmede_ de vrijstellingen vast te 
stellen. (Grondwet, art. lOS; provinciale 
wet, art. 65 en 66.) 

18 februaxi 1969. 577 

GEMEENTELIJKE VERORDE
NING. 

1. - Venten en leu?'handel. ---' Ge
meentelijlce vero1·dening die de tijdelijlce 
uitoefening van deze be?"oepen op bepaalde 
plaatsen ve1·biedt. - Bepaling gewettigd 
doo?' het belang van de orde en de openbm·e 
veiligheid. - W ettelijlcheid. - AI wordt 
de toelating om een leurhandel uit te 
oefenen door de Koning geregeld, toch 
heeft de gemeenteraad het recht om de 
uitoefening van de leurhandel en het 
venten te reglementeren en met name 
tijdelijk te verbieden op bepaalde open
bare wegen van het grondgebied van de 
gemeent,e, krachtens de bevoegdheid die 
hem werd verleend door de wetten van 
14 december 1789 en 16-24 april 1790. 
(Koninldijk besluit nr 182 van 28 no
vember 1939 tot regeling van de leur
handel, art. 1 en 5.) 

2 december 1968. 344 

2. - Ve?'O?'dening bet?·effende de watm·
voorziening. - Ve?'o?'dening die bepaalt 
dat de plaatsing van de mete?' en de aanleg 
van de buizen geschieden doo1' de zorg en 
op lcosten van de abonnee, doch onde?' het 
toezicht en volgens de ondm·1·ichtingen van 
de watervoo1·zieningsdienst. - Doel en 
voonue?p van deze bepaling. De 
bepaling van een gemeentelijke veror
dening betreffende de watervoorzienings
dienst, volgens welke het plaatsen van de 
meter en de aanleg van de buizen die de 
binnenleiding verbindt met de vertak
king van de leiding geschieden door de 
zorg en op kos.ten van de abonnee, doch 
onder het toezicht en volgens de onder
richtingen van de watervoorzienings
dienst, heeft niet aileen tot do~l het 
bedeog te verijdelen dat de abonnee in 
de uitvoering van de aansluitingswerken 
zou kunnen plegen, maar ook deze dienst 
in staat te stellen tot het vervullen van 
de veiligheidsplicht die op de exploitant 
van zulke openbare dienst rust. Zij kent 
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niet aileen rechten toe aan de wate±'Voor
zieningsdienst, doch legt hem ook ver
plichtingen op. (Reglement van de stad 
Brussel betreffende de watervoorziening 
van 30 december 1944, art. 35.) 

12 dece1nber 1968. 368 

3. - Kamper·en. - Gemeentevm·orcle
ning die· het kamperen zonder· toelating 
van de btwgemeester· veTbieclt. - Kampe
r·en. - Begr·ip. - Het woord « kam
peren " zoals het in zijn gewone bete
kenis wordt gebruikt, is een bijzondere 
vorm van toerisme die het verblijf van 
een persoon buiten zijn normale woon
plaats onderstelt. 

22 juli 1969. 1081 

GENEESKUNDE. 

1. - Dier·enar·ts. - Geen officina-apo
theke1' in cle zin van a?'tikel 6 van het 
koninklijk beshdt van 6 juni 1960. -
Een dierenarts is geen officina-apotheker, 
dit wil zeggen een persoon die een 
vergunning bezit om de farmacie te 
beoefenen en die werkelijk hetzij een 
voor het publiek toegankelijke, hetzij 
een in de verzorgingsinstellingen of in 
de gevangenissen ingerichte officina be
heert. (Koninklijk besluit van 6, juni 
1960, art. 1, 6°.) (Impliciete oplossing.) 

4 november 1968. 254 

2. - Officina-apothekm·. Ver·koop 
van geneesmiddelen aan clier·enartsen die 
al clan niet ver·gunning bezitten om een 
geneesmicldelenclepot te houden. - Geen 
ver·koop in het gr·oot. - De verkoop van 
geneesmiddelen door een officina-apo
theker aan dierenartsen, die al dan Jliet 
een vergunning bezitten om een genees
middelendepot te houden, is geen ver. 
koop in het groat. (Koninlijk besluit van 
6 juni 1960, art. 2, 22, 22bis en 22ter·.) 
(Impliciete . oplossing.) 

4 november 1968. 254 

3. - Hmtder van een ver·gunning om 
geneesmiddelen te ber·eiden of in het groat 
te ver·kopen. - V er·koop enkel toegelaten 
aan andere hottders van een ver·gunning of 
ojficina-apothekers. - Ve1'7coop aan die
r·enartsen : inbr·etdc op artikel 22 van het 
koninlclijlc besluit van 6 jtmi 1960. -
De houder van een vergunning mn 
geneesmiddelen te bereiden of in het 
groat te verkopen mag deze enkel aan 
andere houders van vergunning of offi
cina-apothekers verkopen ; hij begaat 

een misclrijf door ze aan dierenartsen te· 
verkopen. (Koninklijk besluit van 6 juni 
1960, art. 22 en 52; wet van 25 maart 
1964, art. 6 en 16, § 2.) (Impliciete oplos
sing.) 

4 november 1968. 254 

4. - Handel in slaap- of ver·clovings
midclelen. Koninlclijlc beshtit van 
31 decembeT 1930. - Misdr·ijven om
sch?-even bij de ar·tilcelen 21 en 23 van 
bedoelcl koninklijlc beslttit. - Venlovings
middelen. - }jlf iddelen zowel opgesornd 
in m·tilcel ibis als in Mtilcel 1 van clit 
koninklijlc beshtit. - V erdovingsmiddelen 
in de zin van artikel 21 en 23 van het 
koninklijk besluit van 31 december 1930 
betreffende de handel in slaap- of ver
dovingsstoffen, gewijzigd en aangevuld 
door de koninklijke besluiten van 20 ok
tober 1933, 20 september 1951, 31 ja
nuari 1956, 3 februari 1958, 6 juli 1959, 
9 oktober 1963 en 1 april 1964, zijn de 
verdovingsmiddelen opgesomd zowel in 
artikel 1 bis als in artikel 1 van het aldus 
gewijzigd en aangevuld koninklijk be
sluit. 

14 april 1969. 752 

5. - Handel in slaap- en ver·dovings
middelen. - Aan een andeT het gebruilc 
van slaap- en ve?"dovingsmiddelen ver·ge
malckelijlcen door· een lolcaal te ve?"schaffen. 
-Wet van 24febr·uar·i 1921, a1'tilcel3.
Lolcaal. ~ Beg·rip. - Aan het misclrijf 
bedoeld in artikel 3 van de wet van 
24 februari 1921 betreffende de handel 
in giftige, slaapverwekkende, verdovende, 
ontsmettende of antiseptische stoffen, is 
schuldig hij die aan een ander, tegen 
betaling of kosteloos, het gebruik van 
slaap- en verdovingsmicldelen heeft ver
gemakkelijkt door daartoe een lokaal te 
verschaffen, ongeacht of dit een open
baar of een privaat lokaal is. 

14 april 1969. 757 

6. - 01·de van geneesher·en. Ge-
mengde r·aad van beroep.- Samenstelling 
van de learner.- Plaatsvervangend lid.
V errnoeden van wettelijlce ver·hindeTing van 
het ver·vangen wer·kend lid. - Wanneer 
een plaatsvervangend lid, magistraat of 
geneesheer, zetelt in de gemengde raac1 
van beroep van de Orde van genees
heren, wordt er tot het bewijs van het 
tegendeel vermoed, dat het plaatsver
vangend werkend lid wettelijk belet was 
(Wet van 23 juli 1938, art. 11, gewijzigc 
bij artikel 1 van de wet van 20 januar 
1961.) ' 

5 mei 1969. 85l 
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7. - 01·de van geneesheren. - Ge
mengde mad van beroep.· - Plaatsve?·
vangend lid. - Geneesheer die tot dezelfde 
·raad van de Orde behoort als het we1·kend 
lid dat hij vervangt. - Bewijs. - Geen 
enkele wetsbepaling verplicht dat de 
beslissing van de gemengde raad van 
beroep of de processen-verbaal van de 
terechtzittingen, waarop de zaak is 
behandeld en berecht, vaststellen dat een 
plaatsvervangend geneesheer-lid tot de
zelfde raad van de Orde behoort als 
het werkend lid dat hij vervangen heeft. 
(Wet van 25 juli 1938, art. II, gewijzigd 
bij artikel I van de wet van 20 januari 
1961.) 

5 mei 1969. 852 

8. - 01·de van geneeshe1'en. - Tucht-
1'echtelijke p1·ocedure. - V oomjgaand on
de1'Zoek. - Instellen van ttwht1·echtelijlce 
ve1·volgingen. - Al staat het aan het 
bureau van de raad van de Orde van 
geneesheren in geval van klacht, een 
voorafgaand onderzoek in te stellen, tach 
behoort de bevoegdheid tot tuchtrechte
lijke vervolging in alle gevallen aan de 
raad van de Orde. (Wet van 25 juli 1938, 
art. 4 en 12 ; koninklijk besluit van 
23 mei 1939, art. 123, 124, 126 en 128.) 

5 mei 1969. 852 

9. - 01·de van Geneeshe1'en. - Tucht-
1'echtelijke 1'echtspleging. - Nietigheid van 
het voomjgaancl onderzoek ingesteld doo1' 
het btweau van de 1·aad van de Orde. -
Leidt niet tot de nietigheid ·van de beslis
sing van de mad van de 01·de om een aa11 
zijn J'echtsmacht ondenv01·pen geneeshee1' 
voo1· zich te doen dagvam·den. - De 
nietigheid van het voorafgaand onder
zoek door het bureau van de raad van 
de Orde van geneesheren leidt niet tot 
de nietigheid van de beslissing van 
deze raad van de Orde om een aan 
zijn rechtsmacht onderworpen geneesheer 
voor zich te do en dagvaarden. (Wet van 
25 juli 1938, art. 12 en 14; koninklijk 
besluit van 23 mei 1939, art. 130 en 131.) 

5 n1ei 1969. 852 

10. - 01•de van geneeshe1'en. - Tucht-
1'echtelijke 1·echtspleging. - Vemietiging 
van het voomjgaand onderzoek doo1' het 
bureau van cle mad van de 01'Cle.- Beslis
sing van de mad van de 01'Cle of, in hoge1· 
bemep, vein de gemengde J'aad van beroep, 
gegroncl op het onde1·zoek tijdens de 
terechtzitt1:ng. - Wettelijkheicl. - De 
vernietiging van het voorafgaand on
derzoek door het bureau van de raad 

van de Orde van geneesheren verbiedt 
aan de· raad van de Orde of, in hager 
beroep, aan de gemengde raad van beroep 
niet zijn beslissing te gronden op de 
gegevens die tijdens de behandeling van 
de zaak ter terechtzitting zijn ingewon
nen. 

5 mei 1969. 852 

GERECHTSKOSTEN. 

1. - Bu1·ge1'lijke zaken. - Oassatie
geding. - Memo1·ie van antwoo1·d te1' 
g1•iffie overgelegd na de bij de wet vast
gestelcle te1·mijn. - Voo1·ziening ve1'W01'
pen. - Kosten van de mem01·ie van ant
woord ten laste· van cle verweerde1'. -
W anneer een memorie van antwoord 
ter griffie werd overgelegd na de bij de 
wet vastgestelde termijn, blijven de 
eraan verbonden kosten ten laste van de 
verweerder, zelfs in geval van verwer
ping van de voorziening. 

6 september 1968. 21 

2. - Bu1·ge1·lijke zalcen. - Be1·oep van 
de OOJ'SPJ'onkelijlce. eise1•es tegen de ooJ'
spJ•onkelijlce verwee1·ste1·. - Geen be1·oep 
van cleze paJ·t1j tegen de door haar in V1'ij
wm·ing opgemepen pa1·tijen. - Beslis
sing in hoge1• be1·oep die het beroep van de 
oo1·sp1'onkelijlce eiseres inwilligt en de 
beslissing op de eis in v1'ijwm·ing beves
tigt. - Beslissing die de in vrijwm·ing 
opge1·oepen pa1·tijen veroo1'Cleelt in de 
lcosten van het hoge1· be1•oep van de oo1'
spronlcelijlce eise1•es - Omvettelijlcheicl. -
Is onwettelijk de beslissing waarbij de 
rechter in hager beroep, die het beroep 
van de oorspronkelijke eiseres tegen de 
oorspronkelijke verweerster inwilligt, de 
door deze laatste in vrijwaring opgeroe
pen partijen veroordeelt in de kosten van 
dit beroep, terwijl bij gebreke van hager 
beroep van de oorspron:kelijke verweer
ster tegen deze partijen, de veroordeling 
op de eis in vrijwaring ·wordt 'bevestigd. 
(Wetb. van burg. rechtsv., art. 130 
en 470.) 

12 december 1968. 368 

3. - Btwge1·lijlce zalcen. -Kosten van 
de aanleg in cassatie. - A1Test clat de 
volleclige cassatie tto:tsp1·eelct. - Kosten i11 
beginsel aangehotlclen ten eincle claarove1' 
te laten beslissen do01• de feitem·echteL -
W anneer in burgerlijke zaken door 
het Hof volledige cassatie uitgesproken 
wordt, worden de kosten aangehouden 
en hie1·over wordt beslist door de feiten-
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rechter. (Gerechtel. Wetb., art. 1111, 
lid 3 en 4.) 

2 januari en 31 januari 1969. 409 
en 522 

4. - Bu1·ge?·lijke zaken. - Kosten van 
het oassatiegecling. - V e1·nietiging be
pe1·kt tot de beslissing op de tegen cle eise1· 
door een ve1·weenle1' ingestelde 1'eohtsvonle-
1'ing. - Ve1'We1•ping van de voorziening 
van de eise1· tege.n, een andere ve1·weerder 
en van de eis in tussenkomst en tot bin
dencl1Jerkla?·ing van het arrest cloo1· de eise1· 
tegen deze ve1·wee1'dM' ingestelcl. - Beslis
sing van het Hof.- Wanneer in burger
lijke zaken het Hof de vernietiging van de 
beslissing uitspreekt in zover zij uit
spraak doet over de rechtsvordering die 
de verweerder tegen een andere verweer
der gerichte. voorziening, alsmede de eis 
in tussenkomst en tot bindendverklaring 
van het mTest, die de eiser tegen deze 
laatste verweerder heeft ingesteld, ver
werpt, doet het Hof uitspraak over de 
kosten betreffende de voorziening en de 
eis in tussenkomst, die beide werden ver
worpen, en houdt in beginsel het overige 
van de kosten van het cassatiegeding 
aan opdat hierover zou worden beslist 
door de feitenrechter. (Gerechtel. Wetb., 
art. 1111, lid 3 en 4.) 

9 januari 1969. 450 

5. - Bu1·ge1'lijke zaken. -Kosten van 
de 1·eohtspleging in oassa~ie. - Arrest dat 
de volledige ve?-nietiging uitsp1·eekt en de 
kosten aanhoudt. - Geen beg1·oting van 
de kosten. - W anneer het Hof in bur
gerlijke zaken de volledige vernietiging 
uitspreekt en de kosten aanhoudt, wor
den de kosten niet begroot. (Gerechte
lijk Wetboek, art. 1111, lid 3.) (Impli
ciete oplossing.) 

16-januari 1969. 474 

6. - Bu1·gerlijke zaken. - Kosten van 
de aanleg in oassatie. - Ar1·est dat een 
gedeeltelijke vernietiging uitspreekt. -
Kosten in beginsel aangehouden. - Wan
neer in burgerlijke zaken het Hof 
de gedeeltelijke vernietiging uitspreekt, 
houdt het in beginsel de kosten aan tot 
hierover wordt beslist door de feiten
rechter. (Gerechtel. Wetb., art. 1111, 
lid 3 en 4.) 

31 januari 1969. 522 

7. - Burgerlijke zaken. - Oassatie
geding. - Gehele vernietiging en ve?·wer
ping van de eis tot tussenkomst - Beslis
sing van het Hof. - Wanneer in bur
gerlijke zaken het Hof de gehele vernie-

tiging van de beslissing uitspreekt en de 
door eiser ingestelde eis tot tctssenkomst 
verwerpt, en de omstandigheden van de 
zaak het wettigen, doet het uitspraak 
over de kosten van het cassatiegeding. 
(Gerechtel. Wetb., art. 1111, lid. 4.) 

20 februari 1969. 582 

8. - Bu1·gerlijlce zaken. -Kosten van 
het geding in oassatie. - V M'nietiging 
bepe1·kt tot het besohikkend gedeelte bet1·ej. 
fende een vordering tot wijwaring. -
V erwerping van. de eis tot tussenkomst 
tegen aan de vorde1·ing tot v1'ijwa1·ing 
v1·eemde prn·tijen. - Beslissing van het 
Hof. - Wanneer in. burgerlijke zaken, 
het Hof de verxtietiging uitspreekt van 
de beslissing, in zover zij uitspraak doet 
op een eis tot vrijwaring, en de eis tot 
tussenkomst van de eiser tot cassatie 
tegen aan deze eis tot vrijwaring vreemde 
partijen verwerpt, doet het Hof uit
spraak over de kosten van het in de zaak 
betrekken van de tot tussenkomst opge
roepen partijen en houdt in beginsel het 
overige van de kosten van het cassatie
geding aan om hierover te laten beslissen 
door de feitenrechter. (Gerechtel. Wetb., 
art. 1ll1, lid 3 en 4.) 

27 februari 1969. 610 

9.- Stmfzaken.- Oassatiegecling.
Voo1·ziening van cle btwgerlijlce prn·tij. -
V oo1·zien,:ng · niet gerioht tegen het open. 
baa1' ministm·ie. - Betekening van de 
voorziening aan het openbaa1· ministerie. 
- Kosten van deze betekening ten laste 
van de bu1·gerlijke parti,i. - W anneer de 
burgerlijke partij verhlaard heeft een 
voorziening in te stelle~1. tegen de be
klaagde, doch niet tegen het openbaar 
nlinisterie, en zij desniettenlin haar voor
ziening aan het openbaar ministerie heeft 
betekend, moeten de kosten van deze 
betekening te haren laste blijven, zelfs 
indien de voorziening wordt aangenomen. 

9 september 1968 (2 arresten). 22 
en 24 

10.- Stmfzaken.- Oassatiegeding.
Voo1·dening van de beklaagde. - Be
tekening van de voorziening aan het open
baar ministe1·ie en aan de btwgerlijlce pm·
ti,i. - Kosten van deze betelceningen ten. 
laste van de eiser. - Wanneer in straf
zaken de behlaagde zijn voorziening heeft 
doen betekenen aan het openbaar minis
terie en a,an de burgerlijke partij, moeten 
de kosten van deze betekeningen te 
zijnen laste worden gelaten, zelfs indie11 
zijn voorziening wordt aangenomen. 

9 september. 1968. 26 



GERECHTSKOSTEN 1157 

11. - Stmjzaken. - Kosten van de 
talk. - JJ!logen niet ten laste van de 
beklaagde gelegd wm·den. - De kosten 
van de tolk op wie een beroep moest 
worden gedaan om de verklaringen van 
de beklaagde te vertalen, mogen niet 
ten laste van deze laatste worden gelegd. 
(Verdrag tot bescherming van de rech
ten van de mens en van de fundamentele 
vrijheden, artikel 6, 3, e, goedgekeurd bij 
de wet van 13 mei 1955, wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in gerechts
zaken, artikel 31, en koninklijk besluit 
van 29 december 1950 houde:n:de alge
meen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken, art. 93, 3o.) 

7 oktober 1968. 142 

12. ·- Stmfzaken. Feitem·echte1• 
waarbij enkel de bu1•ge1"lijke 1'echtsvorde
i·ing aanhangig is. - Koste11 gemaakt 
doo1' het openbaa1· ministerie om de zaak 
in staat van wijzen te b1·engen. -Kosten 
betrefjende de burge1'lijke 1'echtsvorde1·ing. 
- W anneer, in strafzaken, bij de feiten
rechter enkel nog de burgerlijke rechts
vordering aanhangig is, zijn de kosten 
door het openbaar ministerie gemaakt 
om de zaak in staat van wijzen te brengen 
kosten betreffende de burgerlijke rechts
vordering. 

28 oktober 1968. 231 

13. - Stmfzaken. V e1'8chillende 
. beklaagden ve1·volgd we gens ve1·schillende 
jeiten. - V m·oordeling van de een en 
vrijspmak van de ande1•en. - V e1·oorde
ling van de eerste in alle kosten van de 
st?·ajvo1·de1•ing. - Voorwam·de. - Wan
neer verschillende beklaagden vervolgd 
worden wegens verschillende feiten en 
een van hen veroordeeld wordt en de 
anderen vrijgesproken wordext, mag de 
rechter aile kosten va~'l de strafvordering 
enkel ten laste van de veroordeelde 
leggen mits hij vaststelt dat ze door Iwt 
door deze veroordeelde gepleegde misdrijf 
werden veroorzaakt. (Wetb. va.n strafv., 
art. 162 en 176.) 

25 november 1968 (twee arresten). 
318 en 319 

14. - Strajzalcen. ·- Vemo1•deelde 
appellant en openbam· ministerie dat tegen 
hem hager bM·oep aantelcent.- Vrijspraalc 
doo1· de rechte1· in hoge1· be1·oep. - Ver
oo?·deling in alle kosten van het hoge1· be-
1'oep van een medebelclaagde wiens ve?'001'
deling wo1·dt bevestigd. - Omvettelijkheid. 
- W anneer eet'l veroordeelde hoger be
roep instelt en het openbaar ministerie 
tegen hem hoger beroep aantekent, moe-

CASSA'l'IE, 1969. - 37 

~en de kosten val?; deze hogere beroepen, 
m geval van vriJSpraak, ten laste van 
de Staat blijven en mogen zij niet ten 
laste worden gelegd van een medebe
klaagde wiens veroordeling wordt beves
tigd. (Wet van l j1.mi 1849, art. 3.) 

25 november 1968. 318 

15. - Strajzaken. - Veroonleelde
appellant. - Openbaar ministerie · dat 
hoge1· beroep aantekent regen een vrij
gesp?·olcen medebelclaagde. - Bevest~ging 
doo1· de 1·echte1' i11 hoge1· beroep. - Ve?·
om·deling _ van de ve1·om·deelde in alle 
lcosten va11 het hoge1• bm·oep. - Onwette
lijkheid. - W anneer een veroordeelde 
hoger beroep instelt en het openbaar 
ministerie tegen een vrijgesproken mede
beklaagde hoger beroep aantekent, moe
ten de kosten van het hoger beroep van 
het openbaar ministerie tegen de laatst
genoemde, in geval van bevestiging van 
de vrijspraak, ten laste van de Staat 
blijven. (Wet van 1 juni 1849, art. 3.) 

25 november 1968. 319 

16. - Strajzalcen. - Benadeelde pe1'
soon die de dade1· van de schade recht
. streelcs dagvam·t vom· een stmjgerecht. -
Kosten vim het exploot. - Kosten van de 
bu1·gerlijke 1'echtsvo1·de1·ing. - De kosten 
van het exploot waarbij een door een 
misdrijf benadeeld persoon de beweerde 
dader van de schade rechtstreeks voor de 
c?_rrectionele rechtbank doet dagvaarden, 
ZIJn geen kosten van de strafvordering, 
doch kosten van de burgerlijke rechts
vordering. 

24 februari 1969. 602 

17. - St1·ajzaken. - Beklaagden ver
volgd en ve1•om·deeld wegens vm·schillende 
jeiten. - Hogiiir bm·oep van de een en 
lioge1· beroep van het openbaar m,:nistm·ie 
tegen beiden. - Bevestiging door de 
1'echtm· in hoge1· bemep. - Vm·oorcleling 
van de beklaagde die hoge1• bemep instelt 
in de lcosten van het hager beroep van het 
openbaa1· ministe1·ie tegen de andere. -
Onwettelijkheid. - W anneer twee be
klaagden vervolgd wegens verschillende 
feiten door de eerste rechter veroordeeld 
zijn, de een hoger beroep instelt en het 
openbaar ministerie in hoger beroep komt. 
tegen heiden, mag de rechte1' in hoger 
beroep, die de beslissing van de eerste 
rechter bevestigt, de kosten in hoger 
beroep van het openbaar ministerie tegen 
de andere niet ten laste van de be
klaagde-appellant leggen. CW et van 1 juni 
1849, art. 3.) 

5 mei 1969. 852 
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Ove1'dmcht. - Ovenl1·acht die voo1· de 
ovenl1'age1' een vm·plichting van niet
mededinging met de ove1·neme1' insluit. -
V m·plichting die een bestanddeel van de 
wam·de van de handelszaak vo1·mt. - De 
verplichting van ~1iet-mededinging welke 
de overclxacht van de handelszaak irnpli
ceert, en die opgelegd wordt aan de 
overmager van een handelszaak, is. een 
bestanddeel vande waarde van de zaak. 

24 septen1ber 1968. 94 

HERHALING. 

A1'tikel 56 van het St1'afwetboek.- Toe
passingsvoo?·waanlen. - Hij die na een 
vroegere veroordeling tot gevangenis
straf van ten rninste een jaar een nieuw 
wanbemijf pleegt voordat vijf jaren zijn 
verlopen sinds hij zijn straf heeft onder
gaan of sinds zijn straf verjaard is, 
bevindt zich in staat van wettelijke her
haling, zelfs zo deze vroegere veroorde
ling niet wegens hetzelfde wanbemijf 
werd uitgesproken. (Strafwetboek, arti
kel 56.) 

2 juni 1969. 956 

HERZIENING. 

1.- Nieuw feit.- Int1'elcking van een 
get~tigenis. - Getuige VB?'volgd wegens 
vals getuigenis tegen de beklaagde. -
In kmcht van gewijsde gegane V?'ijspmak. 
- Vrijspmak op g1'ond dat de int1·ekking 
van de V1'oege1·e beschuldigingen niet 
geloofwaa1·dig voo1·komt. - Niet ontvanke
lijke eis. - Niet ontvankelijk is de aan
vraag tot herziening gegrond op de 
terugtrekking van een getuige, wanneer 
deze, vervolgd wegel1S vals getuigenis 
tegen de beklaagde, door een in kracht 
van gewijsde gegane beslissing vrijge
sproken is, op grond dat de intrekking 
van zijn vroegere beschuldigingen niet 
geloofwaardig voorkomt. 

5 mei 1969. 857 

2. - Nieuw feit. - Int?·elcking van een 
getuigenis. - Voo1'wam·de . die ve1·eist 
wonlt om een aanvmag tot he1'ziening ont
vankelijlc te malcen. - Opdat de intrek
king van de verklaringen van een getuige 

H 

tijdens het voorbereidend onderzbek een 
aanvraag tot herziening ontvankelijk 
kan maken, moet onder meer enigerlei 
gegeven worden overgelegd dat de op
rechtheid van deze intrekking waar
schijnlijk kan maken. 

5 mei 1969. 857 

3. - Omstandigheid die de ve1'001'
deelcle ten tijde van het geding niet heeft 
kunnen aantonen. - V e1·kla1'ingen van 
een getuige en ove?'legging van een stuk. -
V e?·oo?·deelde die niet bewijst dat hij het 
getuigenis en het thans doo?' hem aange
voenl stuk ten tijde van het geding niet 
heeft Jcunnen in1·oepen of ovm·leggen. -
Niet ontvanlcelijke eis. - Niet ontvarike

·lijk is de aanvraag tot herziening ge
grond op een omstandigheid die de ver
oordeelde ten tijde van het geding niet 
had k1mnen aantonen, wanneer die ver
oordeelde de onmogelijkheid niet be
wijst, waarin hij zich bij de te zijnen 
laste ingestelde vervolgingen bevond, 
om de door hem tot staving van zijn 
aanvraag aangevoerde getuigenis en ge
tuigschrift in te roepen of over te leggen. 

5 mei 1969. 857 

4.- Niettw feit. - F'eit in ve1·band met 
een omstandigheid van het misdTijj. -
F'eit waat"uit het bewijs niet zou blijken 
van de onschuld van de ve1·oo1'deelde of van 
de toepassing van een te st1·enge stmfwet. 
- Niet ontvm~kelijlce aanvmag. - Niet 
ontvankelijk is de aanvraag tot herzie
ning gegrond op de aanvoering van een 
nieuw feit, dat betrekking heeft op een 
omstandigheid van het misdrijf waaraan 
de verzoeker schuldig werd verklaard, 
terwijl uit dit feit het bewijs niet zou 
blijken van de onschuld van de ver
zoeker of van de toepassing van een 
strengere strafwet dan die welke hij 
overtreden heeft. (Wetb. van strafv., 
art. 443, 3°; wet van 18 j1mi 1894.) 

5 mei 1969. 857 

5. - Nieuw feit. - He1·ziening ge
V1'aagd in naam van de ministm· van jus
titie. - T1 m·wijzing vom· onde1·zoek naa1' 
een hof van bet"oep. - T1 oorwam·den. -
Kennis nemende van een aanvraag tot 
herziening, ingediend in naam van de 
Minister van justitie bij vordering van 
de procureur-generaal, waarbij aange
voerd wordt dat de onschuld van de 
veroordeelde schijnt te volgen uit feiten 
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die zich voorgedaan h:ebben sedert de 
veroordeling, gaat het Hof van cassatie, 
dat vaststelt dat de onschuld van de 
veroordeelde schijnt te volgen uit de 
nieuwe aangevoerde feiten, op de aan
vraag in en verwijst ze voor onderzoek 
naar een hof van beroep. (Wetb. van 
strafv., art. 443, lid 1, 3°; 444 en 445, 
lid 3.) 

19 mei 1969. 921 

HOF VAN ASSISEN. 

1. - A1Test van ve1·wijzing. - Voo1'
ziening ingesteld binnen de termijn van 
tien V1'ije dagen ·Vanaj de betelcening van 
het a1Test, voo1•gesch1'even bij a1·tikel 373 
van het vVetboek van stmjvm·de1·ing. -
Onde1•zoek cloo1• het Hoj. - Het Hof ver
werpt de voorziening van de beschuldigde 
tegen het arrest, dat hem naar het hof van 
assisen verwijst, die ingestel~ werd v<?6r 
het verstrijken van de term1~n van t1en 
vrije dagen vanaf de betekenmg van het 
arrest voorgeschreven bij artikel 373 
van het 'wetboek van strafvordering, 
wanneer het arrest niet is aangetast door' 
nietigheden die in de huidi~e stand van 
het geding door het Hof d1enen te wor
den onderzocht. (Wetb. van strafv., 
art. 299 en 416.) 

17 Hiaart 1969. 661 

2. - A1·1·est van verwijzing. - Voor
ziening in cassatie van de besclmldigde 
v661· het verst1'ijken van de vrije te1·mijn, 
bepaald bij a1·tikel 373, en van de te1·mijn, 
bepaald bij m·tikel 296 van het W etboelc 
van stmjvordeTing. - Dmagwijdte. - De 
voorziening van de beschuld1gde tegen 
het arrest tot verwijzing naar het hof 
van assisen ingesteld v66r het verstrij
ken van de vrije termijn, bepaald bij arti
kel 373 van het Wetboek van strafvorde
ring, die ingaat op de ~~g na de be~~lm
nin van het arrest en voor het verstnJken 
van de termijn bepaald bij artikel296 van 
hetzelfde wetboek, zoals dit is gewijzigd 
bij artikel 151, § 2, van artikel 3 van de 
wet van 10 oktober 1967 houdende 
het Gerechtelijk W etboek, brengt voor 
het Hof de schending van de wetten 
betreffende de bevoegdheid alsmede het 
onderzoek van de nietigheden vermeld 
in artikel 299 van het W etboek van 
strafvordering of voortvloei~nd uit de 
niet-naleving van de wetten die een de bat 
op tegenspraak. voor de kam.~r van inbe
schuldigingstellmg voorschnJven en er 
het taalgebruik regelen. 

16 juni 1969. 1036 

HOGER BEROEP. 

HOOFDSTUK I. - Belastingzalcen. 

HooFDSTUK II. - Bu1·ge1·lijke zalcen of 
zaken van lcoophandel. 

HooFDSTUK III. - Dienstplichtzaken. 

HooFDSTUK IV. - St1·ajzaken (Douanen 
en accijnzen inbeg1·epen). 

1. - Vorm. - On tvankelijkheid. -
Door het openbaar ministerie te verrich
ten formaliteiten. 

§ 2. - Draagwijdte van het hager beroep. 
Bevoegdheid van de rechter in hager 
beroep en rechtspleging (eenparigheid). 

HOOFDSTUK V.- Tttchtzalcen. 

HOOFDSTDK I. 

BELASTINGZA.KEN, 

HOOFDSTUK II. 

BURGERLIJKE ZAKEN 

OF ZAKEN VAN KOOPHANDEL. 

1.- Bu1·ge1'lijke zaken.- Niettwe eis. 
- W etboek van b~wgerlijlce 1'echtsvo1·de-
1'ing, a1·tilcel 464 .. - Dmagwijdte. - Arti
kel 464 van 1?-et W et~oek van burgerlijke 
rechtsvordermg verbiedt, buiten de aan
gehaalde uitzonderingen, voor de rechter 
in hager beroep een nieuwe eis in te 
stellen. 

19 september 1968. 74 

2.- Bu1·ge1'lijlce zalcen.- Nieuwe eis. 
- Wetbaek van burge1·lijlce 1'echtsvarde
ring, a1·tikel 464.- Bepaling die niet ver
biedt i:O hager ?emep het bewijs te leveren 
van mMtwe jMten. - Pe1·lcen. - Arti
~~1 464 van het :Wetboek van burger
hJke rechtsvordermg verbiedt niet in 
hager beroep, het bewijs te leveren 'van 
nieuwe feiten tot nadere bepaling en 
aanvulling van die welke in eerste aanleg 
werden aangevoerd, wanneer de uiteen
zetting van deze feiten de oorzaak of het 
voorwerp van de oorspronkelijke vorde
ring niet wijzigt. 

19 september 1968. 74 

3. - Bu1·ge1'lijlce zalcen en handels
zaken. - Ontvanlcelijlcheid. - Gedaagde 
in hager beraep die b~toogt dat het bedmg 
van de schadeve1·goed~ng die het voo1·wmp 
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uitmaakt van de vm·de;ring kennelijk over
d1·even werd teneinde de wet inzake de 
aanleg te ontduiken. -Hoger be1·oep ont
vankelijk ve1·klaa1·d. - Geen antwoord op 
de conclttsie. - Niet gemotivee1·de beslis
sing. - Wanneer de gedaagde in hager 
beroep bij conclusie de ontvankelijkheid 
van het hoger beroep betwist op grand 
dat het bedrag van de schadevergoeding 
die het voorwerp uitmaakt van de vorde
ring kennelijk overdreven werd rrtet het 
enig doel de wet inzake de aanleg te ont
duiken, is niet gemotiveerd de beslissing 
die het hager beroep ontvankelijk ver
klaart zonder deze conclusie passend te 
beantwoorden. (Wet van 25 maart 1876, 
art. 21, 33 en 35; Grondwet, art. 97.) 

31 oktober 1968. 248 

4. - Btwgerlijke zaken. - Tegenbe
roep. - Te1·mijn. - De gedaagde in 
hager beroep kan een tegenberoep i:n
stellen totdat de debatten voor de 
beroepsinstantie gesloten zijn. (Wetb. 
van burg. rechtsv., art. 443, laatste lid.) 

5 december 1968. 352 

5. - Burgerlijke zalcen. - Onsplits
baa1' geschil. - Hoge1' beroep van een 
partij. -Hoger beroep dat op stmffe van 
niet-ontvankelijkheid moet ge1·icht worden 
tegen alle partijen die een belang hebben 
dat in st1·ijcl is met dat van de eiser in 
hoge1· be1·oep. - In geval van een on
splitsbaar geschil moet het hager beroep 
van een partij, on1. ontvankelijk te zijn, 
gericht worden tegen aile partijen die 
voor de eerste rechter een belang hadden 
dat in strijd was met dat van de partij 
die hager beroep instelt. 

5 december 1968. 352 

6. - Btwge1·lijlce zaken. Onsplits-
baa1' geschil. - Regel dat het hager be1·oep 
van een ]Ja1·tij op stratfe van niet-ontvan
lcelijlcheicl moet worden ge1·icht tegen alle 
partijen die een belang hebben dat in st1·ijd 
is met dat van de eise1' in hogM' bm·oep. -
Gronclslag. - De regel volgens welke, 
in geval van een onsplitsbaar geschil, het 
hager beroep van een partij, om ontvan
kelijk te zijn, moet gericht worden tegen 
alle partijen die voor de eerste rechter 
een belang hebben dat in strijd was met 
dat van de partij die hager beroep 
instelt, berust hierop dat, indien de 
insteller van het beroep de beslissing in 
kracht van gewijsde heeft laten gaan ten 
voordele van bepaalde partijen die een 
belang hebben.verdedigd dat in strijd is 
met het zijne, hij wegens de onsplitsbaar
heid van het geschil dit gewijsde niet 

opnieuw m het geding ter sprake kan 
brengen. 

5 december 1968. 352 

7. - Bu1·ge1'lijke pMtij. Onsplits-
ba&· geschil. - Regel dat het hogm· be1·oep 
van een pa1·tij of stmffe van nietigheicl 
moet ge1·icht wm·clen tegen alle pa1·tijen clie 
een belang hebben clat in st1·ijcl is met clat 
van cle eise1· in hager· be1·oep. - G1·enzen. 
- De regel volgens welke,, in geval van 
een onsplitsbaar geschil, het hager beroep 
van een partij, om ontvankelijk te zijn, 
moet gericht worden tegen alle partijen 
die voor de eerste rechter een belang 
hadden dat in strijd was met dat van 
de partij die hager beroep instelt, dringt 
zich slechts op in zover, doordat de 
beslissing kracht van gewijsde heeft 
gekregen ten aanzien van een of meer 
van de partijen, het, wegens de onsplits
baarheid zelf van het geding, voor de 
rechter niet mogelijk is het gewijsde 
opnieuw in het geding ter sprake te 
brengen tegenover de enige partijen 
waartegen het hoger beroep is gericht. 

5 december 1968. 352 

HOOFDSTUK III. 

DIENSTPLICHTZAKEN, 

8. - Dienstplicht. - Bevestiging cloo1' 
de 1·echter in hoge1· be1·oep van een beslis
sing van de ee1·ste rechte1·. - Dmagwijclte. 
-De rechter in hoger beroep die de eigen 
redenen opgeeft waarop hij steunt om de 
beslissing van de eerste rechter te beves
tigen, neemt het beschikkend gedeelte, 
doch niet de redenen ervan over. 

24 februari 1969. 605 

HOOFDSTUK IV. 

STRAFZAKEN (DOUANEN EN AOCIJNZEN 
'INBEGREPEN). 

§ 1. - Vorm. - Ontvankelijkheid. 
Door het openbaar ministerie te verrichten 

formaliteiten. 

9.- Stmfzalcen.- Vo1·m.- Te1·mijn. 
- Vonnis van cle politierechtbank. -
Hoge1· be1·oep van cle p1'0CU1'eU1' cles Ko
nings. - Termijn voor cle betelcening clie 
eincligt op een zaterclag, een zonclag of een 
ancle1·e wettelijke feestclag. - V erlenging 
tot cle eerstvolgencle werlcclag. - W anneer 
de wettelijke termijn waarin de pro-
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cureur des Konings het door hem inge
stelde hoger beroep tegen een door de 
politierechtbank gewezen vonnis moet 
betekenen eindigt op een zaterdag, een 
zondag of eeiL andere wettelijke feestdag, 
wordt deze termijn verlengd tot de eerst
volgende werkdag. (Wetb. van strafvor
dering, art. 644, lid l.) 

9 september 1968. 29 

10. - Stmjzaken. - Hoge?' beroep van 
het openbam· ministe?·ie bij de ?'eohtbank 
of het hoj dat moet kennis nemen van het 
hoge?' be?·oep. - Kennisgeving van het 
hoge?' be?·oep binnen vijjtien dagen. -
Dagvaarding om binnen veertig dagen 
vom· het appelge?·eoht te. verschijnen. -
Beklaagde die niet verschijnt. - Zaak 
uitgesteld en nieuwe dagvaa?·ding van de 
belclaagde buiten deze termijn van vem·tig 
dagen. - Regelmatig hoge?· be?'Oep. -
Regelmatig ingesteld is het hoger beroep 
van het openbaar ministerie bij de recht
ban of het hof, waarbij het hoger 
beroep aanhangig is, dat gericht is tegen 
een in Belgie wonende beklaagde, aan 
deze laatste werd betekend binnen vijf
tien dagen te rekenen van de uitspraak 
van het vonnis met dagvaa:r;ding om 
te verschijnen binnen veertig dagen te 
rekenen van dezelfde datum, zelfs zo, 
wegens het door het rechtscollege be
volen uitstel van de zaak, het openbaar 
ministerie de beldaagde opnieuw dag
vaardt om voor dit rechtscollege te ver
schijnen op een dag buiten de bedoelde 
termijn van veertig dagen. (Wetb. van 
strafv., art. 205; wet van 1 mei 1849, 
art. 8 gewijzigd bij artikel 4 van de wet 
van 27 februari 1956.) 

7 oktober 1968. 146 

11. - Stmjzaken. - V onnis van de 
politie?·echtbank. - Hoger be?'Oep van de 
proctwem· des Konings. - Hoger be?·oep 
aan de beklaagde betelcend binnen vijjtien 
dagen te ?'ekenen van de ttitspmalc van het 
vonnis, met dagvaarding om te ve?·schijnen 
binnen veertig dagen te rekenen van de
zelfde datum. - Ontvankelijlc hoger be
?'oep. - Ontvankelijk -is het hoger beroep 
van de procureur des Konings tegen een 
vonnis van de politierechtbank, wanneer 
clit beroep aan de beldaagde werd bete
kend binnen vijftien dagen te rekenen 
van de uitspraak van dit vonnis, met dag
vaarding om voor de correctionele recht
hank, zitting houdend in hoger beroep, 
te verschijnen binnen veertig dagen te 
rekenen van dezelfde datum. (Wetb. van 
strafv., art. 172, 202 en 205 [wet van 
10 juli 1967, art. 1, nrs 89, 107 en 108].) 

31 maart 1969. 726 

12. - Strajzalcen. ·- Procuretti· des 
Konings die hoger beroep instelt tegen een 
vonnis van de cor?·eotionele reohtbanlc. -
A?·tilcel 205 van het Wetboelc van stmjvo?'
de?·ing niet van toepassing.- Artikel 205 
van het W etboek van strafvordering 
geldt niet voor het hoger beroep door de 
procureur des Konings ingesteld tegen 
een vonnis van de correctionele recht
bank. 

14 april 1969. 758 

2. - Draagwijdte van het hager beraep. -
Bevaegdheid van de rechter in hager 
beraep en rechtspleging (eenparigheid). 

13.- Stmjzalcen. - Hoge?' beroep van 
het openbaa?' ministerie en van een bu?·
ge?·lijlce pa?·tij. - W ijziging van de be
slissing op de reohtsvo?·de?·ing van een 
andere burgerlijke pm·tij. - Onwettelijlc
heid. - Op de enkele hogere beroepen 
van het openbaar ministerie en van een 
burgerlijke partij, kan de rechter in 
hoger beroep de beslissing op de rechts
vordering van een andere burgerlijke 
partij niet wijzigen. 

14 oktober 1968. 175 

14.- Stmjzalcen.- Devolutieve lcmcht. 
- Btt?'ge?·lijlce ?'eohtsvo?·de?·ing. - Hoge?· 
beroep van het openbaa?' ministe?·ie en van 
de Ve?'zelceraa?' van de bu?'ge?'?'echtelijlce 
aanspmlcelijlcheid van de belclaagde, vrij
willig tttssengekomen. - Hoge?'e be?'Oepen 
die bij de ?'eohte?' in hoger beroep niet aan
hangig malcen de burgerlijlce ?'echtsvo?·de
?'ing van de bu?·gerlijlce partijen tegen de 
belclaagde. - Het hoger beroep van het 
openbaar ministerie en van de verzeke
raar van de burgerrechtelijke aansprake
lijkheid van de beklaagde, die vrijwillig 
is tussengekomen voor het strafgerecht, 
heeft de burgerlijke rechtsvordering van 
de burgerlijke partijen tegen de be
klaagde bij de rechter in hoger beroep 
niet aanhangig gemaakt. (Wetb. van 
strafv., art. 202; wet van 1 juli 1956, 
art. 9.) 

27 januari 1969. 504 

15. - Stmfzaken. --:---- Bevestiging doO?' 
de ?'echte?' in hoger be?·oep van een beslis
sing van de ee?'ste ?'echte?'. - Draagwijdte. 
- De rechter in hoger beroep, die de 
eigen redenen vermeldt waarop hij steunt 
om de beslissing van de eerste rechter te 
bevestigen, neemt dezelfde beslissing 
over maar eigent zich de redenen ervan 
niet toe. 

10 maart 1969. 635 
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16.- Stmjzaken.- Devoltttieve k1'acht 
van het hoge1' be1·oep. - Beg1'ip. - Ret 
rechtscollege in hoger beroep doet, ten 
gevolge van de devolutieve kracht van 
dit beroep, uitspraak als hoger gerecht, 
wanneer de eerste rechter beslist heeft 
op de ingestelde eis zelf, zelfs zo hij enkel 
een onderzoeksmaatregel heeft bevolen, 
en zo de appelrechter, die de beslissing 
van de eerste rechter wijzigt, de zaak 
wegens deze wijziging verder zal behan
delen. 

17 maart 1969. 670 

17. - Stmfzaken. - Bu1·ge1'lijke 1'echts
vonle1·ing. - Rechtscollege in hoge1' be-
1'0ep dat kennis neemt van alle elementen 
van het geschil tengevolge van de clevolu
tieve k1·acht van het hoge1' be1·oep tegen een 
beslissing clie OVM' cle zaak zelf uitspmak 
cloet. - Gecleeltelijke wijziging van cle 
be1·oepen beslissing. - Hoge1· be1'oep clat 
geen enkel aan cle ee1·ste 1·echte1' niet OVM'· 

gelegcl element van het geschil voo1' het 
hof van be1·oep heeft kunnen b1·engen. -
W anneer het hof van ·beroep ten gevolge 
van de devolutieve kracht van het hoger 
beroep kennis neemt van aile eleinenten 
van een geschil waarover de rechter ten 
gronde uitspraak heeft gedaan, kan de 
gedeeltelijke verbetering aileen van het 
vonnis, ten gevolge waarvan de verdere 
behandeling van de zaak aan het hof 
van beroep toekomt geen, aan de eerste 
rechter niet onderworpen element van 
het geschil voor dit rechtscollege brengen. 

17 maart 1969. 670 

18.- St1'ajzaken.- Bu1'(]e1'lijke 1'echts
vm·clM·ing. - Hoj van be1·oep waa1·bij het 
geschil aanhangig is ten gevolge van cle 
clevolutieve kmcht van het hoge1· be1'oep. -
Niettwe eis voo1· het Hoj.- Niet-ontvanke
lijkheicl. - De exceptie van niet-ontvan
kelijkheid, gegrond op de dubbele in
stantie, kan worden opgeworpen tegen 
de nieuwe eis voor het hof van beroep, 
wanneer dit rechtscollege kennis neemt 
van het geschil ten gevolge van de devo
lutieve kracht van het hoger beroep. 

17 maart 1969. 670 

19. - Stmfzaken. - Bu1·ge1'lijke 1'echts
vo1'clering. - Hoger be1·oep van een btw
ge?·lijke pa1·tij. - Wijziging van cle be
slissing op cle 1'echtsvo1'Cler·ing van een 
ancle1·e bu1·ge1'lijke pMtij. - Onwettelijk
heicl. - Op het hoger beroep van een 
bmgerlijke partij kan de appelrechter 
niets wijzigen in de beslissing op de 
rechtsvordering van een andere burger-

lijke partij. (Wetb. van strav., art. 202; 
wet van 1 mei 1849, art. 7.) 

31 maart 1969. 720 

20.- Stmjzaken.- Burgerlijlce 1'echts
vo1·cle1·ing. - Tegenberoep van cle be
klaagcle en van cle bu1'(]e1'1'echtelijk aan
spmkeliJ'lce pa1·tij. - Ontvankelijlcheicl. -
V oo1·waanle. - De tegenberoepen van de 
beklaagde en van de bmgerrechtelijk 
aansprakelijke partij, tegen de beslis
sing op de rechtsvordering van een hur
gerlijke partij, zijn enkel ontvankelijk 
indien deze beslissing krachtens het 
hoger beroep van diezelfde burgerlijke 
partij voor de rechter in hoger beroep is 
gebracht. (Wetb. van strafv., art. 203, 
§ 4; wet van 31 mei 1955, art. 2.) 

31 maart 1969. 720 

21.- St1·ajzaken.- Stmjvo1'Clering.
Hoge1• be1·oep van het openbaa1· ministe1·ie. 
- BuTgerlijke 1'echtsvonlering. - Hoojcl
beroep van cle btwge1'lijlce pm·tij. - Te
genbe1·oep van de beklaagcle en van cle 
btw-ge1'1'echtelijlc aansp1·akelijke pMtij, be
t?·effencle cle beslissing op cle btwge?'lijke 
rechtsvonlM·ing. - Beslissing clie cle 
1·echter in hoge1· be1·oep onbevoegcl ver
klaa1·t om kennis te nemen van. cle btwger
lijlce 1"echtsvo1'11M·ing, na buitenve1'volging
stelling van cle belclaagae.- Wettelijlcheicl. 
- W ettelijk is de beslissing waarbij de 
appelrechter zich onbevoegd verklaart 
om kennis te nemen van de rechtsvorde
ring van de bmgerlijke partij, na de 
beklaagde buiten vervolging te hebben 
gesteld, wanneer hij kennis heeft gena
men van de strafvordering krachtens het 
hoger beroep van het openbaar minis
terie, en van de bmgerlijke rechtsvorde
ring krachtens het hoofdberoep van de 
bmgerlijke partij, enerzijds, en krachtens 
de tegenberoepen van de beklaagde en 
van de bmgerrechtelijk aansprakelijke 
partij, anderzijds. (Wet van 17 april 
1878, art. 4.) 

21 maart 1969. 720 

22. - Stmjzaken. Termijn voo1· cle 
ttitspmak van het hoge1· be1·oep.- Niet op 
st1·af!e van nietigheicl voorgesclweven te?'
mijn. - Artikel 209 van het W etboek 
van strafvordering dat voorschrijft bin
nen een maand uitspraak te doen op het 
hoger beroep tegen de vonnissen in straf
zaken, heeft slechts een reglementaire 
draagwijdte en de niet-naleving ervan 
brengt geen nietigheid n1et zich. 

14 april 1969. 758 
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23. - Stmjzaken. - Beklaagde v1'ij
gesp1·oken en bu1'ge1'1'echtelijk aansp1'ake
lijke pa1·tij dom· de ee1'ste 1'echte1' buiten de 
zaak gesteld. - Hoge1' be1'oep van het 
openbam· ministe1·ie enkel ge1·icht tegen de 
beklaagde. - Wijziging. - Rechte1· in 
hoge1' be1·oep die de evenve1·melde pm·tij 
bu1·ge1'Techtelijk aanspmkelijk ve1·klaa1't 
voo1· de tegen de beklaagde uitgespmken 
ve1'oo1·deling. - Onwettelijkheid.- Wan
neer de eerste rechter de beklaagde vrij
gesproken heeft en de burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij buiten de zaak 
heeft gesteld, en het openbaar ministerie 
zijn hager beroep enkel tegen de be
klaagde heeft gericht, kan de rechter in 
hager beroep die deze beklaagde veroor
deelt, de evenvermelde partij niet bur
gerrechtelijk aansprakelijk verklaren voor 
deze veroordeling. 

2I april I969. 782 

24. - Strajzaken. - Vonnis van de 
C01'1'eCtionele 1'echtbank die een St1'aj uit
sp1'eekt voo1· VM'schillende misd1·ijven. -
AT1'est dat enkel bepaalde misdTijven in 
aanme1•king neemt. - Handhaving van 
de doo1· de ee1'ste 1·echte1· uitgesproken st1·aj. 
- Eenpa1·igheid van stemmen niet ve1'
eist. -Ret, hof van beroep, dat kennis 
neemt van een hager beroep tegen een 
vonnis waarbij wegens de eenheid van 
opzet slechts een strafwordt uitgesproken 
voor verschillende misdrijven, en, hoewel 
het enkel bepaalde van deze misdrijven 
in aanmerking neemt, de door de eerste 
rechter uitgesproken straf handhaaft, 
client niet bij eenparigheid van stemmen 
uitspraak te doen. (Wet van IS juni I869, 
art. I40, lid 2; wet van 4 september I89I, 
lid 2.) 

2I april en 9 juni I969. 785 en 984 

25. :___ Stmjzalcen. - V e~·schillende 
telastleggingen. - OndeTscheiden stmffen. 
- Hoge1· bm·ofp van de beklaagde en van 
het openbaa1· ministe1·ie. - Hoge1·e be1·oe
pen bepe1'lct tot sommige telastleggingen. -
Rechtm· in hoge1· be1·oep die uitspmak doet 
ove1' een telastlegging waa1·tegen geen hoge1· 
be1•oep we1·d ingesteld. - Onwettelijlcheid. 
- W anneer de beklaagde wegens ver
schillende telastleggingen is vervolgd, de 
eerste rechter onderscheiden straffen 
heeft uitgesproken en de beklaagde en 
het openbaar ministerie hun hogere 
beroepen hebben beperkt tot de beslissing 
betreffende sommige telastleggingen, mag 
de rechter in hoger beroep geen uitspraak 
cloen over een telastlegging waartegen 

geen hager beroep werd ingesteld. (Wetb. 
van strafv., art. I99 en 202; wet van 
I mei I849, art. 7.) 

23 juni I969. I064 

HOOFDSTUK V. 

TuoHTZAKEN. 

26. - Tuchtzalcen. - Beslissing in 
hogM' beToep die ~titspmak doet oveT de 
g1·ond, na ve1·nietiging van de be1·oepen be
slissing. - Beslissing die noodzalcelijlc 
uit~pmak doet op de tegen deze beslissing 
ingestelde hoge1·e be1·oepen. - De beslis
sing van de gemengde raad van beroep 
van de Orde van geneeshereri, die zich 
uitspreekt over de grond van de zaak na 
vernietiging van de beroepen beslissing, 
doet noodzakelijk uitspraak op de hogere 
beroepen tegen deze beslissing, ook al 
heeft zij dit niet uitdrukkelijk vastge
steld. 

5 mei I969. 852 

HUUR VAN GOEDEREN. 

HooFDSTUK I. - Algemene beg1'ippen. 

HooFDSTUK II. - Huishuu1·. 

HooFDSTUK III. - Pacht. 

HooFDSTUK IV.- Handelshuur. 

HOOFDSTUK I. 

ALGEMENE BEGRIPPEN. 

1. - Ve1•lcoop, op onroe1'end beslag of 
bij dadelijlce uitwinning, van het gehuu1·de 
goed. - Hu~wove1·eenkomst van mee1· dan 
negen jaa1', toegestaan na het zeljs niet 
oveTgeschteven bevel tot betalen. - Huu1'
ove1'eenlcomst niet tegenstelbaa1' aan de 
de1·de-vet•lc1·ij ge1·. - In geval van ver
koop op onroerend beslag of bij dadelijke 
uitwinning van een gehuurd goed, zijn 
de huurovereenkomsten van meer clan 
negen jaar die toegekend werden na het 
zelfs niet overgeschreven bevel tot be
talen aan de derde-verkrijger niet tegen
stelbaar. (Wet .van I5 augustus I854, 
art. 25, lid 3, en 92.) 

2 december 1968. 341 
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HOOFDSTUK II. 

HmsHUUR. 

HOOFDSTUK III. 

PACHT. 

2.- Pacht.- Ontbinding bepaald bij 
artikel 17 66 van het Bu1·gerlijk W etboek. 
- V oo1•waa1·den. - De ant binding van 
een pacht wordt wettelijk uitgesproken 
door het vonnis dat erop wijst dat de 
huurder het goed in staat van grondige 
verwaarlozing laat, en aldus vaststelt 
dat hij de bedingen van de pacht niet 
uitvoert en dat er voor de verhuurder 
schade uit voortvloeit. (Burg. Wetb., 
arb. 1766.) 

18 oktober 1968. 201 

3.- Pacht. - Opzegging doo1· de ve1'
pachter om de exploitatie van het bedrijj 
ove1· te d1·agen aan een zijne1· afstamme
lingen. - Vaststelling cloo1· de jeiten1·echte1· 
van het M'nstige en op1·echte karakte1· van 
deze 1·eclen. - Beg1·ip. - Door erop te 
wijzen dat de verpachter van een land
eigendom aan de pachter opzegging heeft 
geg.eveJl om de exploitatie van het 
bedrijf over te dragen aan een zijner 
afstammelingen en dat deze reden geloof
waardig blijkt en in elk geval toereikend 
is, stelt de rechter overeenkomstig arti
kel 1775 van het B-mgerlijk Wetboek 
vast, dat de opzegging door een ernstige 
en oprechte reden gewettigd is. 

30 april 1969. 830 

4. - Pacht. - Ve1·bod voor de ver
pachte1' het verpachte goed gecleeltelijk 
te1·ug te 1Mme1o. - Ve1·bod dat zich niet 
ve1'de1· uitst1·elct clan tot de ee1·ste twee 
geb1't~ilcspe1·ioclen. ---- De bepalingen van 
artikel 1774, § 2, II, lid 3, van. het Bur
gerlijk W etboek op grand waarvan door 
de verpachter van een landeigendom 
geen gedeeltelijke terugneming van het 
verpachte goed mag bedongen worden, 
is slechts van toepassing op de bedingen 
waarbij de verpachter, krachtens de 
eerste twee leden van dit artikel en mits 
hij de daarin gestelde voorwaarden na
komt, zich het recht 1nag voorbehouden 
de pacht te beeindingen gedurende de 
eerste twee gebruiksperioden; het verbod 
het verpachte goed gedeeltelijk terug te 
nemen is dus niet van toepassing wan
neer, na deze eerste twee pe:r:iode11., een 
nieuwe pacht van onbepaalde duur 
ingaat. 

30 april 1969. 830 

HOOFDSTUK IV. 

HANDELSHUUR, 

5. - Handelshutw. - Fo1jaitai1·e uit
zettingsve1'goeding. - Hut~nlm· die een 
hoge1·e uitzettingsve1•goeding vordert, omdat 
de jo1:J.aitai1·e. ve1•goeding klaarblijlcelijlc 
ontoeredcencl ~s. - Betekenis van deze 
laatste te1·men. - Het voorvoorlaatste lid 
van artikel 25 van de wetten op de han
delshuurovereenkomsten waarbij gesteld 
wordt dat de huurder zich tot de rechter 
ka11. wenden, indien de uitzetti11.gsver
goeding vastgesteld bij artikel 25, 2o, 
3° en 5°, van deze wet klaarblijkelijk 
ontoereikend is, bedoelt de hypothese 
dat de verhuurder uit de uitzetting een 
uitzonderlijk voordeel _ trekt, dit wil 
zeggen dat er tussen dit voordeel en het 
bedrag van de forfaitaire vergoeding een 
grate onevenredigheid bestaat. 

10 oktober 1968. 161 

6. - Handelshu~w. Aanvmag om 
he1·niet~wing van de h~tu1·. - Kennisge
ving bij aangetelcende brief in de wette
lijlce vormen en te1'mijnen. - Regelmatige 
~~itoejening van het 1'echt op he1'nie~~wing. 
- De huurder oefent regelmatig zijn 
recht op hernieuwing van de huur uit 
door zijn verlangen daartoe ter kenr1is te 
brengen van de verhuurcler bij een ter 
post aangeteke11.de brief in de voorwaar
den voorgeschreven bij artikel 14 van 
de wet van 30 april 1951 op de handels
huurovereenkomsten; geen enkele wets
bepaling eist dat hij andere maatregelen 
neemt, zelfs wanneer de aangetekende 
brief werd aangeboden aan de woon
plaats van de verhuurder, die afwezig 
was, en door het bestuur der posterijen 
aa:n de huurder werd teruggezonden bin
nen de ternlijn waarin nog een andere 
aanvraag om hernieuwing kon worden 
gedaan. 

24 oktober 1968. 223 

7. - Hanclelshuw·. - P1·ocechwe van 
geclwongen onteigening. - Huu1·ove1·een
lcomst die t~~ssen ver-hutwde1' en h~m1·de1·, 
1W het bevel tot betalen, het voo1·werp was 
van een t~itcl?·u.lclcelijlce huu1·he1'11ieuwing 
van meer dan negen jaa1·. - Ht~U1'cle1' die 
door de ve1·ht~urcle1' in het bezit van het goerl 
is gelaten. - Hu.unlm· lean de stilzw?:j
gende wede1'inhu1'ing becloeld bij artilcel14, 
lid 3, ve1·vat in de wet van 30 april 1951 
niet in1·oepen. - De huurder die door de 
verhcn:ITder in het bezit wordt gelaten 
van het verhuurde goed, aan wie de ver
huurder een huurhernieuwing van meer 
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dan negen jaar heeft toegestaan, na het 
zelfs niet overgeschreven bevel tot beta
ling van de schuldeiser die de gedwongen 
onteigening van het gehuurde goed ver
volgt, kan geen stilzwijgende wederinhu
ring inroepen en heeft bijgevolg het genot 
niet van de nieuwe huur van onbepaalde 
duur, waarvan sprake in artikeli4, lid 3, 
vervat in de wet van 30 april I95I, 
hoewel de huurhernieuwing die aan de 
derde-verkrijger niet , tegenstelbaar is, 
niettemin tussen partijen bestaat. (Wet 
van 30 aprili95I, art. I4, lid 3; wet van 
I5 augustus 1854, art. 25, lid 3.) 

29 november 1968. 34I 

8. - Handelsh~tur. - Huu1·de1·, ve1·
vallen van het 1•echt op de huudw1·nieu
wing, clie in het bezit van het gehuunle 
goed wonlt gelatm. - A-1·tikel 14, lid 3, 
ve1·vat in de wet van 30 ap1'il 1951. -
Draagwijdte van deze bepaling. - De 
bepaling van a:rtikel 14, lid 3, vervat in 
de wet van 30 april 1951, volgens welke, 
indien de van het recht op hernieuwing 
vervallen hmu·der na het eindigen van 
de huur in het bezit van het verhuurde 
goed wordt gelaten, een nieuwe huur van 
onbepaalde duur tot stand komt, onder
stelt een stilzwijgende wederinhuring bij 
gebreke van , uitdrukkelijke wilsuith1g 
van de partijen. 

2 december 1968. 34I 

9. - Handelshu~t1'. - Op strafje van 
ve1·val gestelde te1·mijn, binnen dewelke 
de h~tu1·de1·, die de heTnieuwing van de 
h~tu1· heejt gevmagd, in geval van onenig
heid met de ve1'l~uu1·der·, zich tot de 1·echtm· 
moet wenden. - Ver·t1·ekpunt van de te1'
mijn. - A ntwooTd van de ve1'l~uuTder· aan 
de h~t~tnler niet ove1·eenkomstig m·tilcel 14 
van de wet van 30 april1951.- Antwoor·d 
dat de teTmijn niet doet lopen. - Doet de 
termijn op straffe van verval gesteld bij 
artikel 18 van de wet van 30 april 1951, 
binnen dewelke de huurder in geval van 
onenigheid · over de voorwaarden waar
aan de verhuurder de hernieuwing van 
de hum· onderwerpt zich tot de rechter 
moet wenden, niet !open het antwoord 
van de verhuurder aan de huurder dat 
niet overeenkomstig artikel 14 van de 
voormelde wet is gegeven. 

20 maart 1969. 680 

10. - Handelshuur·. Uitzettingsvm·-
goeding ve1·schuldigd aan de uitgezette 
huttnle1·. - Rechte1· die aanneemt clat de 
lmunle1• 1·echt heeft op een g1·ote1•e ve1·goeding 
clan de jo1jaitai1·e. - Voo1· het vaststellen, 
van deze veTgoedi11g in acht te nemen ele-

menten. -AI stelt de wet geen bijzondere 
regel vast voor de bepaliJl.g van de grotere 
vergoeding die, naar luid van het voor
voorlaatste lid van artikel 25 vervat in de 
wet van 30 aprili95I op de handelshuur
overeenkonl.sten aan de hulu·der ver' 

, schuldigd is, wanneer de verhuurder 
uit de uitzetting een buitengewoon voor
deel heeft getrokken dat van zulke aard 
is dat de forfaitaire vergoeding ldaar
blijkelijk ontoereikend is, toch blijkt 
er nit de voorbereiding van deze wet 
dat de rechter naar billijkheid uitspraak 
doet en derhalve dat hij rekening mag 
houden met aile elementen van de zaak 
die het bedrag van de vergoeding 
kmmen bei'nvloeden ; bij gebrek aan 
nauwkeurige elementen mag hij dit be
drag ex aeqtto et bono vaststellen. 

28 maart 1969. 71I 

11. - HandelshuuT. AanV1·aag tot 
he1·nie~twing van de hu~w. - Op stmfje 
van nietigheid vooTgesch1·even vermeldi1~
gen. - De nietigheid van de aanvraag 
tot hernieuwing van een handelshuur, 
gesteld bij artikel 14, lid I, vervat in de 
wet van 30 april I95I, straft niet aileen 
het gebrek aan opgave, in de aanvraag, 
van de voorwaarden waaronder de huur
der bereid is om de nieuwe huur aan te 
gaan, maar ook de niet-vermelding dat 
de verhuurder geacht wordt met de 
hernieuwing van de huur onder de voor
gestelde voorwaarden in te stellllUen 
indien hij niet « op dezelfde wijze ll en 
binnen drie maanden kennis heeft gege
ven van zijn met redenen omldede weige
ring van hernieuwing, ofwel van anders
luidende voorwaarden of van het aanbod 
van een derde. 

I6 mei I969. 9I8 

12. - Handelsh~m1·. Aanvraag tot 
heTnieuwing van de huu1•. - Aa1w1·aag 
die enlcel ve1·meldt dat de vedntu1·de1· zal 
geacht wonlen met de gevmagde heTnieu
wing van de hu~t1' ondeT de door de huu1·de1· 
vom·gestelde voo1·waa1·den in te stemmen, 
inclien hij niet binnen d1'ie maanden kennis 
geejt ojwel va11 zijn met 1•edenen omklede 
weigering van he1'nieuwing ojwel van 
ande1·sluidende voo1·wam·den of van het 
aanbod van een de1·de. - Onvoldoende ver·
melding.- Voldoet niet aan het vereiste 
van artikel I4, lid I, vervat in de wet 
van 30 aprili951, de aanvraag tot huur
hernieuwing van een handelshuur die, 
na de voorwaarden vermeld te hebben 
waaronder de huurder bereid is om de 
nieuwe huur aan te gaan, enkel vermeldt 
dat de verhuurder zal worden geacht 
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met de gevraagde hernieuwing van huur 
onder de door de huurder voorgestelde 
voorwaarden in te stemmen, indien hij 
niet binnen drie maanden kennis geeft 
van zijn met redenen om.klede weigering 
van hernieuwing, ofwel van anderslui
dende voorwaarden of van het aanbod 
van een derde, zonder de vormen te pre
ciseren volgens welke deze kennisgeving 
client te geschieden. 

16 mei 1969. 918 

HUUR VAN WERK. 

HooFDSTUK I. - Huu1· van m·beid. 

HooFDSTUK II.- Huur van diensten. 

HOOFDSTUK I. 

HuuR VAN ARBEID. 

1. - Huu1· van a1·beid. - A1·beidsove1'
eenkomst vom· bedienden. - Ove1·eenkomst 
vom· een onbepaalde tijcl. - G1·oepsver
zelcer·ing gesloten teneinde op 65 jaar een 
aanmtllend 1·ustpensioen te ve1·zelceren. -
Bij ove1·eenlcomst vastgesteld 1·eglement clat 
de oucle?·clom van het pensioen voo1' de 
aangegane verzeke1·ing vaststelt en de voo1'
wam·den van het bediendencontmct niet 
wijzigt. - Geen becling van een bepaalde 
te1·mijn wam·op clit contmct zal eindigen. -
Indien de partijen gebonden door een 
bediendencontract voor een onbepaalde 
tijd een vaste termijn kunnen bepalen 
welke aan dit contract een einde zal 
maken, als dit tot dan is hlijven he
staan, zoals de dag waarop de bediende 
de ouderdom hereikt waarop hij met 
pensioen gaat, dit is 65 jaar, wordt derge
Iijke termijn niet afgeleid uit de enkele 
omstandigheid dat een groepsverzeke
ring aangegaan werd om aan de per
soneelsleden een aanvullend rustpen
sioen toe te kennen, wanneer het dien
aangaande tussen partijen bij overeen
komst vastgesteld reglement enkel de 
ouderdom van het pensioen vaststelt 
cc voor de gesloten verzekering '' en de 
voorwaarden van het bedienden.contract 
niet wijzigt. 

5 september 1968. 7 

2. - Huu1· van a1•beid. - A1·beiclsove1'
eenlcomst voor bedienclen. - V aststelling 
van de bezoldiging van de bediende. -
Hoojdbestanddeel van het cont1•act. -
Geen alckoonl van de partijen daarom
t?·ent. - Niet-bestaan van dergelijk con-

tmct. - Bij het ontbreken van het ak
lword van partijen om.trent de vaststel
ling van de door de werkgever aan de 
bediende te betalen hezoldiging, kan 
tussen hen geen arbeidsovereenkomst 
voor bedienden bestaan. 

2 oktober 1968. 132 

3. - Huur van a1·beid. - A1·beiclsover
eenlcomst voor beclienclen. - Opzegging 
doo1' de lasthebbe1• van de werlcgever die 
zijn macht te bttiten gaat. - Gevolgen. -
Wanneer de lasthebher van een werk
gever een einde heeft gemaakt aan een 
bediendencontract zonder daartoe ge
machtigd te zijn en de lastgever dit 
bekrachtigt, werkt die bekrachtiging 
terug tot de datmn van de opzegging ; 
de bediende heeft op die datum geen 
recht verkregen op vergoeding wegens 
onregelmatig verhreken van het bedien
dencontract. (B-mg. Wetb., art. 1998.) 

7 1naart 1969. 633 

4. - Hutt1' van a1·beid. - A1·beidsove1·
eenlcomst voo1· bedienden. - Verband van 
onde1·geschilctheid. - Begrip. - De band 
van ondergeschiktheid, die de arbeids
overeenkomst voor bedienden kenmerkt, 
hestaat hierin dat de persoon die zijn 
diensten presteert, in de uitvoering zelf 
van zijn arbeid, onderworpen is aan het 
gezag, de leiding en het toezicht van de 
werkgever, zelfs indien in feite dat gez~~' 
die leiding en dat toezicht niet werkehJk 
en ononderbroken uitgeoefend worden en 
indien de aard van de verrichte arbeid 
een zekere zelfstandigheid en de persoon
lijke verantwoordelijkheid van de ver
huurder va11 werk impliceert. 

14 1naart 1969. 652 

5. - HttU1' van m·beicl. - A1·beidsovM·
eenkomst vom· beclienden. - Ve1'b1·eking 
zonder· opzegging of v661• het eincle van de 
term·ijn. - V e1·brelcing lca11 niet ge?·echt
vaardigd worden dam· jeiten eli~ .secl~1·t ten 
minste d1·ie dagen aan de pct1't1J, d~e ant
slag gee;ft, belcencl zijn. - Inzake arbeids
overeenkomst voor hedienden m.ag het 
ontslag niet meer zonder opzegging . ?f 
v66r het verstrijken van de termlJn 
worden gegeven, wanneer het feit, dat 
het zou gerechtvaardigd hebhen sedert 
ten minste drie' dagen aan de partij, die 
ontslag geeft, bekend is. (Wetten be~re~
fende het bediendencontract, gecoordl
neerd op 20 juli 1955, artikel 18, gewij
zigd bij artikel 34 van de wet van 
10 december 1962.) 

27 maart 1969. 706 
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6.- Hutw van a?"bqid.- A1·beidsove1·
eenlcomst voo1· bedienden voo1· onbepaalde 
duu1·. - JaaTlijlcse bezoldiging die hoge1• 
is dan 120.000 jmnlc. - VooTwaanlen 
wam·aan de opzeggingsteTmijn onde1'W01'
pen is. - Wanneer de jaarlijkse bezoldi
ging hoger is dan 120.000 frank wordt de 
opzeggingstermijn, welke door de werk
gever moet in acht · genomen worden, 
vastgesteld bij overeenkomst of door de 
rechter, zoxtder dat hij lager mag zijn 
dan de termijnen vastgesteld bij arti
kel 15, 1°, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden, dat een opzeggingstermijn 
van minstens drie maand voorschrijft 
voor de bedienden welke sinds minder 
dan vijf jaar in dienst zijn en een ver
meerdering van drie maand bij de aan
vang van elke nieuwe periode van vijf 
jaar dienst bij dezelfde werkgever. (Ge
coordineerde wetten: betreffende de ar
beidsovereenkmnst voor bedienden, ge
coordineerd op 20 juli 1955, art. 15, 2°.) 

10 april 1969. 738 

7.- H~nw· van a1'beid.- A1·beidsove1"
eenlcomst voo1· bedienclen voor onbepaalde 
clutt1'. - Jaa1'lijlcse bezoldiging die hoge1• 
is dan 120.000 jmnlc. - Beding van de 
ove1·eenlcomst clat de opzeggingsteTmijn 
wellce doo1• de we1·lcgeve1· moet in acht gena
men ~vonlen tot dTie maand bepe1·lct, in 
geval van beeindiging zonde1· wettige Teclen 
doo1' de we1•lcgeve1' v661' het ve1·st1·ijlcen van 
de eeTste pe1·iode van vijj Jaa1". - Geldig 
heeling.- RechteT lean geen lange1·e te~·mijn 
vaststellen. - Geldig is het beding van 
een arbeidsovereenkomst voor bedienden 
voor onbepaalde duur, waarvan de jaar
lijkse bezoldiging hoger is dan 120.000 fr., 
dat de opzeggingstermijn welke door de 
werkgever moet in acht genomen worden 
op drie maand vaststelt, in welke om
standigheden ook, wanneer de overeen
komst, zonder wettige reden, door de 
werkgever wordt beeindigd v66r het ver
strijken van de eerste periode van vijf 
jaar; de rechter mag derhalve 'geen lan
gere opzeggingstermijn vaststellen. 

10 april 1969. 738 

8. - H uttT van a1'beid. - A1·beidsove1'
eenlcomst. -· Besluit van de Regent van 
8 maa1·t 1948. - Onde1·nemingen die 
afhangen van de N ationale gemengde 
mijncommissie. - Loonsvedwging voo1• 
de m·beid ve1'1'icht op Ke1·stdag. - Loons
Ve1·hoging van toepassing op de a1·beid Ve1'-

1'icht op de dag die· Kerstdag ve1·vangt, 
wannee1· Ke1·stdag op een zondag valt. -
De loonsverhoging voor het werk ver-

richt op Kerstdag in een onderneming, 
die afhangt van de N ationale gemengde 
mijncommissie, bepaald bij het besluit 
van de Regent van 8 maart 1948 tot 
vaststelling van bijzondere toepassings
modaliteiten van de besluitwet van 
25 februari 1947 voor verschillende nij
verheidstakken, is van toepassing op 
de arbeid verricht op de dag die Kerstdag 
vervangt, wanneer Kerstdag op een 
zondag valt. 

10 april 1969. 740 

9.- HttU1' van a1•beid. - ArbeidsoveT
eenlcomst voo1· bedienden. - Pm·tijen die 
achte~•eenvolgens ve1·schillende ovm·eenlcom
sten hebben onde1·telcend wam·van de laatste 
voo1' een onbepaalde duuT. - Jaa1·lijlcse 
bezoldiging die hoge1· is dan 120.000 j1·. -
Doo1· de we1·lcgeve1' in acht te nemen mini
mum opzeggingste1·mijn. - V aststelling 
volgens de onondm·b1'07cen dienstjaTen van 
bediende bij het bed1·ijj op het ogenblilc dat 
de opzegging ingaat. - W anneer de par
tijen achtereenvolgens en zonder feite
lijke onderbreking arbeidsovereenkom
sten voor bedienden hebben gesloten, 
waarvan de laatste voor een onbepaalde 
duur, moet de door de werkgever in acht 
te nemen minimum opzeggingstermijn 
om er een einde aan te maken, zelfs zo 
de jaarlijkse bezoldiging hoger is dan 
120.000 frank, vastgesteld worden reke
ning houdende met de ononderbroken 
dienstjaren bij het bedrijf op het ogen
blik dat de opzegging ingaat. (W etten 
betreffende het bediendencontract, ge
coordineerd op 20 juli 1955, art. 14, 15, 
en 35; wet van 10 december 1962, 
art. 32.) 

24 april 1969. 806 

10. - HuuT van m·beid. - A1·beids
oveTeenlcomst voo1· bedienclen. - Beding 
waa1·bij bepaald wo1·dt dat de ove1•eenlcomst 
eindigt met het huwelijlc van een de~· pa1'
tijen.- Beding dat niet noodzalcelijlc tegen 
de openba1•e o1·de ind1·uist. - Het beding 
van een arbeidsovereenkomst voor be
dienden volgens hetwelk deze overeen
komst eindigt met het huwelijk van een 
der partijen, kan indruisen tegen de 
openbare orde en de goede zeden en der
halve nietig zijn krachtens artikel 6 van 
het Burgerlijk W etboek,. maar dergelijk 
beding, wanneer het onder meer als oor
zaak heeft het huwelijk te bevorderen of 
door de noodwendigheden van de bedie
ning geboden is, schendt bedoelde wets
bepaling niet. 

2 mei 1969. 834 
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11. - Huur van arbeid. - A1·beids
overeenlcomst voor bedienden. - T'Vet van 
30 juli 1963 tot instelling van het statuttt 
de1· handelsve1·tegenwoorcligers, artilcel 18. 
- Ooncu1'1'entiebeding. - Gelcligheicl. -
V oorwaarclen. - De geldigheid van elk 
concurrentiebeding in de overeenkomst 
van handelsvertegenwoordiging, waarin 
de jaarlijkse bezoldiging 120.000 frank te 
boven gaat, is afhankelijk van de drie
voudige voorwaarde : dat het betrekking 
heeft op soortgelijke activiteiben, niet 
verder reikt dan twaalf maanden en be
perkt is tot het gebied waarbinnen de 
handelsvertegenwoordiger zijn activiteit 
uitoefent. (Wet van 30 juli 1963 tot 
instelling van het statuut der handels
vertegenwoordigers, art. 18, lid 2.) 

9 mei 1969. 873 

12. - Huur van a1·beid. - Arbeicls
overeenlcomst voor beclienclen. - Wet van 
30 jttli 1963 tot instelling van het statuut 
cle1· handelsvertegen'lf)oonlige1'S, a1·tilcel 18. 
- Ooncur1·entiebecling. - Beding clat de 
inhoucl van clit a1·tilcel overneemt. - Rech
tm· die niet mag beslissen clat het beding 
onwettelijlc is zoncle1· te wijzen op een 
extrinsielc element waaruit zou blijlcen dat 
cle partijen hieman een betelcenis gegeven 
hebben die met evenbecloelcl a1·tilcel onvM'
enigbaar is. - Niet wettelijk gerecht
vaardigd is de sententie die beslist dat 
het concurrentiebeding dat vaststelt dat 
cc het verbod beperkt is tot het nationaal 
grondgebied en tot de vreemde waar de 
vertegenwoordiger zijn bedrijvigheid uit
oefencle op het ogenblik van zijn ver
trek ''• s~rijclig is met artikel 18 van de 
wet van. 30 juli 1963 tot instelling van 
het statuut der handelsvertegenwoorcli
gers, wanneer de sententie niet wijst op 
een extrinsiek element van de overeen
komst, waaruit zou blijken dat de par
tijen aan het concurrentiebeding een 
betekenis hadclen gegeven die met be
doeld artikel onverenigbaar is. 

9 mei 1969. 873 

13. - Huur van arbeicl. - A1·beicls
OVM'eenlcomst voo1' we1·lclieden. Ge
waarborgcl weelcloon in geval van a1·beids
ongeschilctheicl ten gevolge van zielcte of 
ongeval, ancle1· clan van een a1·beiclson
geval.- In geval van arbeidsongeschikt
heid ten gevolge van_ ziekte of ongeval, 
ander dan van een arbeidsongeval of van 
een ongeval op de weg naar of van het 
werk, heeft de werkman het recht om 
van zijn werknemer 80 pet. van zijn nor
maal loon te ontvangen gedurende eeh 
periode van zeven dagen. (Wet vari 
10 maart 1900 op de arbeidsovereen-

komst voor werklieden, artikel 29, ge
wijzigcl bij de wet van 10 december 1962, 
art. 17.) 

12 juni 1969. 1005 

14. - Huu1· van a1·beid. - A1·beids
ovM·eenlcomst voor werlclieclen. - Gewaa1·-, 
bo1·gcl weekloon in · geval van arbeiclsonge
schilctheicl ten gevolge van zielcte of ongeval, 
ande1' clan van een a1·beiclsongeval. -
Recht van cle werkman oncle1·geschikt aan 
cle voo1·waanle dat hij zoncle1· oncle1· breking 
gecltw-encle ten rninste een rnaancl in clienst 
van cle{!elfcle oncle1·nerning is gebleven. -
Beg1·ip. - De werkman die tijdens de 
eerste maand gedurende welke hij door 
zijn arbeidsovereenkomst gebonden bleef, 
een arbeidsongeschiktheicl heeft geleden 
ten gevolge van ziekte of ongeval be
doelcl bij artikel 29, is zonder onderbre
king gedurende ten minste een maand 
in dienst gebleven van dezelfde onderne
ming, in de zin van het laatste lid van 
artikel 29 van de wet van 10 maart 1900, 
zoals dit werd gewijzigcl bij artikel 17 
van: de wet van 10 december 1962. Hier
uit volgt dat in geval van arbeiclsonge
schiktheid ten gevolge van ziekte of 
ongeval, ander clan van een arbeidson
geval of van een ongeval op de weg naar 
of van het werk, deze werkman het recht 
heeft om na verloop van deze maand en 
onder de bij artikel 29 gestelde voor
waarden van zijn werkgever 80 pet. van 
zijn normaal loon te ontvangen gedu
rende een periode van zeven dagen. 

12 jtmi 1969. 1005 

15. - Htttw· van arbeid. - A1·beicls
overeenlcomst voor wm·klieclen. - Ongeval 
of zielcte van de we1·lcman. - Uitvoering 
van de overeenkomst gescho1·st. - In geval 
van ongeval of ziekte van de werk
man wordt de uitvoering van zijn 
arbeidsovereenkomst geschorst. (Wet van 
10 maart 1900 op de arbeidsovereen
komst voor werklieden, artikel 28bis, 
in deze wet ingelast door artikel 13 van 
de wet van 4 maart 1954.) 

12 jtmi 1969. 1005 

HOOFDSTUK II. 

HUUR VAN DIENSTEN. 

16. - Huu1· van cliensten. - Archi
tect. - Tienja1·ige aanspmkelijkheicl .. . -
Beg1·ip. - De tienjarige aansprakehJk
heicl van de architect is van contractuele 
aard. (Burg. Wetb., art. 1792.) 

12 oktober 1968. 188 
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HUWELIJK. 

1. - Wede1·zijdse ?'echten en vm·plich
tingen van echtgenoten. - Echtgenoot 
die zijn ve1plichting om in de lasten van 
de huishmtding bij te dragen naa1· zijn 
ve1·mogen en zijn staat niet nakomt. -
Mogelijkheid voo?' de 1'echtm· de ande?'e 
echtgenoot te machtigen om een deel van de 
inkomsten te ontvangen van de echtgenoot, 
die deze ve1·plichting niet nalcomt. - De 
rechter kan een echtgenoot machtigen 
om een deel van de inkomsten van de 
andere echtgenoot te ontvangen, wan
neer deze zijn verplichting om in de 
lasten van de huishouding bij de te dra
gen naar zijn vermogen en zijn staat, 
niet nakomt. (Burg. Wetb., art. 218.) 

29 november 1968. 338 

2. - Wederzijdse rechten en ve?plich
tingen van echtgenoten. - Lasten van 
de huishouding. - Beg1•ip. - De om
standigheid dat een auto· door beide 
echtgenoten " kan " worden gebruikt, 
volstaat niet om de kosten van het ge
bruik ervan noodzakelijk te doen vallen 
onder het wettelijk begrip << lasten van de 
huishouding "• in de zin van artikel 218 
van het Burgerlijk W etboek. 

29 november 1968. 338 

3. - Wede1·zijdse ?'echten en verplich
tingen van echtgenoten. Verplich
ting voor ellce echtgenoot bij te dragen in 
de lasten van de huishottding. - Lasten 
van. de httishouding. - Begrip. - De 
verplichting voor elke echtgenoot bij te 
dragen in de lasten van de huishouding 
strekt zich uit tot aile kosten van het 
gezin die uit het huwelijk voortvloeien, 
met name tot de lasten ten gevolge van 
het aanwerven en onderhoud van het 
gemeenschappelijk huis. (lmpliciete op
lossing.) (Burg. Wetb., art. 212 en 218.) 

28 maart 1969. 713 

4. - W ede1·zijdse rechten en ve?plich
tingen va1~ echtgenoten. Ve?·plich
ting van elke echtgenoot bij te d1·agen in 
de lasten van de httishouding.- Ve1plich
ting niet ajhanlcelijlc van het bestaan van 
gemeenschappelijlce lcinde1•en. - De ver
plichting voor elke echtgenoot bij te 
dragen in de lasten van de huishouding 
is niet afhankelijk van het bestaan van 
gemeenschappelijke kinderen. (Burgeri. 
Wetb., art. 212 en 218.) 

28 maart 1969. 713 

5. - Wederzijdse ?'echten en ve1plich
tinge1~ van echtgenoten. - In feite ge
scheiden echtgenoten. - Verplichting voor 
ellce echtgenoot bij te dragen in de lasten 
van de huishottding; Verplichting 
die oolc weegt op de echtgenoot die sclmld 
heejt aan de jeiteli.flce scheiding, zelfs 
wanneer deze scheiding een zekeTe tijd 
clutwt. - De verplichting bij te dragen 
in de lasten van de huishoucling blijft 
bestaan voor de echtgenoot die schuld 
heeft aa~< de feitelijke scheiding, zelfs 
walmeer de scheiding een zekere · tijd 
duurt. (Burg. vVetb., art. 212 en 218.) 

28 maart 1969. 713 

6. - VeTplichting httlp te veTlenen. -
V oor?'ang van de ve?plichting van de 
echtgenoot op de onde?'houclsve?plichting 
van ellce ande1·e pe?·soon. - De echtgenoot 
is, v66r elke andere persoon, gehouden 
tot de verplichting zijn echtgenote te 
helpen. 

27 jtmi 1969. 1079 

HUWELIJKSCONTRACT. 

1.- Gemeenschap.- Ve?'effening ten
gevolge van ove1·lijden. - Gaat jtt?'idisch 
de ve?·effening van de nalatenschappen 
voomf. - Regel niet toepasselijlc ingeval 
van gedeeltelijlce ve?'deling. - In geval 
van vereffening ten gevolge van over
lijden, van een gemeenschap tussen 
echtgenoten en hun nalatenschappen, 
gaat de vereffening van de gemeenschap 
juridisch die van de nalatenschappen 
vooraf; deze regel is even wei niet van 
toepassing in de gevallen waarin de wet 
toelaat een gedeeltylijke verdeling te 
bevel en. 

31 oktober 1968. 237 

2. - Gemeenschap. TVegmalcen of 
verbo?·gen hottden. - Begrip. - De 
handelingen van de in gemeenschap van 
goederen gehuwde echtgenoot of van de 
erfgenaam, die tot doel hebben de deel
genoten te bedriegen omtrent de samen
stelling van de gemeenschap of de nala
tenschap, zijn niet aileen de handelingen 
om de goederen van de gemeenschap of 
de nalatenschap weg te maken of ver
borgen te houden ; het begTip van weg
maken of verborgen houden geldt voor 
elk bedrog dat ertoe strekt aan de deel
genoten te ontnemen wat hun in de 
verdeling toekomt. (Burg. Wetb., arti
kelen 792 en 1477.) 

6 jtmi 1969. 972 
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INDEPLAATSSTELLING. 

1. - Pe1·soonlijke indeplaatsstelling. -
Voo;·waanlen. - De persoonlijke inde
plaatsstelling impliceert een betaling 
welke degene die ze verricht in de plaats 
stelt van de oorspronkelijke schuldeiser. 

22 mei 1969. 932 

2.- Per·soonlijke indeplaatsstelling. -
Belofte van betaling. - Geen indeplaats
stelling ten voordele van degene die deze 
belofte cloet. - Een belofte van betaling, 
zelfs zo de schuldeiser de betaling voor 
zeker houdt, geldt niet als indeplaats
stelling ten voordele van degene die deze 
belofte doet en stelt hem niet in de plaats 
van de schuldeiser. 

22 mei 1969. 932 

IN RET BUITENLAND BEDRE
VEN MISDRIJF. 

1. - JJI[ isdaad of wanbedrijf tegen de 
openbm·e tr·ouw, niet becloeld bij aTtikel 6, 
2° en 3°, van de wet van 17 april 1878.
Artikel 7, lid 1, van deze wet toepasselijk. 
- De Belg die zich, buiten het grondge
bied van het Rijk, schuldig heeft ge
maakt aan een misdaad of een wanbe
drijf tegen de openbare trouw, niet be
doeld bij artikel 6, 2o en 3°, van de wet 
van 17 april 1878, en dat niet tegen een 
vreemde is gericht, kan krachtens arti-, 
kel 7, § 1, van deze wet in_ Belgie worden 
vervolgd indien het feit gestraft wordt 
door de wetgeving van het land waarin 
het is gepleegd. 

12 novelllber 1968. 277 

2. - Belclaagae die in het bnitenland 
wegens hetzelfde misclr·ijf We?'d gevonnist. 
- Wet van 17 apTil 1878, artilcel 13. -
Begr·ip. - Nu de invoer in Belgie van 
goederen zortder bij het binnenkomen 
aan het bevoegd kantoor de vereiste 
invoervergunning te hebben overgelegd, 
een misdrijf is dat verschilt van het 
misdrijf van sluikuitvoer van diezelfde 
goederen uit een vreemd land, mag het 
Belgisch strafrecht, met toepassi:ng van 
artikel 13 van de_ wet van 17 april 1878, 
geen rekening houden met de vrijspraak 
van de beklaagde, die wege:ns dit mis
drijf door de vreemde rechterlijke in
stantie werd uitgesproken. 

29 april 1969. 821 

I 

INKOMSTENBELASTINGEN. 

TITEL I. - ALGEMENE BEGRIPPEN. 

l. BegTip. 
2. Annualiteit van de belasting. 
3. Opee:ntiemen. 
4. Aanslagtermijnen. 
5. Vrijstellingen. 
6. Belastingaangifte. 
7. Aanslag en inkohiering. 
8. Aanslagbiljet. , 
9. Wijziging door de administratie van 

een aangifte. 
10. Belastingcommissie. 
11. Aanslag van ambtswege. 
12. Raming van de belastbare grand

slag. 
13. Raming van de belastbare grondslag 

door tekenen of indicien van ge
goedheid. 

14. Raming van de belastbare grondslag 
bij vergelijking met soortgelijke 
belastingplichtigen. 

15. Mtrek van de bedrijfsuitgaven en 
-lasten. 

16. Mtrek van bedrijfsverliezen van 
vroegere dienstjaren. 

17. Aftrek van de reeds belaste elementen 
teneinde dubbele belasting te ver-
mijden. _ 

18. Vermindering wegens gezinslasten. 
19. Verhoging als sanctie. 
20. Reclamatie. 
21. Ontheffing. 
22. Beroep voor het hof van beroep. 
23. Voorziening in cassatie. (Zie : Oas

satie, Oassatiemiddelen, V oor·zie
ning in_ cassatie.) 

24. Vervolgingen, tenuitvoerlegging, 
voorrecht van de Schatkist. 

25. Internationale verdragen. 
a) Verdrag met de Verenigde Staten 

van Amerika. 
b) V erdrag met Frankrijk. 
c) Verdrag met het Groothertogdom 

Luxemburg. 
d) V erdrag met Italiii. 
e) Verdrag met de Nederlar1den. 
f) V erdrag tussen Belgie m1. het V er

enigd Koninkrijk van Groot
Brittannie en Noord-Ierland. 

TITEL II. - STELSEL v66R RET WET
BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN. 
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HooFDSTUK I. - Belasting op de inkom
sten wit onroerende goede1·en ( Grond
belasting). 

HooFDSTUK II. - Belasting op de in
komsten ~~it 1'0e1·ende kapitalen (Mobi
lienbelasting). 

HooFDSTUK III. - Belasting op de be
drijjsinlcomsten (B ed1·ijjsbelasting). 

HooFbSTUK IV. - Aanvullende perso
nele be lasting. 

HooFDSTUK V. - Nationale crisisbelas
ting. 

TITEL III.- WETBOEK VAN DE INKOM
STENBELASTINGEN. 

HooFDSTUK I. - Pe1·sonenbelasting. 

§ 1. - Algemene begrippen. 

§ 2. - Inkomsten uit grondeigendommen. 

§ 3. - Inkomsten uit roerende kapitalen 
en roerende goederen. 

§ 4. - Bedrijfsinkomsten. 

§ 5. -Diverse inkomsten. 

HooFDSTUK II. - Vennootschapsbelas
ting. 

HooFDSTUK III. - RechtspM~sonenbelas
ting. 

HooFDSTUK IV. - Belasting van de 
niet-verblijjhoude1·s. 

HooFDSTUK V. - Voo1·hef[ingen. 

§ 1.- Onroerende voorheffing. 

§ 2. - Aanvullende onroerende voorhef
fing. 

§ 3. - Roerende voorheffing. 

§ 4. - Aanvullende roerende voorheffing. 
5. - Bedrijfsvoorheffing. 

6. - Aanrekening van de voorheffingen. 

TITEL IV.- TIJDELIJKE BELASTINGEN, 

HooFDSTUK I. - Speciale uitzonde1·lijke 
belasting op de winsten uit zelcere 
valutaspermlaties. 

HooFDSTUK II. - Speciale belasting op 
de winsten voortvloeiend uit leve1·ingen 
en p1•estaties aan de vija_nd. 

HooFDSTUK III. - Extra-belasting op de 

in oorlogstijd behaalde exceptionele 
inlcomsten. 

HooFDSTUK IV. Bijbelasting op uit-
zondedijlce gedeelten van bepaalde in
lcomsten van de jm·en 1951 en 1952. 

HooFDSTUK V.- Buitengewone oonjuno
tuu1·talcs. (Wet van 12 rnaart 1957.) 

HooFDSTUK VI. - Buitengewone belas
ting vastgesteld bij de wet vom· eoono
misohe expansie, sooiale voo1·uitgang 
e1~ finanoieel he1•stel van 14 fe
b1'Uari 1961. 

TITEL I. - Algemene 

begrippen. 

2. Annualiteit van de belasting. 

1. - Anmtaliteit van de belasting. 
Regel vemwld in artikel 32 § 1, lid 1, van 
de geooi.h·d{neerde wetten bet1•efjende de 
inkomstenbelastingen. - Beginsel ve1'· 
meld in a1·tilcel 111 van de G1·ondwet. -
Onde1'Boheiden zaken. - De regel van de 
annualiteit van de belasting, gehuldigd 
in artikel 32, § 1, lid 1, van de gecoordi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, is onderscheiden van het 
beginsel dat in artikel111 van de Grand
wet wordt vermeld. (Impliciete oplos
sing.) 

,- 13 mei 1969. 911 

3. Opoentiemen. 

4. Aanslagte1·mijnen. 

2. - B~~itengewone te1·mijnen. - Te1'
mijnen gesoho1'8t doo1' a1·tikel 1 van de 
besluitwet van 17 december 194.2 tot de 
clat~tm van het koninklijlc besluit uitvaa1'· 
digend dat het legM' ten~g op vredesvoet 
wonlt gebmoht. - De buitengewone ter
mijnen gesteld bij artikel 74 va~1. de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen werden geschorst 
door artikel 1 van de besluitwet van 
17 december 1942 tot op de datum van 
het koninklijk besluit uitvaardige~1.d dat 
het leger terug op vredesvoet wordt ge
bracht, dit wil zeggen tot op 1 juni 1949. 

10 september 1968. 34 
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3. - Buitengewone te1·mijnen. - Bui
tengewone te1·mijn van vijf jaar. - Be
doeling de belasting te ontcluiken. - Soe
vereine. beoo1'11eling doo1' de feitem·echte1'. -
De bedoeling de belasting te ontduiken 
wordt soeverein door de rechter in feite 
beoordeeld. (Gecoordineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, arti
kel 74, lid 3.) 

10 september 1968 en 4 maart 1969. 
34 on 622 

4. - Btt1:tengewone aanslagtermijnen. 
- Te1'1nijn vcm vijf jam· gestelcl bij m·ti
kel 7 4 van de gecoonlineercle wetten. -
Toepassingsvoorwaanlen. - Het arrest 
dat vaststelt dat de belastingplichtige 
stelsehnatig te laat de nodige inlichti~1.gen 
heoft verstrekt voor het vestigen van de 
aanslagen en dat die .inlichti:ngen onjuist 
zijn gebleken ingevolge het administra
tief onderzoek, beslist aldus impliciet 
dat de aangifte van de belastingplichtige 
onvolledig en onjuist was en dat die 
onjuistheden niet het gevolg zijn van een 
dwaling, maar van ee~1. opzet, aldus het 
bedrog releverend en de toepassing van 
de buitengewone termijn van vijf jaar, 
bepaald bij artikel 7 4 van de gecoordi
neerde wetten, wettelijk rechtvaardi
gend. 

20 september 1968. 82 

5.- Aanslag en inkohiering. Ver-
lies voo1•tsp1'ttitencl ttit oo1·logsschade aan 
beclrijfsgoede1·en. - Beclmg clat op fiscaal 
gebiecl aangenomen we1·cl blijkt overcl1·even 
te ziJ·n. - Belasting of belastingsupple
ment. - Te1·miJn. - Beginpunt. - De 
termijn van drie jaar, godurende welke 
de administratie belastingen of belas
tingsupplementen mag vaststellen omdat 
het bedrag, dat vroeger van de helast
bare inkomsten werd afgetrokken als 
verlies voortspruitend uit oorlogsschade 
aan bed:rijfsgoederen, overdreven lijkt, 
gaat onder meer niet in op de datum 
waarop de aclministratie had kunnen 
vaststellen dat het door· de belasting
plichtige afgetrokken beclrag hoger was 
clan clatgene dat zij had aangenomen, 
maar wel op de clat1m1. van de definitieve 
vastste.lling van de vergoeding voor her
stel of van de definitieve uitsluiting van 
het genot van het herstel. (W etten 
betreffende de herstelling van de oor
logsschacle aan private ,goecleren, ge
coordineerd op 30 januari 1954, art. 61, 
§ 1, 1°, ben c.) 

19 november 1968. 300 

6. - Bttitengewone termiJn. - Be-

lastbaa1• inkomen hoge1· clan clatgene clat 
door de belastingschttldige als zoclanig in, 
het aangiftefor1ntl1ie1' opgegeven wenl. -
Beg1·ip . .:_ Het hof van heroep dat vast
stelt dat de belastingschuldige in zijn 
aangifte, die hij binnen de wettelijke 
termijn ingediend en ingevuld heeft na 
het advies te hebben ingewonnen van en 
met het akkoord van de administratie, 
het bruto-bedrag van zijn inkomsten 
juist heeft vermeld zonder gewag te 
maken van enige last, doch onder aan
voering van hm1. vrijstelling ten belope 
van zestig ten honclerd, en dat de con
troleur aan de hand van deze elementen 
in staat was, zo~1.der enige opzoeking te 
doen, vast te stellen dat de aangevoercle 
vrijstelling in rechte :niet gegrond was, 
leidt hieruit wettelijk af dat het belast
baar inkomen :niet hoger was dan dat.ge:ne 
dat als zoclanig in het aangifteformulier 
opgegeven was en derhalve dat de belas
ti:ng of het versohuldigde belastingsup
pleme:nt niet binne~1. de buitenge-wo~1.e 
termijn kon worden ingekohierd. (Ge
coordineerde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, art. 74, lid 2, gewij
zigd bij artikel 30 van de wet van 
8 maart 1951.) 

3 december 1968. 350 

7. - Buitengewone tem~ijn. - Stelsel 
van a1·tikel 7 4 van de gecoonlinee1·de 
wetten, gewijzigd bij m·tilcel 30 van de wet 
van 8 maart 1952. - Belastbcta1' inkomen 
van een belastin(JlJlichtige hager clan wat 
hi.f heeft aangegeven. - Recht voor de 
aclministmtie om de belasting of het 
belastingsttpplement gecltwende cb·ie jam· 
te vonleren of na te vonleren, vanaf de 
Je janua1·i van het dienstjaa1· wam·voo1· de 
aanslag had moeten gevestigd zijn. -
Omvang van clit 1•echt. - In het stelsel 
van artikel 7 4 van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tin.ge~<, gewijzigd bij _artikel 30 van de 
wet van 8 maart 1951, wanneer het 
belastbaar inkomen van een belasti.hg
schuldige hoger is dan datgen.e dat hij 
als dusdanig vermeld heeft in het bij 
de artikelen .53 en 54 voorgeschreven 
aangifteformulier, kan de administratie 
de belasting of het belastingsupplement 
gedm·ende drie jaar vorderen of navor
deren. vanaf de 1e januari van het dienst
jaar waarvoor de aanslag had moeten 
gevestigd zijn, zelfs op het aangegeven 
beclrag en zelfs op de elementen die zij 
kende van v66r het verstrijken van de 
gewone belastingtermijn of bij een eerste 
verbetering van de aa~1.gifte. 

28 j.anuari 1969. 513 
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8. - B~titengewone te1·mijnen. - Te 
late aangifte. - Aanslag die !Can wonlen 
gevestigd binnen de bu.itengewone ter
mijnen. - De te late indiening van de 
aangifte der inkomstenbelastingen staat, 
behoudens overmacht, gelijk met de 
niet-aangifte en verleent aan de adminis
tratie het recht de belasting te vorderen 
binnen de buitengewone termijnen ge
steld bij artikel 74 van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen. 

4 februari 1969. 535 

9. - B~titengewone termijn. - Te1·mijn 
van vijj jaar gesteld bij artilcel 7 4 van de 
gecoonlinee1·de wetten. - Toepassings
vereiste. - De buitex:tgewone belasting
termijn van vijf jaar gesteld bij artikel 74, 
lid 3, van de gecoordineerde vvetten be
treffende.de inkomstenbelastingen is van 
toepassing wanneer de niet-aangifte of 
het overleggen van een onvolledige of 
onjuiste aangifte voortvloeit hieruit dat 
de belastingplichtige opzettelijk heeft 
gehandeld met de bedoeling de belasting 
te ontduiken. 

4 maart en 13 mei 1969. 622 en 908 

5. V1·ijstellingen. 

6. Belastingaangijte. 

10.- Aangijte van de belastba1·e inlcom-
8ten. - Te1·mijn. - Het formulier voor 
de aangifte van de belastbare inkomsten, 
dat aan de belastingplichtige is gezonden 
en door hem binnen de erop vermelde 
te:p:nijn moet worden teruggezonden, 
moet v66r het verstrijken van deze ter
mijn worden afgegeven of toekomen aan 
de ambtenaar of de dienst die het hem 
heeft laten geworden. (Gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 53, § I.) 

4 februari 1969. 535 

7. Aanslag en inlcohie1·ing. 

11. - Aanslag en inlcohie1·ing. - A1·ti
lcel 7 4bis van de gecoih·dineerde wetten 
bet1•ejJencle de inlcomstenbelastingen. -
Vernietiging van een aanslag in de speciale 
belasting op de winsten voo1·tvloeiend uit 
levet·ingen en p1·estaties aan de vijand. -
Vestiging op dezelfde belastingelementen 
van een nieuwe aanslag in de ext1·a
belasting op de in oorlogstijd behaalde 
exceptionele baten. - Wettelijlcheid. -
W.anneer het hof van beroep of de direc-

teur der directe belastingen een aanslag 
in de speciale belasting op de winsten 
voortvloeiend uit leveringen en prestaties 
aan de vijand geheel of gedeeltelijk heeft 
vernietigd, is de administratie gerechtigd, 
in zover deze vernietigde aanslag niet 
vervallen was, op dezelfde belasting
elementen een nieuwe aa.nslag in de 
extra-belasting te vestigen binnen de 
termijnen gesteld bij artikel 74bis van 
de gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen ; de vestiging 
van dergelijke aanslag is niet afhankelijk 
van de voorwaarde dat de reden van de 
vernietiging van de aanslag in de speciale 
belasting de onderwerping in de extra
belasting impliceert. (Gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 74bi8, en wet van 28 decem
ber 1954, art. 3.) 

17 september 1968. 68 

12. - Aanslag en inlcohie1·ing.- Ve1'
lies voortsp1·uitend ~bit oorlogsschade aan 
bedrijjsgoede1·en. - Bedmg dat op jiscaal 
gebied aangenomen we1·d blijkt ove1'd1·even 
te zijn. - Belasting of belastingsupple
ment. - Te1·mijn. ___:__ Beginp~mt. -
De termijn van drie jaar, gedu:rende welke 
de administratie belastingen of belasting
supplementen mag vaststellen omdat het 
bedrag, dat vroege:r van de belastbare 
inkomsten werd afgetrokken als verlies 
voortspruitend uit oo:rlogsschade aan 
bedrijfsgoederen, overdreven lijkt, gaat 
onder n1.eer niet in op de datum waarop 
de administratie had kunnen vaststellen 
dat het door de belastingplichtige afge
trokken bedrag hoger was dan datgene 
dat zij had aangenomen, maar wei op de 
datum van de definitieve vaststelling van 
de vergoeding voor herstel of van de 
definitieve uitsluiting van het genot van 
het herstel. (W etten betreffende de her
stelling van de oorlogsschade aan private 
goederen, gecoordineerd op 30 januari 
1954, art. 61, § 1, 1o, b en c.) 

19 november 1968. 300 

13. - Aanslag en inlcohiering. - Uit
voe1·baarve1·lcla1·ing van het lcohie1·. -
V ormvoo1·sch1-ijt dat tot het vestigen van de 
belasting bijd1·aagt. - De beslissing 
waarbij het kohier uitvoerbaar verklaard 
wordt is een verrichting die tot het 
vestigen van de belasting bijdraagt, 
doordat het de titel voor de inning ervan 
tot stand brengt. 

14 januari 1969. 467 

14. - Aanslag en inlcohie1·ing. -
Extm-belasting. - Aanslag in de extm-
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belasting vernietigcl wegens rniskenning 
van een ande1·e wettelijke 1·egel clan clie 
bet1·ef!encle cle verjaring. - Nieuwe aan
slag in de extm-belasting ingekohie1·a met 
toepassing van m·tikel 7 4bis van cle 
geaoo1·clineerde wetten. - W ettelijkheicl. -
Nu artikel 74bis van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen van toepassing is op de extra-belas
ting, mag de administratie, wanneer een 
aanslag in de extra-belasting vernietigd 
wordt wegens 1niskenning van een andere 
wettelijke regel dan die betreffende de 
verjaring, binnen de bij deze wetsbepa
ling gestelde termijn een nieuwe aanslag 
in dezelfde belasting inkohieren ten name 
van dezelfde belastingplichtige, op grond 
van alle of een deel van dezelfde belas
tingelementen als die van de vernietigde 
aanslag. (Wet van 16 oktober 1945, 
art. 19.) 

21 januari 1969. 487 

15.- Niettwe aanslag.- A1·tikel 74bis 
van de geaoi:i1·clineerde wetten. - Aanslag 
clie rnoet ingekohienl w01·den op g1·oncl van 
alle of een deel van dezeljde belastingele
menten als cle vernietigde aanslag. -
Dezelfcle elementen. - Begrip. - De 
nieuwe aanslag welke door de admi
nistratis krachtens artikel 74bis van 
de gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen kan worden inge
kohierd, moet worden gevestigd op alle 
of een deel van dezelfde positieve en 
negatieve elementen als die welke geleid 
hebben tot de vaststelling van de belast
bare grondslag van de vernietigde aan
slag. 

21 januari 1969. 487 

16. - Niettwe aanslag. - Zel.fde belas
tingelernenten. - Beg1·ip. - De woorden 
" zelfde belastingelementen " in arti
kel 74bis van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen be
doelen alle positieve of negatieve elemen
ten die samen de belastbare grondslag 
vormen. 

25 maart 1969. 700 

17.- Oo1•spronkelijke aanslag. - Ge
coonlineenle wetten bet1'effencle de inkorn
stenbelastingen, artikel 74bis. De 
oorspronkelijke aanslag waarvan sprake 
in artikel 7 4bis van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen is de aanslag die vervangen wordt 
door de subsidiaire aanslag, en die, 
gevestigd door de controleur, eventueel 
gewijzigd is geworden door de directeur 

ten voordele of ten nadele van de 
belastingplichtige. 

25 maart 1969. 700 

18. - Nieuwe aanslag. - Geaoorcli
neenle wetten bet1·effende cle inkomsten
belastingen, artikel 7 4bis. - Artikel 7 4bis 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen heeft tot doel 
de administratis in staat te stellen, 
wanneer een aanslag nietig wordt ver
klaard, de belastingplichtige op geldige 
wijze aan te slaan wegens de wettelijk 
verschuldigde belastingen, welke ook, de 
verjaring uitgezonderd, de reden van de 
nietigverklaring zij. 

25 maart 1969. 700 

19.- Aanslag en inkohie1·ing.- Bij
zonclere aanslag in de beclrijjsbelasting, 
bepaald bij m·tikel 32, § 2, lid 1, van cle 
geaoonlineenle wetten. - V oo1·we1-p. -
De bepaling van artikel 32, § 2, lid 1, 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, die de vestiging 
van een bijzondere aanslag voorschrijft 
in geval van staking van beclrijf wegens 
sterfgeval of om enige andere reden, 
heeft enkel betrekking op de inkomsten 
welke bij de staking van het bedrijf 
reeds verkregen werden en niet op die 
welke slechts na deze staking belastbaar 
>varen. 

29 april 1969. 816 

8. Aanslagbiljet. 

9. Wijziging clo01· de administmtie 
van een aangijte. 

20. - Wijziging clo01· cle aclministmtie 
van een aangi.fte. ~ Be1·iaht van wijziging. 
- Beg1•ip.- Het bericht van wijziging 
bedoeld bij artikel 55, § 1, van de gecoor
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen voldoet aan de voor
schriften van de wet, zo de belasting
plichtige erdoor in staat is gesteld de 
redenen te onderzoeken en te bespreken 
die door de administratis aangevoerd 
worden tot rechtvaardiging van de wijzi
gingen die zij in de aangegeven inkomsten 
wenst te brengen. 

24 september 1968. 94 

21. - Wijziging cloo1• cle aclrninistmtie 
van een aangijte.- Be1·iaht van wijziging. 
- V aststelling in jeite clo01· de 1'echtM' 
dat clit be1·icht de belastingplichtige in 
staat heejt gesteld de door de aclministmtie 
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aangevoe1·de redenen voor de wijziging van 
de aangijte te onde1·zoelcen en te besp1·elcen. 
- Soevereine beooTdeling. - Ret hof van 
beroep, waarbij een beroep tegen een 
beslissing van de directeur · der directe 
belastingen af!,nhangig is, beoordeelt soe
verein in feite of het bericht van 
wijziging, dat aan de belastingplichtige 
is gericht, deze in staat heeft gesteld de 
redenen te onderzoeken en te bespreken 
die door de administratie worden aan
gevoerd tot rephtvaardiging van de 
wijzigingen die zij in de aangegeven 
inkomsten wenst te brengen. (Gecoiir
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 55, § 1, en 66.) 

24 september 1968. 94 

22. - Wijziging van de aangijte doo1• 
de administratie.- Be1·icht van wijziging. 
- V ermelding van het bedmg dat in de 
plaats moet lcomen van dat van de aange
geven inlcomsten, en van de 1'edenen tot 
wijziging. - S~tbstantieel V01'1nV001'8Ch1·ijt. 
- JJ!lotive1·ing.- Gevolg.- De verplich
ting voor de administratie om, alvorens 
de aanslag te vestigen, aan de belasting
plichtige het bedrag te laten kennen dat 
zij voornemens is in de plaats te stellen 
van het bedrag der aangegeven inkomsten 
en de redenen aan te geven die naar haar 
oordeel de wijziging van de aangifte 
van de gezegde belastingplichtige schijnen 
te rechtvaardigen, is een substantieel 
vormvoorschrift waarvan de niet-nako
ming de nietigheid medebrengt van de 
wijzigingsprocedure en dientengevolge 
van de aldus onwettelijk gevestigde 
aanslag ; derhalve nietig is de aanslag 
die gevestigd werd op een andere grand
slag dan die welke in het bericht van 
wijziging van de aangifte werd voorge
steld en zonder verband hiermee is. 
(Gecoiirdineerde wetten betreffende de 
inkornstenbelastingen, art. 55, § 1, lid 4.) 

4 n:1aart 1969. 622 

23. - Wijziging doo1· de administmtie 
van een aangijte. - Bericht van wijziging. 
- Vo1'm. - VoonVM'P· - Artikel 55, 
§ 1, van de gecoiirdineerde wet ten 
betreffende de inkornstenbelastingen be
paalt geenszins de vorm van de medede
ling van bedoeld bericht van wijziging 
of van de wijze waarop deze mededeling 
moet geschieden; het bericht voldoet aan 
de wettelijke voorschriften, zodra de 
betrokkene in staat is de redenen te 
onderzoeken en te bespreken die de 
administratie heeft aangevoerd ter recht
vaardiging van de wijziging die zij 

voornemens is in de aangegeven inkom
sten aan te brengen. 

20 mei 1969. 926 

24. - Wijziging doo1' de administmtie 
van een aangijte.- Be1·icht van wijziging. 
- Naamloze vennootschap. - Be1·icht 
ge1·icht aan de di1·ecteur van de vennoot
schap, in deze hoedanigheid.- Regelmatig 
aan de vennootschap zelf gezonden be1·icht. 
- Regelmatig aan de vennootschap 
zelf gezonden is het bericht van wijziging 
van de aangifte van een naamloze ven
nootschap dat de administratie aan de 
directeur van de vennootschap, in deze 
hoedanigheid, heeft gericht. 

20 mei 1969. 926 

10. Belastingcommissie. 

25.- Belastingcommissie. - Bevoegd
lwid. - Al mag de belastingcommissie 
die zich moet uitspreken over de tussen 
de belastingplichtige en de controleur der 
belastingen bestaande betwisting omtrent 
het bedrag van de belastbare inkomsten, 
om dit bedrag in feite te beoordelen, de 
grens van de door de wet belastbaar 
verklaarde inkomsten niet overschrijden, 
toch is zij niet bevoegd om onder meer 
te oordelen of de inkomsten welke de 
controleur voornemens is te belasten al 
dan niet winsten of baten zijn van een 
winstgevende betrekking in de zin van 
artikelen 25, § 1, 3°, van de gecoiirdi
neerde wetten en of de vervaltermijn 
al dan niet verstreken is. (Gecoiirdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 55, § 3.) 

13 mei 1969. 908 

11. Aanslag van ambtswege. 

26. -Ambtshalve aanslag.- Ve1'Plich
ting voo1• de belastingplichtige het bewijs 
te leve1'en van het j~tiste becl1·ag van zijn 
inlcomsten. - Belastingplichtige die het 
beclmg van zijn inlcomsten wil bewijzen 
dom· gegevens van zijn boelcho~tding en 
bij ve1·gelijlcing met de inlcorrpsten van een 
soo1·tgelijlce belastingplichtige. - Ve1'ge-

. lijlcing die het ontb1·elcen van bewijs
lcmchtige elementen impliceert. - Niet 
toelaatbaa1· bewijsmiddel.- De ambtshal
ve aangeslagen belastingplichtige die het 
bedrag van zijn in de bedrijfsbelasting 
belastbare inkomsten wil bepalen op 
grond van sommige elementen van zijn 
boekhouding, aaugevuld met de vergelij
king met de inkomsten van een soortge-
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lijke belastingplichtige, erkent daardoor 
noodzakelijkerwijze het ontbreken van 
bewijskrachtige elementen, wat de toe
passing door de administratie rechtvaar
digt van de methode van vergelijking 
bepaald bij artikel 28 van de gecoi:irdi
neerde wetten betreffende de inkonLsten
belastingen en de onmogelijkheid om het 
in artikel 56 van genoemde wetten be
doelde juiste bedrag van zijn inkomsten 
te bewijzen. 

4 maart 1969. 627 

27. - Ambtshalve aanslag. - Belas
tingplichtige die een pTivate school exploi
tee1't. - Eaten van de belastingplichtige 
vastgesteld op g1·oncl van de doo1' hem aan 
het pe1•soneel van zijn school betaalde 
lonen. - Belastingplichtige die tijdens de 
belastbm·e pe1·iode achte1·stallige toelagen 
ontvangen heejt om de lonen van zijn 
personeel te 1'egelen. - A1·1·est dat beslist 
dat deze achteTstallen, gelet op lnm bestem
ming, in de ambtshalve aangeslagen baten 
van de belastingplichtige beg1·epen zijn en 
dat zij bijgevolg niet mogen wm·den toe
gevoegcl aan ziJ'n veTmogen bij het begin 
van de belastba1·e per·iocle. - W ettelijke 
beslissing. - Het arrest dat erop wijst 
enerzijds dat een belastingplichtige, die 
cen private school exploiteert, voor een 
bepaald dienstjaar ambtshalve werd aan
geslagen op grond van de door hem aan 
zijn personeel betaalde lonen en ander
zijds dat hem in de loop van dezelfde 
belastbare periode achterstallige toelagen 
werden betaald om de aan dit personeel 
verschuldigde lonen te regelen, kan 
wettelijk uit deze omstandigheden aflei
den dat, gelet op hem bestennning, deze 
achterstallen begrepen waren in de aldus 
ambtshalve aangeslagen baten en dat zij 
bijgevolg niet mogen worden toegevoegd 
aan het vermogen van de belastingplich
tige bij het begin van de volgende belast
bare periode. (Gecoi:irdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 55 en 62.) 

20 mei 1969. 927 

28. - Ambtshalve gevestigde aanslag. 
- Reclamatie. - TTe1'lwging van de 
belastba1'e gTondslag dooT de di1·ecteu1·. -
Aanslag die, zelfs met bet1·ekking tot deze 
ve1·hoging, ondeTwo1pen is aan de 1'egels 
inzake de ambtshalve gevestigde aanslag. 
- W anneer de directeur der directe 
belastingen, recht doende over een recla
matie tegen een ambtsha,lve aanslag, de 
belastbare grondslag verhoogt, blijft de 
aanslag, zelfs met betrekking tot deze 

verhoging, onderworpen aan de regels, 
inzake de ambtshalve gevestigde aanslag. 

17 juni 1969. 1036 

12. Raming van de belastbare 
gmndslag. 

29.- Raming van de belastbaTe g?'ond
slag. - Raming op basis van jo1jaitai1'e 
grondslagen, die in oveTleg met de betmkken 
bed1·ijjsgroeperingen vastgesteld wenlen 
vom· andere categorieen van belasting
plichtigen. - 1J'01jaitai1·e gTondslagen als 
Jeitelijlce VM'moedens toegepast. - W ette
lijlcheid. - De rmning van de belastbare 
grondslag van de inkomsten van een 
belastingplichtige kan wettelijk geschie
den op basis van forfaitaire grondslagen 
die voor andere categorieen van belasting
plichtigen in overleg met de betrokken 
bedrijfsgroeperingen door de administra
tie werden vastgesteld, zodat deze grond
slagen niet worden toegepast als bijzon
der bewijsmiddel bedoeld in artikel 28 
van de gecoi:irdineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, maar als feite
lijk vermoeden. 

l oktober 1968. 130 

30.- Raming van de belastbaTe grand
slag. - V ermoeden ingevoe1·d do01· arti
lcel 55, § i, lid 3, van de gecoonlinee1·de 
wetten bet1·ejfende de inkomstenbelastingen. 
- Wettelijlc vennoeden van he1'lcomst. -
Het vermoeden dat opgeleverd wordt 
door tckenen of indicien waaruit een 
hogere graacl van gegoedheid blijkt clan 
uit de aangegeven inkomsten is een 
wettelijk vermoeden ·van herkomst, dit 
wil zeggen clat de geldsommen waarop 
het betrekking heeft, tot het tegenbewijs 
worden vermoed voort te komen uit 
inkomsten die tijclens de belastbare perio
de werden behaalcl in de uitoefening van 
de beroepsactiviteit van de belasting
plichtige. (Gecoi:irdineercle wetten betref
fencle de inkomstenbelastingen, art. 55, 
§ I, lid 3.) 

8 oktober 1968. 149 

31. - Raming van de belastbm·e g1'ond
slag. - Bewijswaa1·de van de doo1· de 
administTatie aangevoenle elementen en 
van die wellce de belastingplichtige e1·tegen 
opwerpt. - Beoonleling doo1· het hof van 
be1·oep. - Het hof van beroep beoordeelt 
soeverein in feite de bewijswaarde van 
de door de administratie aangevoerde 
elementen om de belastbare grondslag 
vast te stellen, alsook die van de door de 
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belastingplichtige als tegenbewijs over
gelegde elementen. (Impliciete oplossing) 

15 oktober 1968. 181 

32. - Raming van de belastbm·e gTond
slag. - Recht va'f'l, de administmtie om 
doot alle 1·echtsmiddelen het vm·dicht kamk
tet te bewijzen van de alcten die aan haa1· 
wo1·den tegengewo1·pen. - De administra
tis kan, ten einde de belasting vast te 
steilen, het verdicht karakter van een 
overeenkomst bewijzen door aile rechts
middelen, met inbegrip van vermoedens. 

17 december 1968. 387 

33.- Raming van de belastbate fJ1'ond
slag. - Dam· de belastingplichtige aan de 
administmtie tegengewo1pen ove1·eenkomst. 
- Beslissing van het hof van bm·oep dat 
de ove1·eenlcomst fictief is. - Beslissing 
gegtond op een geheel van ve1"moedens. -
Wettelijlcheid. - Het hof van beroep, 
waarbij aanhangig is het beroep van de 
belastingplichtige tegen de beslissing van 
de directeur der belastingen, kan bij een 
soevereine beoordeling van een geheel 
van vermoedens, wettelijk beslissen dat 
de door de belastingplichtige aan de 
administratis tegengeworpen overeen
komst fictief is. 

17 december 1968. 387 

34. - Raming van de belastba1·e g1·ond
slag. - Feitelijk veTmoeden. - Beg1•ip. -
Niet het bijzonder bewijsmiddel gesteld 
bij artikel 28 van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, maar wei een feitelijk vermoeden 
wordt toegepast door het arrest dat een 
van de ele1uenten van de toestand van 
een soortgelijke belastingplichtige · aan
voert om te bevestigen dat ter zake 
dienend is het enig vergelijkingspunt dat 
het in aanmerking neemt, en niet om het 
bedrag van de belastbare inkomsten van 
een belastingplichtige te bepalen. (Geco
ordjneerde wetten betreffende de inkmn
stenbelastingen,, art. 28, 32, § 1, en 62.) 

4 maart 1969. 627 

35.- Raming van de belastba1·e g1·ond
slag. - Recht van de administtatie om 
doo1• alle 1'echtsmiddelen te bewijzen dat de 
akten die tegen haat wo1·den ingeToepen 
geveinsd zijn. - De administratis kan, 
om de belastbare grondslag te ramen, 
door aile rechtsmiddelen bewijzen dat 
de akten, die inzake directe belastingen 
tegen haar worden ingeroepen, geveinsd 
zijn. 

15 april 1969. 769 

36. - Raming van de belastbate grand
slag. - Vootwam·den waaronde1· de admi
nistmtie een schijnalcte door een andete 
akte kan ve1·vangen. - W anneer de 
administratis zich er niet toe beperkt te 
beweren dat een akte fictief is, doch 
beweert dat ze geveinsd is en zij de 
schijnakte door een andere wil vervangen, 
moet zij het bewijs leveren, al was het 
door vermoedens, van de elementen van 
de rechtsakte die in de plaats van de 
eerste akte wordt gesteld. 

15 arril 1969. 769 

37. - Raming van de belastbm·e g1·ond
slag. - AT1'est dat beslist dat, oncleT de 
schijn van een obligatielening, in een 
vennootschap het genot van een lcapitaal 
we1·d ingebmcht. - Rechte1· die niet 
vaststelt clat dit bed1·ag onde1·wmpen was 
aan de 1·isico's van de onde1·neming en 
dus aan cle event1tele veTliezen van de 
vennootschap. - Niet wettelijlc gerecht
vaanligde beslissing. - Rechtvaardigt 
niet wettelijk zijn beslissing dat, onder 
de schijn van een obligatielening, in een 
vennootschap het genot van een kapitaal 
werd ingebracht, het arrest dat niet 
vaststelt dat dit bedrag onderworpen 
was aan de risico's van de onderneming 
en dus aan de eventuele verliezen van de 
vennootschap, welke voorwaarde essen
tieel is opdat er inbreng in een vemlOot
schap zou. zijn. 

15 april 1969. 769 

38.- Raming van de belastba1·e g1·ond
slag. - V1·ij beToep. - Kennisgevingen 
van het Be8tuu1· de1· Postcheclcs betJ'effencle 
het be1·oep. - Recht van de administ1·atie 
inzage ervan te vtagen aan de belasting
plichtige voot de 1·aming van de belastbm-e 
gtondslag.- Zeljs zo de belastingplichtige 
v1·ij gesteld is van de ve1'Plichting een 
ontvangstbewijs1tittrelcsel 1tit het boelcje 
dam· de wet voo1·geschreven af te geven. -
De administratis der directe belastingen 
mag aan een belastingplichtige, die een 
vrij beroep uitoefent, voor de raming 
van het bedrag van zijn belastbare 
inkomsten vragen dat hij inzage zou 
verlenen van de kennisgevingen van het 
Bestuur der Postchecks betreffende zijn 
beroep, zelfs zo hij krachtens artikel 7 
van het ministerieel besluit van 12 decem
ber 1947 niet vrijgesteld is van de ver
plichting een ontvangstbewijs-uittreksel 
uit het boekje af te geven, zoals die 
voorgeschreven is bij artikel 30 van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, gecoordineerd op 15 januari 1948. 

17 juni 1969. 1036 



1178 INKOMSTENBELASTINGEN 

13. Raming van de belastbaTe gr·ondslag 
cloor· tekenen of indicien 

van gegoedheid. 

39. - Raming van cle belastbar·e grand
slag door· tekenen of indicien van gegoed
heid. - Tegenbewijs clat r·ust op de belas
tingplichtige. - W anneer de administra
tie de belastbare grondslag wettelijk 
geraamd heeft volgens tekenen of indi
cien waaruit een hogere graad van 
gegoedheid blijkt dat uit de aangegeven 
inkomsten, staat het aan de belasting
plichtige aan de hand van positieve en 
controleerbare gegevens te bewijzen dat 
deze gegoedheid voortkomt uit andere 
inkomsten dan die welke in de inkom
stenbelasting kunnen worden aangeslagen 
of uit inkomsten die tijdens een vroegere 
periode dan de belastbare periode zijn 
verkregen. (Gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 55, § 1, lid 3.) 

8 oktober 1968. 149 

40.- Raming van de belastbar·e grand
slag met toepassing van ar·tikel 55, § 1, 
van cle gecoonlineenle wetten betreffencle de 
inkomstenbelastingen. - Door de belas
tingplichtige aan invester·ingen bestede 
gelclsommen. - Tekenen of indicien van 
gegoedheicl. - De geldsonnnen die de 
belastingplichtige gedurende de belast
bare periode besteedt aan investeringen, 
kcmnen worden beschouwd als teken:en 
of indicien, die de administratie kan 
aanvoeren om de graad van gegoedheid 
van die belastingplichtige vast te stellen ; 
het hof van beroep beoordeelt op onaan
tastbare wijze de bewijskracht van die 
tekenen of indicien. 

8 oktober 1968. 

41. - Raming van de belastbaTe grand
slag door· tekenen of inclicien van gegoed
heid. - T7 ermoedens en feitelijlce gegevens 
die de belastingplichtige als tegenbewijs 
aanvoer·t. - Soever·eine beoonleling door· 
het hof van ber·oep. - W anneer de admi
nistratie de belastbare grondslag wettelijk 
heeft geraamd aan de hand van tekenen 
of indicien van een hogere graad van 
gegoedheid dan die welke uit zijn aangifte 
voortvloeit, beoordeelt het hofvan beroep 
soevereiri in feite de bewijswaarde van 
de door de belastingplichtige als tegen
bewijs aangevoerde vermoedens en gege
vens. 

8 oktober 1968. 149 

42.- Raming van de belastbar·e gr·ond
slag door· tekenen of indicien van gegoed-

heid. - Tegenbewijs r'ttst op de belasting
plichtige. - W anneer de administratie 
de belastbare grondslag wettelijk heeft 
vastgesteld volgens tekenen of indicien 
waaruit een hogere graad van gegoedheid 
blijkt dan uit de aangegeven inkomsten, 
moet de belastingplichtige door positieve 
controleerbare gegevens bewijzen dat 
deze graad van gegoedheid voortkomt 
uit andere inkomsten dan die welke 
belastbaar zijn in de inkomstenbelastin
gen of uit inkomsten van v66r het belast
baar dienstjaar. (Gecoiirdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 55, § 1, lid 3.) (Impliciete oplossing.) 

21 januari 1969. 490 

43. - Raming van de belastbar·e grand
slag door· tekenen of indiciiin van gegoed
heid. - Rechter die het bestaan van tekenen 
of indicien vaststelt. - Om deze veTmoedens 
Tegelmatig in aanme1·lcing te nemen, is de 
r·echter niet _ ver·plicht de feitelijlce omstan
digheden op te spm·en waar·ttit cle aldtts 
gebleken hoger·e gr·aad van gegoedheid 
voor·tvloeit. - Het hof van beroep dat 
het bestaan vaststelt van vermoedens 
opgeleverd door tekenen of indicien 
waaruit een hogel;'e graad van gegoedheid 
blijkt dan uit de aangegeven inkomsten 
is, om op deze vermoedens regelmatig 
te steunen, niet verplicht de feitelijke 
omstandigheden op te sporen waaruit 
de aldus gebleken hogere graad van 
gegoedheid voortvloeit. 

21 januari 1969. 491 

44. - Raming van de belastbar·e gr·ond
slag door· tekenen of indicien van gegoed
heid. - Telcenen of indicien van gegoed
heid.- Be grip. -De tekenen of indicien 
waaruit een hogere graad van gegoedheid 
blijkt dan uit de aangegeven inkomsten 
gelden niet aileen voor de uitgaven die op 
een hogere levensstandaard wijzen ; door 
de belastingplichtige gedane geldplaat
singen kunnen tekenen of indicien zijn 
waaruit de graad van gegoedheid van 
de belastingplichtige kan blijken. (Geco
ordineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 55, § 1, lid 3.) 

21 januari 1969. 491 

45. - Raming van de belastbar·e g1·ond
slag claM telcenen of indicien van gegoecl" 
heid. - Door de belastingplichtige geclane 
gelclplaatsingen. - Plaatsingen die telce
nen of inclicien ktmnen zijn waar·ttit een 
hoger·e gmacl van gegoeclheid blijkt dan 
uit de aangegeven inlcomsten. - De teke
nen of indicien waaruit een hogere graad 
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van gegoedheid blijkt dan uit de aange
geven inkomsten gelden niet aileen voor 
de uitgaven die op een hogere levens
standaard wijzen; door de belasting
plichtige gedane geldplaatsingen kunnen 
tekenen of indicien zijn waaruit de graad 
van gegoeclheid van de belastingplichtige 
kan blijken. (Gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 55, § 1, lid 3.) 

21 januari 1969. 491 

46.- Earning van de.belastbare grand
slag cloo1· tekenen of inclicien van gegoed
heid.- Late1· gebleken tekenen of indiciiin 
bet1·ejjende een clienstjaar. - Tekenen of 
inclicien die kunnen in acht genornen 
wonlen. - De artikelen 32, 35 en 55 van 
de gecoorclineercle wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen verbieden niet voor 
de vaststelling van de belastbare inkom
sten over een dienstjaar, rekening te 
houden met tekenen of indicien van 
gegoedheid betreffende dit dienstjaar, 
doch waarvan het bestaan slechts later 
is gebleken. 

21 januari 1969. 491 

14. Earning van de belastba1·e gronclslag 
bij ve1·gelijking met soo1·tgelijke 

belastingplichtigen. 

47.- Earning van de belastba1·e grand
slag bij ve1•gelijlcing met soo1·tgelijke 
belastingplichtigen. - Aanslag gevestigd 
aan de hand van het gerniddelde van de 
inkornsten van de als soo1'tgelijlc e1'lcende 
belastingplichtigen. - vVettelijkheid. -
Ret bedrag van de belastbare grondslag 
kan wettelijk worden gevestigd aan de 
hand van het gemiddelde van de normale 
inkomsten van. oordeeJkundig "Lutgekozen 
soortgeiijke belastingplichtigen. (Geco
ordineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 28.) 

26 november 1968. 324 

48. -Earning van de belastba1·e g1·ond
slag bij vMgelijlcihg met soo1'tgelijlce 
belastingplichtigen. - Gecoo1'dinee1·de wet
ten, artilcel 28. - Bijzoncle1• bewijsmiddel 
gestelcl bij deze wetsbepaling. - Vom·we1'P. 
- Niet het bijzonder bewijsmicldei gestelcl 
bij artikel 28 vaon de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, maar wei een feitelijk vermoeden 
wordt toegepast door het arrest dat een 
van de elementen van de toestand van 
een soortgeiijke belastingplichtge aan
voert om te bevestigen dat ter zake 
dienend is het enig vergelijkingspunt dat 

het in aanmerking neemt, en niet om 
het bedrag van de belastbare inkomsten 
van een belastingplichtige te bepalen. 
(Gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 28, 32, § 1, 
en 62.) 

4 maart 1969. 627 

49. - Eaming 1.>an de belastbm·e g1·oncl
slag bij ve1·gelijlcing met soortgelijlce 
belastingplichtigen. - Administmtie die 
bewee1·t dat de boelchouding van de belas
tingplichtige niet bewijskmchtig is, clock 
nietternin op sommige gegevens van deze 
boelchouding steunt. - Geen onwettelijk
heid. -De omstandigheid dat de aclmi
nistratie, als feitelijk vermoeden, uit de 
boekhouding van de belastingplichtige 
zekere elementen heeft gehaald om haar 
in staat te stellen de belastbare beclragen 
te bepalen bij vergelijking met die van 
soortgelijke belastingplichtigen impliceert 
niet dat zij aan die boekhouding een 
volcloende bewijskrachtig karakter toe
kent om de toepassing uit te sluiten 
van de methode van vergelijking bepaalcl 
bij artikel 28 van de gecoordineercle 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen. 

4 maart 1969. 627 

50. - Earning van de belastbare g1·ond
slag bij ve1·gelijlcing met de 1w1·male 
inlcomsten van soo1·tgelijlce belastingplich
tigen. - Doo1· de belastingplichtige ove1'
gelegde boelchottding. - Bewijslcmchtig 
gegeven. - Beoo1·deling in feite cloo1· het 
hof van beroep.- Toezicht van het Hof.
Zo het hof van beroep uitspraak client 
te doen over de wettelijkheid van een 
aanslag, gevestigd bij vergelijking met 
de normale winsten van soortgelijke 
belastingplichtigen, soeverein in feite 
oordeeit of de door de belastingplichtige 
overgelegcle boekhouding voldoencle 
waarborgen van juistheid biedt om als 
bewijskrachtig te worden beschouwd, in 
de zin van artikei 28 van de gecoordi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, client het Hof van cassatie 
evenwel na te gaan of de feiten clan wei 
omstandigheden waarop de rechter zijn 
beslissing steunt, in rechte het gevolg, 
dat hij eruit afleiclt, rechtvaardigen. 

18 maart 1969. 678 

15. Aft1·ek van cle beclrijfsuitgaven 
en -lasten. "-

51. - A.ft1·ekbare beclrijfsuitgaven en 
-lasten. - Hutw en huu1'lasten bet1·ejjencle 
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.de om·oer·ende goede1'en of de gedeelten 
van om·om·ende goedeTen dienende tot het 
uitoefenen van het bed?·ijf. - Om·om·ende 
goecle1·en of gecleelten van on1'oe1·encle goede
r·en clienencle tot het uitoefenen van het 
beclr·ijf. - Beg1·ip. - Zijn aileen aftrek
baar als bedrijfslasten, de huren en huur
lasten betreffende onroerende goederen 
of gedeelten van onroerende goederen 
dienende tot het uitoefenen van het 
bedrijf, d.w.z. bestemd of gebruikt tot 
dit uitoefenen. (Gecoorclineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 26, §§ l, 2-1° en 3.) 

10 september 1968. 35 

52. - Aft1'ek van de bedr·ijfsuitgaven 
en -lasten. - Vaststelling dat de door· een 
vennootschap gedane uitgaven niet tot voor·
wer·p hebben de ver·wm·ving of het behMtd 
van de beclr·ijfsinkomsten van deze vennoot
schap. - Geen aftr·elc van deze uitgaven 
van het bedr•ag van de br•ttto-inlcomsten. 
- Wettelijlcheid. -De rechter die vast
stelt dat de door een handelsvennoot
schap gedane uitgaven niet tot doel 
hadden het verkrijgen of behouden van 
beclrijfsinkomsten van deze vennoot
schap, doch de uitgestelde betaling van 
een activa-element uitmaken, rechtyaar
digt wettelijk de beslissing deze niet te 
beschouwen als bedrijfsuitgaven aftrek
baar van de aan de beclrijfsbelasting 
onderhevige bruto-inkomsten. (Gecoordi
neerde wetten betreffende de · inkomsten
belastingen, artikel 26.) 

10 september 1968. 35 

53. - AftTelc van cle beclr·ijfsttitgaven 
·en -lasten. - Afschi'ijvingen. - Voor·
waa1'clen van ltttn aftr·elc van cle b1'tlto
inlcomsten. - De afschrijvingen die 
1rrachtens artikel 26, § 2, 4°, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de in
komstenbelastingen van de bruto-inkom
sten kunnen worden afgetrokken zijn die 
welke overeenstermnen met een werke
lijke waardevermindering tijdens het 
belastbaar tij dperk. 

17 september 1968. 66 

54. - AjtTek van cle beclr·ijfsuitgaven 
en -lasten. - Afsch1·ijvingen. - Exploi
tatieveTgunning van een in het becl1·ijf 
belegd oct1•ooi. - Afsch1'ijving van cle 
beleggings- of lcostp1·ijs. - Beg1'ip. -
Een exploitatievergunning voor een uit
vindingsoctrooi, die door een belasting
plichtige in zijn landbouw-, nijverheids
of landbouwbedrijf were! belegd, kan niet 
het voorwerp uitmaken van een bij 
artikel 26, § 2, 4°, van de gecoordineerde 

wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen bedoelde afschrijving, die aftrekbaar 
is van de bruto-inkomsten van een later 
dienstjaar dan datgene tijdens hetwelk 
ze elke waarde had verloren. 

17 september 1968. 66 

55. - Aft1·ek van de becl1·ijfsuitgaven 
en -lasten.- Uitgaven aangegeven als zijn
cle eigen aan een becliencle en weTlcelijlc 
geclaan cloo1· hem. - Uitgaven die hem 
cloor· zijn wm·lcgever· weTden ter·ugbetaald. 
- Niet aftr·elcbaar· van de bruto-inlcomsten. 
- Ar·tilcel 29, § 1, van de gecoih·dineer·cle 
wetten betreffende de inlcomstenbelastingen 
wijlct niet af van a?"tilcd 26, § 1, van 
clezelfcle wetten. - Zo in artikel 29, § 1, 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen vermoed wordt 
dat de door de werkgever wegens bedrijfs
uitgaven toegekende geldsommen geen 
ten name van de bediende belastbaar 
inkomen opleveren, wijkt het evenwel 
niet af van de regel van artikel 26, § 1, 
van dezelfde wetten, die de bediende 
niet toestaat de kosten, die hem door de 
werkgever werden terugbetaald, van zijn 
bruto-inkomsten af te treldmn als eigen 
beclrijfsuitgaven die door hem werkelijk 
gedaan werden. 

8 oktober 1968. 159 

56. - Aftrelc van cle beclr·ijfsuitgaven 
en -lasten. - V er·lies voor·tsp1'ttitend uit 
ooTlogsschacle aan becl1'ijfsgoedeTe1h -
Bed1•ag van het vedies dat op fiscaal 
gebied wenl aangenomen v661' cle definitieve 
vaststelling van cle veTgoecling voor• cleze 
schade. - Voo1·lopig vastgesteld beclr·ag. -
Het beclrag dat op fiscaal gebied als 
beclrijfsverlies voortspruitend uit oorlogs
schade aangenomen wordt, is enkel voor
lopig tot op het ogenblik dat de vergoe
ding voor het herstel van de door 
bedrijfsgoederen geleden oorlogsschade 
definitief wordt vastgesteld of het genot 
van het herstel definitief uitgesloten is. 
(W etten betreffende de oorlogsschade aan 
private goederen, gecoordineerd op 
30 januari 1954, art. 61, § 1,1°, ben c.) 

19 nove~ber 1968. • 300 

57. - AftTelc van de becl1·ijfsttitgaven 
en -lasten. - Ver·lies voor·tspTuitencl uit 
oorlogsschacle aan bed1•ijfsgoede1'en. 
BedTag dat op fiscaal gebied aangenomen 
wer·d blijkt oveTdr·even te zijn. - Belasting 
of belastingsttpplement. - Ter·mijn. -
Beginpunt. - De termijn van clrie jaar, 
gedurende welke de administratie belas
tingen of belastingsupplementen mag 
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vaststellen omdat het bedrag, dat vroeger 
van de belastbare inkomsten werd afge
trokken als verlies voortspruitend uit 
oorlogsschade aan bedrijfsgoeder~m, ~wer
dreven lijkt gaat onder meer met m op 
de datum .;aarop de administratie had 
kunnen vasttjtellen dat het door de 
belastingplichtige afgetrokken bedrag ha
ger was dan datgene dat zij had aangeno
men, rnaar, wel op de datum van .de 
definitieve vaststelling van c!-e. vergo.edm,g 
voor herstel of van de defimt1eve mtslm
ting van het genot van het . herstel. 
(W etten betreffen.1e de ?-erstelhng van 
de oorlogsschade aa.n prn':ate goederen, 
gecoordineerd op 30 Januan 1954, art. 61, 
§ 1, 1°, ben c.) 

19 novem.ber 1968. 300 

58.- Ajtrek van de bed1'ijfsuitga.v_en e.n 
-lasten. - Bewijs van de we1·kehJkhe~d 
en van het bed1·ag der uitgaven en lasten. 
- Bewijs 7'Ust op de belastingplieht.~ge. -:
De rechtvaardiging van de werkehJ.kh~Id 
en van het bedrag van de bedriJfs.mt
gaven en -lasten rust c:>P d~ bela.stmg
plichtige die deze van ZIJn bruto'Ymsten 
wenst af te trekken. (Gecoordmeerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 26.) 

19 november 1968. 303 

59. - Bed1'ijfsuitgaven en .-lasten. -
Gepastheid van de lasten en tt~tgaven. ---:
Beoo7·deling die niet onde1' de bevoegdhe~d 
valt van het hof van be1·oep. - Houden 
lasten en uitgaven noodzakelijlc ve1·band 
met de ttitoejening van het be1•oep ? -
Toezicht van het hof van be1•oep.- Al kan 
het hof van beroep, dat beslist over een 
beroep van de belas~ingplichtige ~egen 
de beslissing van de direc:teur der, direc.te 
belastingen, de gepasthe1d v~n e~n u:-t
gave of een last die de belast.mgphchtige 
van zijn bruto-inkomsten w1l aftreldwn 
niet beoordelen, is het hof daa:rentegen 
verplicht na t~. gaan of ~eze mtgave of 
last noodzakehJk betrekkmg heeft op ~e 
uitoefening van het beroep .. (Gecoordl
neerde wetten betreffende de mkomsten
belastingen, art. 26.) 

19 november 1968. 303 

60. - Ajt7·ek van de bed7'ijjsuitgaven 
en -lasten. - Ajsclwijvingen. - V ?or
waanlen van hun ajt1·ek. - E~n belastn~~
plichtige heeft het recht met van ZlJn 
aan de bedrijfsbelasting onderworpen 
inkomsten een bedrag af te trekken a~~ 
afschrijving voor een investering, zo -~11J 
het bewijs niet levert va11 de werkehJk
heid en het belang van de waardever-

mindering die deze in vestering tijdens 
het belastbaar tijdperk heeft geleden. 

24 december 1968. 406 

61. - Bedrijjsuitgav'Sn en -lasten. -
Beg1'ip. - Van de brQ.tobedrijfsinkom
sten aftrekbaar zijn aileen de lasten met. 
een bedrijfskarakter, met name die welke 
noodzakelijk betrekking hebben op de 
uitoefeni11g van het be>roep. (Gecoordi
neerde wetten betreff~nde de inkom
stenbelastingen, art. 26.) 

4 februari 1969. · 535 

62. - Bedrijjsuitgaven en -lasten. -
HttU1' en lcosten bet7·effe·nde een appa7·te
ment, dat doo1• een belQstingpliehtige in 
huur wenl gerbomen in de nabijheicl van de 
plaats waa1· hij zijn beroepsactiviteit tdt
oefent, hoewel zijn woon:plaats eldm-s was
gelegen. - Bewijs van het bed7'ijfskaralc
te7· van deze lasten. - Elewijs 7'Ust op de 
belastingpliehtige. - De belastingplich
tige die, hoewel hij elCiers zijn woon
plaats heeft, een appal:'tement in huur 
neemt in de nabijheid van de plaats 
waar hij zijn beroepsactiviteit uitoefent, 
en de huur en de kostel)_ betreffende dit 
appartement wil aftrel~en van het bru
tobedrag van zijn bedrijfsinkomsten, 
moet het bewijs leveren van het bedrijfs
lmrakter van deze la:sten. (Gecoordi
neerde wetten be~reffend.e de inkomsten
belastingen, art. 26, §§ l en 2, 1o.) 

4 februari 1969. 535-

63. - Bedrijjsuitgaven en -lasten. -
Inte1·esten van de lcapita,len die werden. 
geleend met het oog op de inb1·eng van een. 
kapitaal in een handels'IJennootsehap. -
Zijn op ziehzelj, in beginael, geen bedrijjs
ttitgaven of -lasten. - De interesten 
betreffende een lening die werd aange
gaan met het oog op de inbreng van een 
kapitaal in een handelsvennootschap zijn, 
in beginsel, geen bedl'ijfsuitgaven of 
-lasten. (Gecoordineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 26,. 
§§ 1 en 2, 2°.) 

4 februari 1969. 535-

64. - Bed1·ijjsuitgaven en -lasten. -
Uitgave die op ziehzelf geen bedrijjslcamlc
te7' Aeejt.- Uitgave die niettemin is gedaan 
om belastba1·e inlcomsten te ve1·lcr~jgen of 
te behouden. - Soevereine beoordeling 
door de feiten1'eehte7'. - be vraag of een 
uitgave die op zichzelf geen bedrijfs
karakter heeft, niettemin gedaan is om 
bedrijfsinkomsten te verkrijgen of t17 
behouden, is een vraag die door de 
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feitenrechter soeverein moet worden be
oordeeld. (Gecoordineerde wetten betref
fende de i;nkomstenbelastingen, art. 26.) 

4 februari 1969. 535 

65. - Aftrek van de bedrijjsuitgaven 
en -lasten.- Huur en huu1·lasten van een 
voo1· de uitoejening van het bedrijj dienend 
om·oe1·end goed. - Vaststelling van het 
bed1·ag e1·van gelet op de htm1· en huU?·lasten 
van gelijkaa1·dige, in no1·male omstandig
heden gehuu1·de orwoerende goede1·en. -
Wettelijkheid. - Ret bedrag van de 
huur en huurlasten van een voor de 
uitoefeni:ng van het · bedrijf die:nend 
onroerend goed, dat als bedrijfslast van 
de bruto-inkomsten mag worden afge
trokken, wordt wettelijk bepaald door 
het hof van beroep dat daartoe steunt 
op de huur en huurlasten van in' normale 
omstandigheden geh,uurde soortgelijke 
onroerende goederen. (Gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 26, § 2, 1o.) 

18 maart 1969. 674 

66. - Ajt1·ek van de bedrijjsttitgaven 
en -lasten. - Bewijs van cle we~·keliJkheid 
en het bed1·ag ervan rust op de belasting
pliehtige. - Reeht van de administmtie 
het clo01· de belastingpliehtige overgelegde 
bewijs te betwisten. - Ret staat aan de 
belastingplichtige de werkelijkheid en 
het bedrag te rechtvaardigen van de 
bedrijfslasten, die hij van zijn bruto
winsten wil aftrekken, terwijl de admi
nistratie het recht heeft te betwisten dat 
deze rechtvaardiging werd gegeven. (Ge
coordineerde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, art. 26.) 

18 m.aart 1969.. 674 

67. - Ajt1·ek van de bed1•iJjsuitgaven 
en -lasten. - Bed1·agen betaald aan een 
holclingvenmootsehap die in het bttitenland 
i-s gevestigd en e1· onde1'W01'p611 is aan een 
belastingstelsel dat ajwijkt van het gemene 
reaht. -. VVettelijk VM'moeclen van V001'· 
wending. - Tegenbewijs. - Vaststelling 
dat de lening, die volgens de belasting
pliahtige de betalingen 1'eahtvaa1·digt, voo1'· 
gewencl is. - Weige1·ing als bed1·ijjsuit
gave of beclrijjslast af te f1·ekken. -
Wettelijlcheid. - Om het wettelijk ver
moeden van voorwending in artikel 1 
van de wet van 23 februari 1954, dit is 
§ 4 van artikel 26 van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, om te keren en als aftrekbare 
bedrijfslasten te doen aannemen, bedra
gen als interesten van leningen betaald 
aan een holdingvennootschap, die in het 

buitenland is gevestigd en er onder
worpen is aan een belastingstelsel dat 
afwijkt van het gemene recht, moet de 
belastingplichtige het dubbel bewijs leve
ren dat deze betalingen beantwoorden 
aan werkelijke en oprechte verrichtingen 
en dat zij de normale grenzen niet 
overschrijden; de vaststelling door het 
hof van beroep dat de leningen voorge
wend zijn en dat de betalingen dus niet 
beantwoorden aan werkelijke en oprechte 
verrichtingen volstaat tot wettelijke 
rechtvaardiging van de weigering deze 
betalingen als aftrekbare bedTijfslasten 
te beschouwen. 

18 maart 1969. 674 

68. - Ajt1·elc van de bedrijjsuitgaven 
e11 -lctsten. - Bed1·ijjsverliezen. ~ V oor
wam·cle : ve1·liezen met een bedrijjskMalcter. 
- De met de bedrijfsuitgaven en -lasten 
gelijkgestelde verliezen kunnen van de 
brutobedrijfsinkomsten slechts worden 
afgetrokken, zo zij een bedrijfskarakter 
hebben, dit wil zeggen wanneer zij 
noodzakelijk betrekking hebben op het 
bedrijf. (Gecoordineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 26, 
§ 1, lid 2; wet van 28 maart 1955, art. 1.) 

1 april 1969. 731 

69. - Ajtrek van de bed1·ijjsuitgave11 
en -lasten. - Becb·ijjsverliezen. - Mate
rieel dat begrepen is in de door een opge
slo1·pte vennootsahap ingeb1·aahte aativa. 
- Dnjttiste en becl1·ieglijke sahatting op 
de p1·ijs waa1'V001' deze vennootsahap het 
gelcoaht had. - Mate1·ieel dat nadien doo1' 
de opsl01'pencle vennootsahap wenl ve1·lcoaht. 
- Eventueel geleden ve1·lies. - V aststel
ling op grond van de wam·de de1· investering 
in de exploitatie van de opsl01·pende 
ve11nootsahap. - Bewijslast nopens- een 
waardeverminde1·ing tussen de investering 
en de venle1·e verkoop van het mate1·ieel. -
Ret hof van beroep kan wanneer het 
vaststelt dat het materieel, dat begrepen 
is in de door een opgeslorpte vennootschap 
ingebrachte activa, onjuist en bedrieglijk 
geschat werd, niettegenstaande het ge
bruik ervan, op de prijs waarvoor zij 
het gekocht had, wettelijk beslissen dat 
het verlies, dat door de opslorpende ven
nootschap eventueel werd geleden bij de 
verdere verkoop van dit materieel, niet 
m.oet worden vastgesteld op grond van 
deze schatting op de koopprijs, maar wel 
op grond van de werkelijke waarde der 
investering van dit materieel in het 
bedrijf van de opslorpende vennootschap, 
die moet bewijzen dat dit materieel in 
waarde verminderd is tussen het ogen-
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blik waarop het was ingebracht en dit 
waarop zij het verder verkocht. 

1 april 1969. 731 

70. - Wetboek van de inlcomstenbelas
tingen, aTtilcel 435, 1°. - Vennootschaps
belasting. - vVet van 20 novemb~1· 1962, 
artilcel 72. - OveTgangsbepal~ng. 
Bedrijjslasten. - AjtTelcbaa1'1wid van de 
inkomstenbelastingen. - V oorwaaTde. -
Aileen de belastingen, die zouden aftrek
baar geweest zijn van de · inkomsten 
van handelsvennootschappen belastbaar 
in de bediijfsbelasting van eeJ?- a~nsla&: 
jaar dat 1963 voorafgaat, mdl6n ZlJ 
tijdig werden gevestigd en tel~. last.~ 
genomen, en die vastgesteld z~Jn biJ 
navordering van rechten op de mkom
sten over dergelijk dienstjaar, zijn als 
bedrijfslasten aftrekbaar van de belast
bare inkomsten over dienstjaren van na 
de · inwerkingtreding van de wet van 
20 november 1962. (Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, art. 435, 1°; wet 
van 20 november 1962, art. 72.) 

1 april 1969. 735 

71. - Ajt1·ek van de bedTijfsuitgaven 
en -lasten. - Ajt1·elcba1'e becb·ijjsschttld. 
- Beg1•ip. - Om als bedrijfslast te 
mogen worden afgetrokken van de 
belastbare brutoinkomsten over een 
dienstjaar, moet een schuld inzonderheid 
het karakter hebben verkregen van een 
zekere en vaststaande schuld. (Gecoor
dineerde wetten betreffende de inkom· 
stenbelastingen, art. 26, § 1.) 

13 mei 1969. 912 

16. Ajt1·ek van bed1·ijjsverliezen 
van vroegeTe dienstjaren. 

17. Aftrelc van de 1·eeds belaste ~lementen , 
teneinde dubbele belast~ng 

te ve1·mijden. 

72. - Ajt1•elc van de 1·eeds belaste ele
menten teneinde dubbele belasting te 
ve1·mijden. - Grenzen waa1·i11 deze ele
menten van de belastba1·e inlcomsten lcun
nen wonlen ajget1·olclcen. - De reeds 
belaste inkomsten kunnen enkel van de 
belastbare inkomsten worden afgetrok
ken in zover deze reeds belaste inkomsten 
terug voorkomen in het batig saldo van 
het boekjaar, dit wil zeggen voor hun 
totaal bedrag vooraf verminderd met de 
daarop druldm~de financ~ele lasten en 
met een evenred1g aandeelm de algemene 
onkosten. (Gecoordineerde wetten betref-

fende de inkomstenbelastingen, art. 52, 
§ 4.) 

20 september 1968. 80 

73. - Ajt1·ek van de 1•eeds belaste _ele
menten teneinde dubbele belasting te veT· 
mijden. - Activa-elementen die 1·eeds 
belaste inlcomsten lcunnen vom·tb1·engen. -
Beg1'ip. - Om de fumnciele lasten 
drukkende op de bedragen die de belas
tingschuldige geleend heeft om de activa
bestanddelen te verliTijgen welke reeds 
aangeslagen inkomsten kunnen opbren
gen in de zin van artikel 52 van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen te bepalen, worden 

· aileen in aanmerking genbmen de activa
bestanddelen welke reeds aangeslagen 
inkomsten voor het beschouwde belas
tingjaar kunnen opbrengen. 

20 september 1968. 80 

74. - Ajt1·elc van de 1•eeds belaste ele
menten teneinde dttbbele belasting te 
ve1·mijden. - Artikel 52, § 4; van de 
gecoonlimeenle wetten bet1·eOende de e'nlcom
stenbelast1:ngen. - Financiele lasten dTulc
lcende op de reeds belaste inlcomsten. -:
Beg1·ip. - De algemene regel vervat m 
§ 4 van artikel 52 van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, volgens welke de reeds belaste 
inkomsten slechts kunnen worden afge
trokken in zover zij terug voorkomen in 
het batig saldo van het dienstjaar, dit 
wil zeggen voor hun totaal bedrag vooraf 
verminderd met de daarop drukkende 
financiele lasten, eist dat om hun aftrek
baar bedrag te bepalen, van de reeds 
aangeslagen inkomsten slechts het ge
deelte vax1 de financiele lasten dat erop 
betrelddng heeft moet worden afge
troldmn. 

20 september 1968. 80 

75. - Ajt1•elc van de 1•eeds ?elaste ele
menten teneinde dubbele belast~ng te ve1'
mijden. - Bewijs dat e1• op de 1•eeds 
belaste inlcomsten geen financiele lasten 
cb·ulclcen. - Bewijs dat door elk 1'echts
middel lean wo1·den gelevenl. - Ret staat 
aan de belastingplichtige het bewijs te 
leveren van het bedrag van de financiele 
lasten op de reeds belaste inkomsten ; 
geen bepaling van artikel 52 van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen schrijft daartoe een 
bijzonder bewijsmiddel v:oo;, ei'l stelt 
evenmin deze lasten forfmtmr vast. 

20 september 1968. 80 
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76. - Ajf1•ek van de reeds belaste be
standdelen ter voorkoming van dubbele 
belasting. - V aststelling van het bedrag 
van de jinanciele last die gediend heejt tot 
het aanschaffen of aanleggen van de activa
bestanddelen die 1•eeds aangeslagen inkom
sten opb1·engen. - Soeve1·ei1~e beo01·deling 
do01' de jeitem·echter. - Bij gebreke van 
wettelijke schattingsbepalh1gen, wordt 
het bedrag van de £nanciele last, die 
gedie~1d heeft tot het aansehaffen of aan
leggen van activabestanddelen die reeds 
aangeslagen inkomste~l opbrengen, soe
verein in feite, zonder schending van 
artikel 52, § 4, van de bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, vastgesteld door 
·de beslissing die het bedi;ag van deze 
financiele last bepaalt op gTond van 
feitelijke gegevens, welke niet vreemd 
blijken te zijn aan de aa~1schaffings- of 
aanleggingswaarde va~l bedoelde activa
bestanddelen. 

18 februari 1969. 578 

77. - Ajt1·ek van cle 1•eeds belaste 
inkomsten. - A.ft1·ek van de m·oege1· ge'inde 
belastingen van het beclrag van de belasting 
<lie do01• een naamloze vennootschap Ve?'· 
schi,ldigcl is op de -t<itgekeenle en van de 
1'ese1·ves a.fgenomen inkomsten. - Rese1•ves 
gelijk aan v1·oegere winsten die we?·den 
aangewend tot de aanbmtw va1~ a1·beide1·s
woningen. - Inlcomsten belast ten name 
van de vennootschap, doch geen 1•eeds 
helaste inlcomsten. - De reserves die 
overeenste1n1nen 1net vroegere winsten 
die door een naamloze vennootschap 
werden aangewen.d tot de aanbouw van 
arbeiderswonin.gen of andere inrichtingen 
ten behoeve van het person.eel van het 
bedrijf, waarop de fiscale regelh1g bepaald 
bij artikel 27, § 2, 5°, lid 2, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingeD werd toegepast, 
zijn geen reeds belaste in.komste~l in de 
zin van artikel 52, § 2, van dezelfde 
wetten, doch ten name van de vmuloot
schap belaste inkomsten die, bij hun 
uitkermg, aa~1leidin.g geven tot de aftrek 
van de vroeger ge'i:nde belastmgen waar
van sprake in de §§ 7 en 8 van bedoeld 
artikel 52. ' 

10 jtmi 1969. 991 

78. - Ajt1·eh van de reeds belctste 
inkomsten. - Ajt1·ek van de v1·oeger ge'inde 
belastingen van het bedmg van de belasting 
die ve?·sch-tddigcl is op de uitgekee1·de 
inkomsten van de vennootschappen. -
Bedragen -ttit m·oegere winsten die wenlen 

aangewend tot de aanbouw van a?'beide?·s
woningen. - Beckagen die onde1·wo1'pen 
zijn aan ae heljt van de bed1·ijjsbelasting. 

, - B edragen die 1·eecls gezamenlijk belast 
zijn. - Bed1·agen die beg1·epen zijn in 
het bed1·ag van de in aanme1·king te nemen 
1•eserves. - Daar de gezamenlijke bedra
gen van de vroegere winsten die aange
wend werden tot de aanbouw van 
arbeiderswon.mge~1 of andere inrichtingen 
ten behoeve van het personeel van een 
bedrijf, onderworpen waren aan de helft 
van de bedrijfsbelasting, moeten zij ten 
aanzien van de toepassh1g van artikel 52, 
§ 7, van de gecoordmeerde wetten betref
fende de i~1komstenbelasti~1gen be
schouwd worden als reeds aa11geslagen 
en derhalve als begrepen in het bedrag 
van de reserves die ill aamnerking moeten 
worden genomen voor de berekening van 
de belastingen, welke dienen te worden 
afgetrokken van de mobilienbelasting op 
de dividenden uit reeds aangeslagen. 
reserves. (Gecoordineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 52, 
§§ 1, 7 en 8.) 

10 'jtmi 1969. 991 

18. Verminde1'ing wegens gezinslasten. 

19. Ve1·hoging als sanctie. 

79. - Belastingve?·hogingen als sanctie. 
- V et•hogingen van toepassing in geval 
van te late aangijte zoals bij niet-ctcmgijte. 
- De belastingverhogingen die bij niet
aangifte als sanctie worden voorgeschre
ven zijn van toepaHsing, zelfs al werd er 
een aangifte ingediend na het verstrijken 
van de termijn. (Gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 57.) 

4 februari 1969. 535 

20. Reclamatie. 

80. - Reclamatie. - Stelsel van a?'ti
kel 61, § 3, van de gecoonlineenle wetten 
betT.efjende de inkomstenbelastingen v661' 
de wijziging e1·van bij de wet van 24· mam·t 
1959.- Oo?'spronkelijlce reclamatie binnen 
de wettelijke te1·mijn, late1·e 1·eclamatie 
buiten deze te1·mijn. - Late1•e 1·eclamatie 
die een nieuwe betwisting opWM'pt. -
Late1'e reclamatie te laat ingediencl. -
Te laat ingediend is de reclamatie die, 
nadat een eerste reclamatie werd inge
diend, een betwisting opwerpt die ver
schilt van die welke het voorwerp was 
van · de oorspronkelijke reclamatie, en 
die wordt ingediend na het verstrijken 
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van de termijn van reclamatie, op straffe 
van nietigheid voorgeschreven bij arti-
1ml 61, § 3, van de geco6rdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, zoals het van kracht was v66r 
de wijziging van die tekst door artikel 1 
van de wet van 24 maart 1959. 

5 november 1968. 263 

81. - Reclamatie. - Aanslag gevestigd 
·bij wijziging van de aangijte. - Aanslag 
gevestigd op een ande1·e g1·ondslag dan die 
welke was voo1·gesteld in het be~·icht van 
wijziging en zonder verband hiermee. -
Directeur cle?' belastingen niet bevoegcl om 
de omvettel?:jkheid van de aanslag te her
Btellen en die zich e1·toe moet bepe?"ken cle 
nietigheicl eTvan vast te stellen. - De 
directeur der belastingen, bij wie een 
reclamatie is ingediend tegen een aanslag 
gevestigd op een andere grondslag dan die 
welke ,in het bericht van wijziging van 
de aa.ngifte werd voorgesteld en zonrl.er 
verband is met deze grondslag, mag de 
bij de inkohiering van de aanslag hegane 
onwettelijkheid niet herstellen, ook al was 
deze onwettelijkheid het gevolg van een 
verschrijving, en moet zich ertoe beper
ken de nietigheid van de aanslag vast te 
stellen. (Geco6rdineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 61, 
§ 3, en 65.) 

4 maa.rt 1969. 622 

82.- Reclamatie.- Beslissing van de 
di?·ecte1l1' de?' belastingen tot 1.vijzi ging van 
de aanslag wam·tegen een Teclamatie was 
·ingediend. - Beslissing die geen onde?'
scheiden aanslag vestigt doch zich ve?"
mengt met de gewijzigcle aanslag. - Door 
in de belastbare grondslag van een 
aanslag waarvan hij regelmatig kennis 
n.eemt ingevolge de reclamatie van de 
helastingplichtige, elementen op te nemen 
die in de loop van het onderzoek gebleken 
zijn en de inkohiering te bevelen van 
ftanvullende aanslagen, vestigt de direc
teur der directe belastingen geen aanslag 
die onderscheiden is van de oorspron
kelijke, doch wijzigt deze aanslag waar
mee zijn beslissing zich vermengt. 

25 maart en 17 juni 1969. 
700 en 1036 

21. Ontheffing. 

83. - Ontheffingen. - Ove1·belasting 
voo?'tvloeiend uit mate1·ii!le ve1·gissingen. 
- Beg1'ip. - De materiele vergissing 
die de directeur der belastingen het recht 
geeft de ontheffing van overbelasting 
~e verlenen, is een feitelijke vergissing, 

die voortvloeit uit een 
1185 t1:<:nt het besta~n van m~ ~:::::-

biJ ontstentems waarv- ~ ~ ~isv t · 
wettelijke grondslag mist ~-~ ~ri .. 1a tmg om. 
over de rechtsdwaling, ~ """ ::at ~ e gegevens 
uitlegging van de wet ~ ·~ ~i· te aanslag 
toepassing ervan op als v~ ~. ~. Je!naat t,eg_en
de · feiten onderstelt. ~. <de 0 llJUiste 
wetten betreffende de ::-i.( ~ ~ta V~rkeerde 
tingen, art. 61, § 6; we~~~.~ ~co~~· erken-
1959 art. 2.) ~. ~ r llleerde 

' '-,., 'ClmstenbeJ 
7 januari 1969. ~n 24 >Yo as; 

"••aar~ 

439 
84.- Ontheffing.- T"'='F

belastingen en verplichtingr e-.e:. 
T~sten te betalen. - Een ~ #-.;;..<e~ 6etal' 
t~ng.- Oorzaak.- Wett~l ,_..._~'<::;;..,_at ~nfl.van 
-De verplichting de ten ..;_,<:-;:;;;.'L '""" z ozre Z'f!te
inkomstenbelastingen tel:.~ ~~ "" ""= e Ve?plzch
en de verplichting om op Ji~~ "'-""~:Jf;:nd~lag. 
bedragen moratoire intere~t:~ ~~ '(:; 13 bgemde 
maken maar een enkele v-"" ·~~ l'C'lus e~~Jen 
die een dub bel voorwerp. l.. :t-1;:. .l . c"" b 1emde 
de oorzaak in eenzelfde l: '0~:{~~llt'e ale_n, 
met name de inning van <0Q): c, mg tnt, 
die niet verschuldigd zih::tq"" ~ t:~;~a~':an 
de wettelijke grondslag t""' '0~ ""1:\- Igt, 
eenzelfde bepaling, artikel ~-i~ ~s mgen 
de gecoordineerde wetten b'"; ~. ::-tct13 aa?-'v~n 
inkomstenbelastingen. ""c~, l i.q: ~ Is 111 

. "":t'e , van 
20 februar1 1969. ""nde de 
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eerder dan op de interesten. (Burg. 
Wetb., art. 1254.) 

20 febwari 1969. 580 

22. BM·oep vom· het hof van beroep. 

87. - Be1·oep vom· het hof van bet·oep 
tegen de beslissing van, de direete~w der 
belastingen. - Rechterlijk gewijsde doo1· 
een em·ste beslissing. - M iddel voo1· het 
em·st vooTgeckagen voo1· het hof van be1·oep. 
-Jviiddel clat doo1· clit hof moet worden 
onde1·zoeht. - Het hof van beroep 
waarbij aanhangig is een beroep van ,de 
belastingplichtige tegen de beslissing van 
de directem· der belastingen, nwet zelfs 
van ambtswege onderzoeken of de admi
nistratis het recht om nog belastingen te 
vestigen niet verloren had, wegens het 
gezag toegekend aan het rechterli,jk 
gewijsde door de directeur op de recla
matie van de belastingplichtige of door 
het hof van beroep op het beroep tegen 
deze beslissing ; het op dit gezag gegronde 
middel wordt dus geldig bij het hof 
aanhangig gemaakt, zelfs indien het voor 
het eerst voor het hof wordt opgeworpen. 
(Gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 65 en 66.) 

3. september 1968. 4 

88. - Beroep vooT het hof van bet·oep. 
- Verplichting vom· het hof van be1·oep 
binnen de grenzen van het geschil, waa1·van 
het kennis neemt, de aanslag zelf te beoor
clelen. - Bevoegdheid van het hof van 
beroep ambtshalve de gegovens aan te 
d·uiden die de vestiging van een j~~iste 
aanslag kunnen wettigen. - Het hof van 
beroep, dat, wegens de omstandigheid 
dat de directe belastingen de openbare 
orde aanbelangen, binnen de grenzen van 
het bij het hof aanhangige geschil, de 
regelmatig aangehaalde elementen zelf 
moet beoordelen zonder gebonden te zijn 
noch door de overwegingen in feite of in 
rechte, al worden ze niet bekritiseerd, 
van de beslissing van de directeur der 
belastingen, noch door de conclusies van 
de partijen, kan, zonder evenwel aan de 
Staat meer toe te kennen dan wat hem 
door deze beslissing wordt verleend, 
ambtshalve alle elementen aanduiden die 
de vestiging van een juiste aanslag klm
nen wettigen. (Geooordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 66.) 

17 september en 19 november 1968, 
en 15 april 1969. 

60, 303 en 765 

89. - Beroep voo1· het hof van be1·oep. 

- Aan het hof van beroep ove1'(Jelegd 
geschil. - Berp·ip. - Het hof van beroep; 
dat zich ertoe beperkt de verrichting, 
waarover de beslissing van de direoteur 
der belastingen is gewezen, op verschil
lende wijze te beoordelen en te kwalifi
ceren, overschrijdt geenszins de grenzen 
van het geschil dat door het beroep van 
de belastingplichtige tegen deze beslissing 
bij dit hof aanhangig is en neemt geen 
kennis van een be1;wisting die door dit 
beroep aan het hof niet is overgelegd. 
(Gecoiirdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 66.) 

17 september 1968 en 15 april 196~. 
60 en 76~ 

90. - Be1·oep voo1· het hof van be1·oep j 
- V e?'WMping van het be1·oep gegroncl o~ j 
ambtshalve dom· het hof van be1·oep op(l ~ 1 
wmpen middel. - Jviiddel afgeleid 4. .- I 
gegeve?ts die 1'egelmatig werden overgeler;y?..~ I 
aan de beoo1·deling van het hof van be1'o ~ I 
en clo01' de pa1·tijen We?'den besproken. e~ j 
Geen voo1·ajgaande hm·opening van ~ 1 
clebatten. - Wettelijkheid van de be~z ::t~ I 
sing. - Het hof van beroep dat ~-& -.. j 
beroep van de belastingplichtige t~ ~'(:-> 
~e beslissing van de directeur der b~f~~ j 
tmgel!- verwerpt op grond van een miQ <:'tq,~.,.: 1 
dat d1t hof ambtshalve heeft afgeleic:( ~1 I 
regehn.atig aan zijn beoordeling G Qi i j 
gelegde elementen, is niet verplicht v v~l:' ~ 

1 af de heropening van de debattel::l.G(Jl:', 1 
bevelen. t~ j 

17 september en 19 november l 1 28 januari 1969. 60, 303 e 4 9()8 1 
i'll5 I 

91. -'- Be1·oep voor het hof van b I 
- Ar1·est clat de he1·opening van· rle 0'~'>oe:p j 
ten beveelt, om het de partijen mog

0
1.eoq,t · 1 

maken versohillende stukken, tva ?,jlc l' I 
hun conclttsies verwijzen, bij het ~'~''i?.q,a: j 
te voegen. - Daaropvolgend ct1·'1' ' 0 -&&ie 
vaststelt dat clit a?Test is nagek0 ::8 t Clq,'l' j 
V aststelling d•ie implicee1·t dat cle en. t 1 
t;lie na het em·ste aYrest niet we1'd &t1tlclc;- I 
gelegd zich 1·eeds in het dossie1' e'l?. ove-r'/?. j 
zaak bevonden. - W anneer ee

11 
'IJq,'l?. Cl' 

arrest van het hof van beroep ee:rst e j 
aanhangig is een beroep tegen_ d Vlraa:r0 ."'! 1 
sing van de directeur der belast~ hesli lJ I 
heropening van de debatte11 gell cl13

' I 
heeft om het de partijen 11lo l:)~Y~le el 
maken de verschillende stnk:ken_ ;:ehJJt t ''J 
hlm conclusies verwijzen bij het aarllaa :1 
te voegen, en een daaropvolge dosl'li "I 
vaststelt dat het eerste ar1,

11d atre 0 'J 
nagekornen, impliceert deze v est vv-0 s~ 
clat de stukken die na het ee:raststelli~·cl 
niet werden overgelegd, zich ste arre ~ 
het dossier van de zaak breeds Stj 

0vollde~1 
. j 

j 
j 

j 

j 
j 

j 
j 
j 
j 
j 

j 
j 

j 

j 
j 
j 
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(Gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 66 ; wet van 
6 september 1895, art. 9 en 10.) 

15 oktober 1968. 184 

92. - Be?'oep voo1· het hof van be?'Oep. 
- Hof van beroep dat aan de fisous niets 
meeT kan toelcennen dan wat doo?' de 
beslissing van de direoteu1· wo1·dt verleend. 
- Beg1·ip. - Het hof van beroep, 
waarbij aanhangig is het beroep van de 
belastingplichtige, kan aan de fiscus niets 
meer toekennen dan wat verleend wordt 
door de eigenlijke beslissing van de 
directeur der directe belastingen, dit wil 
zeggen dan wat het beschikkend gedeelte 
van deze beslissing uitmaakt. (Gecoi:irdi
neerde wet ten betreffende- de inkomsten
belastingen, art. 66.) 

19 november 1968. 303 

93. - Be~·oep voor het hof van be1·oep. 
- Gesohil ove?'(Jelegd aan het hof van 
be?'oep. - Beg?'ip. - Het hof van beroep 
dat zich ertoe beperkt de verrichting 
waarover de beslissing van de directeur 
der belastingen is gewezen op verschillen
de wijze te beoordelen en te kwalificeren, 
overschrijdt geenszins de grenzen van 
het geschil dat bij het hof door het 
beroep van de belastingplichtige tegen 
deze beslissing aanhangig is en neemt 
geen kennis van een betwisting die door 
het beroep aan dit hof niet is overgelegd, 
en verleent derhalve niets meer dan wat 
deze beslissing toekent. (Gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 66.) 

19 november 1968. 303 

94. - Di1•eote belastingen. - Bevoegd
heid van de ;·eohte?' om ambtshalve te 
voo1·zien in de dam· de pa1·tijen voorged?'a
gen ?'edenen. - G?'enzen van deze bevoegd
heid. - De rechter kan ambtshalve 
voorzien in de door de partijen voorge
dragen redenen, wanneer hij enkel steunt 
op regelmatig aan zijn beoordeling over
gelegde feiten en noch het voorwerp 
noch de oorzaak van de eis wijzigt. 

28 januari 1969. 515 

95. - Be1·oep voo1• het hof van be?'oep. 
- G1·enzen van het aan dit hof ove?'
gelegde gesohil. - Het hof van beroep, 
waarbij aanhangig is het beroep van de 
belastingschuldige tegen de beslissing van 
de directeur der belastingen, kan, buiten 
de gevallen van verval, over~acht of 
rechterlijk gewijsde, geen kenms nemen 
van een betwisting betreffende het aan-

sl.agjaar, wanneer ~ie be't;wisting aan de 
drrecteur der belastrngen niet werd over
gelegd en deze laatste dit geschilpunt 
niet van ambtswege hee:('t beslecht. 

25 februari 1969. 609 

96. - Be?·~ep voo?' ~et hof van beroep. 
- Bevoegdhe~d v~n d~~ h-of. - Tegeneis 
tot sohadeve1·goed~ng ~n[}'esteld doo?' de 
belastingsohuldige. - · Er of van be?'oep 
niet bevoegd om lcennis e1·van te nemen. 
- Het hof van beroep dat door het 
beroep . v~n de belast~g"'chuldige tegen 
de beshssmg van de drrecoteur der belas
tingen, behoudens verva}, enkel kennis 
neemt van: d: aan de di:t:ecteur overge
legde betwrstmgen en kwGsties waarover 
deze .am?tsh~lve uitspraal~ heeft gedaan, 
en dre mtslu~te~d betrekking hebben op 
een aanslag, rs n1et bevo.eg;d om uitspraak 
te doen op een tegeners _ tot schadever
!So~ding~ welke door de belastingschuldige 
IS mged1end :~ gest:und. Clp een houding 
van de admrmstratie, d1e " de redelijke 
grenzen van het verdedigingsrecht in 
rechte >> zou te buiten gaan. 

13 mei 1969. 912 

97. - Beroep voor het hoj van be?·oep. 
- Grenzen van het aan_, het hof van 
be?'oep ove1·gelegde gesohil. - Het hof 
van beroep waarbij ~anhangig is het 
beroep van de belastmgplichtige tegen 
de beslissing van de directeur der belas
tingen kan, buiten het geval van verval 
of rechterlijk gewijsde, enkel kennis 
nemen van ?-e. aan de directeur ·overge
legde betwrstrngen en geschilpunten 
waarover deze ambtshalve beslist heeft. 
(Gecoi:irdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 66 en 67.) 

3 juni 1969. 957 

98. -. B.e1·oep vom· het '!of van be?·oep. 
- Beshss~ng van de dt't'eotett?' die de 
we?'lcelijlcheid van reeds belaste inlcomsten 
heejt aangenomen en de e't'op d?·ulclcende 
jinanoiele lasten van ambtswege vastge
steld heeft~ - Bevo~gdheid van het hof 
van be1·oep om lcenn~s te nemen van een 
gesohil omt?'ent het besta.an en het bed1·ag 
van d~~e lasten. - ~o m een beslissing, 
w~arb.IJ de recla~~tre van de belasting
phchtige gedeeltehJk wordt aangenomen 
de directeur der belastingen aanvaard 
heeft dat zekere inkomsten elementen 
zijn, die reeds tijdens ~et dienstjaar 
werden aangeslagen, en hiJ zelf vaststelt 
in hoever zij met financiele lasten waren 
bezwaard, kan het hof van beroep 
waarbij ~anh~ngi15 is het beroep v~ 
de belastrngphchtrge tegen. deze beslis-
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sing, kennis nemen van een geschil om
trent het bestaan van deze lasten, 
waarvan de belastingplichtige niet afge
zien heeft, zelfs zo hij toegegeven heeft 
dat een door hem voorgestelde bereke
ningswijze niet in aanmerking kon ko
men. (Gecoi:irdineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 66). 

10 jlmi 1969. 991 

23. Voo1·ziening in cassatie. (Zie : Oas
satie, Oassatiemiddelen, V oorziening 
in cassatie.) 

24. Vervolgingen, temtitvoe1·legging, 
voor1·echt van de Schatlcist. 

99.- Ve1·volgingen tot invonlM·ing.
Ontvange1· cle1' cli1·ecte belastingen. 
Ontvange1· die de belastingen invonlert. 
- Ontvange1· die hanclelt als o1·gaan van 
de Staat en niet lc1·achtens een adrni
nist1·atieve opclmcht. - De ontvanger der 
directe belastingen die de belastingen 
invordert krachtens de hem. door de wet 
zelf verleende bevoegheid, handelt als 
orgaan van de Staat en niet krachtens 
een administratieve opdracht. 

21 februari 1969. 587 

100. - Vervolgingen. Uitvoerbaar 
ve1·lclaa1·cl lcohier. - Beg1·ip. - Opdat 
een kohier inzake directe belastingen ten 
aanzien van een bepaalde belastingschul
dige regelmatig zou zijn, is het niet nodig 
dat elk artikel afzonderlijk uitvoerbaar 
wordt verklaard en door de directeur 
ondertekend is. 

21 februari 1969. 587 

101. - V ct;volgingen, tenuitvoerlegging 
voo1'1'echt van de Schatlcist. - Notaris die 
aan de bevoegde ontvanger cler belastingen 
be1·icht he eft gezonden dat hij g evonlenl 
was om een alcte op te malcen die de VC1'
V1"eemding of het hypothelce1·en van een 
onroe1·encl goed, van een schip of een 
vaartuig tot voorwe1-p heeft. - Kennis
geving doo1· de ontvangM' der belastingen 
aan de notm·is van het bed1·ag van cle 
belastingen en bijbehoren die aanleicling 
lcunnen geven tot inschrijving van de 
wettelijlce hypotheelc van de Schatlcist op 
de goede1·en die het voorwerp van de akte 
zijn. - Voor cleze kennisgeving gestelde 
te1·mijn. - W anneer een notaris de 
bevoegde ontvanger der belastingen be
richt heeft gezonden dat hij gevorderd 
was om een akte op te maken die de 
vervreemding of het hypothekeren van 
een onroerend goed, van e~n schip of 

een vaartuig tot voorwerp heeft, moet 
de ontvanger hem, zo het belang van de 
Schatkist zulks vereist, kennis geven van 
het bedrag van de belastingen en bijbe
horen die aanleiding kunnen geven tot 
inschrijving van de wettelijke hypotheek 
van de Schatkist op de goederen die het 
voorwerp van de akte zijn, « v66r het 
verstrijken van de twaalfde werkdag die 
volgt op de verzending van het bericht "• 
dit wil zeggen binnen een tonr1ijn van 
twaalf werkdagen en niet binnen een 
termijn van twaalf dagen waarvan alleen 
de laatste dag een werkdag moet zijn. 
(Gecoi:irdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 73). 

13 maart 1969. 649 

102. - Vervolgingen tot invo1·dering. 
- Verjaring. - Stuiting. - DagvaM
ding. - Rechtsgeding. - Begri/p. -
Indien een dagvaarcling tot invordering 
van directe belastingen de verjaring regel
matig heeft gestuit, loopt de verjaring 
niet tijdens het rechtsgeding. Dit rechts
geding wordt niet gesloten zolang, ten 
gevolge van een cassatievoorziening tegen 
de beslissing op de door de dagvaarding 
ingestelde rechtsvordering, het gerechte
lijk geschil over het recht, waarop deze 
vordering is gegrond, voortgezet wordt. 
(Koninklijk besluit van 22 september 
1937, art. 78; Burg. Wetb., art. 2244 en 
volg.) 

19 juni 1969. 1042 

25. Internationale vercl1·agen. 

a) Verdrag met de Verenigde Staten 
van A.lnerika. 

b) V erdrag met Frankrijk. 
c) Verdrag 

met het Groothertogdom Luxemburg. 
d) Verdrag met Italie. 

e) Verdrag met de Nederlanden. 

103. - Inte1·nationale ovm·eenkomsten. 
- Ove1·eenlcomst tussen Belgiii en Neder
lancl. - Nijve1·heicls-, handels- of land
bouwbedrijj dctt in beide Staten vaste 
in1·ichtingen heejt. - Belasting op cle door 
deze inrichtingen voo1·tgeb1·achte inkornsten. 
- Wanneer een nijverheids-, handels- of 
landbouwbedrijf in Belgie en in Neder
land vaste inrichtingen heeft, heft iedere 
Staat de belasting op het deel van de op 
zijn grondgebied behaalde inlmmsten. 
(Overeenkomst tussen Belgie en Neder
land tot voorkoming van dubbele belas
ting, gesloten op 20 februari 1933 en 
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goedgekeurd bij de wet van 2 juni 1934, 
art. 4, § 2.) 

29 april 1969. 818 

104. - Inte1'nationale ove?'eenlcomsten. 
- Ove1·eenlcomst tussen Belgie en N ede1'
land. - Nijve1·heids-, handels- of land
bouwbed1·ijf dat in beide Staten vaste 
in1·ichtingen heeft. - Doo1· deze inrichtin
gen vom·tgeb1·achte inlcomsten. - VeTde
ling. - Wanneer een nijverheids, han
dels- of landbouwbedrijf in Belgie en in 
Nederland vaste inrichtingen heeft, heft 
iedere Staat de belasting op het deel 
van de op zijn grondgebied behaalde 
inkomsten, alhoewel de bevoegde admi
nistraties van beide Staten tot dan geen 
enkele gemeenschappelijke regeling ge
troffen hebben nopens de verdeling der 
inkomsten. De bepaling van artikel 110 
van het Wetboek van de inkomsten
belastingen volgens dewelke voor het 
bepalen van de belastbare inkomsten, de 
krachtens bijzondere wetsbepalingen vrij
gestelde inkomsten die begrepen zijn in 
de winsten over het belastbaar tijdperk, 
van de winsten worden afgetrokken in 
de volgorde en op de elementen van de 
winst zoals door de Koning wordt vast
gesteld, doet geen afbreuk aa.n deze regel. 
(Overeenkornst tussen Belgie en Neder
land tot voorkoming van dubbele belas
ting, gesloten op 20 februari 1933 en 
goedgeke"l1rd bij de wet van 2 juni 1934, 
art. 4, § 2.) 

29 april 1969. 818 

105. - Inte1·nationale ove1'eenlcomsten. 
- Ove1•eenlcomst tussen Belgie en Nede1'
land. - Nijverheids-, handels- of land
bouwbed?·ijf dat in beide Staten vaste 
im·ichtingen heeft. - V aststelling van de 
wins ten behaald in N ede1·land en in 
Belgiii van de belasting v1'ijgesteld. -
B elastingen betaald in N ede1·land en niet 
afget?"olclcen van df3 in dit land b~laste 
winsten. - Bed1·ag van deze belashngen 
moet niet wo1·den afgetTolclcen van de in 
Belgic vTijgestelde winsten. - Wanneer 
een nijverheids-, handels- of landbouw
bedrijf in Belgie en in Nederland vaste 
inrichtingen heeft, moet voor de vast
stelling van de winsten die in Nederland 
werden behaald en van de belasting in 
Belgie zijn vrijgesteld ingevolge artikel 4, 
§ 4, van de Gvereenkomst tussen Belgi~ 
en Nederland, gesloten op 20 februan 
1933 en goedgekeurd bij de wet van 
2 jcmi 1934, het bedrag van de in Neder
land betaalde en bij het belasten van 
deze winsten niet afgetrokken belastingen 
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niet in mindering worden gebracht van 
de in Nederland belaste winsten. 

29 april 1969. 818 

f) V erdrag tussen Belgie en het V erenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannie 

en Noord-Ierland. 

TITEL II. - Stelsel v66r het 

Wetboek van de inkomsten

belastingen. 

HOOFDSTUK I. 

BELASTING OP DE INKOMSTEN 
UIT ONROERENDE GOEDEREN 

( GRONDBELASTINGEN), 

HOOFDSTUK II. 

BELASTING OP DE INKOMSTEN 
UIT ROERENDE KAPITALEN 

(MOBILIENBELASTING). 

106. - Mobilienbelasting. - Ve?'eni
ging in deelneming. - Winsten doo1' de 
deelgenoten 1'echtst1'eelcs vedc1•egen in ver
houding tot httn maatschappelijlce 1'echten. 
- TV insten belastbaaT ten name van de 
deelgenoten, zelfs zo zij niet werlcelijlc 
we?'den ve1·deeld. - Nu de vereniging in 
deelneming geen rechtspersoonlijkheid 
heeft die onderscheiden is van die van de 
deelgenoten, moeten de in haar bedrijf 
behaalde winsten worden beschouvvd als 
rechtstreeks door de vennoten verkregen 
in verhouding tot Inm maatschappelijke 
rQchten, en zijn zij jaarlijks ten laste van 
genoemde vennoten belastbaar, zelfs in
dien ze werden gereserveerd en dus niet 
werkelijk onder hen werden verdeeld. 

1 oktober 1968. 124 

107. - M obilienbelasting. Inlcom-
sten doo1· een veTeniging in deelneming 
toegelcend aan de 1·echthebbenden. - In
lcomsten onde1'Wo1'pen aan de mobiliiin
belasting. - Datum vanaf wellce de 
inlcomsten aan deze belasting zijn onde1'
W01'Pen. - Artikel 21 van de gecoor
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen stelt het verschuldigd 
zijn van de mobilienbelasting'niet afhan
kelijk van de werkelijke · betaling van 
de inkomsten door een vereniging in 
deelneming aan haar vennoten, vermits 
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deze belasting verschuldigd is zoclra deze 
inkomsten worden toegekend en de rech
ten van de rechthebbenden aldus worden 
gevestigd. 

1 oktober 1968. 124 

HOOFDSTUK III. 

BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN 
(BEDRIJFSBELASTING). 

108. - Becl?·ijfsbelasting. - Pe1·sonen 
clie som·tgelijke ambten nitoefenen als clie 
van een beheenle1·. Gecoonlinee1·de 
wetten betretfencle de inkomstenbelastingen, 
artikel 25, § 1, 2°, b.- Bewijslast.- Be
g?·ip . .,----- Ret arrest van een hof van be
roep dat, na ontleding van de statuten 
van een naamloze vennootschap, van de 
akte van overdracht van bevoegdheden 
waarvan een persoon die geen lid is van 
de raad van beheer van bedoelde vennoot
schap het voorwerp is geweest, en van 
de werkelijke activiteit die deze persoon 
heeft ontwikkelcl, eruit afieidt dat hij 
ambten heeft uitgeoefend die eigen zijn 
aan een beheerder van een veru1ootschap 
op aanclelen en dus soortgelijke ambten 
als die van een dergelijke lasthebber, in 
de zin van artikel 25, § 1, 2° b, van 
de gecoiirdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, keert de wettelijke 
bewijslast niet om door te preciseren 
dat bedoelde belastingplichtige geen enkel 
gegeven voorlegt dat volgens hem moest 
bewijzen dat de feiten waarvan het arrest 
het bestaan van deze soortgelijke ambten 
afieidt, niet bewijskrachtig zijn, wanneer 
op hem de verplichth1g rust dit tegen
bewijs te leveren. 

17 september 1968. 60 

109. - Bedrijfsbelasting. Gecoonli-
neenle wetten, a1·tikel 25, § 1, 2°, b. -
Personen die soortgelijke ambten 1titoe
fenen als die van een beheerde1· van een 
vennootschap op acmclelen. - Beg?'ip. -
Ret arrest van het hof van beroep dat 
vaststelt dat een persoon, die geen ambt 
bekleeclt van een beheerder van een 
vennootschap, 1naar niette1nin in de 
plaats van de beheerders getreden is bij 
het verrichten van handelingen die krach
tens de wet of het maatschappelijk 
contract eigen zijn aan de beheerders, 
leidt daaruit wettelijk af dat deze per
soon soortgelijke ambten heeft vervuld 
als die van ee11 beheerder, in de zin van 
artikel 25, § 1, 2°, b, van de gecoiirdi-

neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen. 

17 septe1nber 1968. 60 

110.- Bed1·ijfsbelasting.- Ove1·dmcht 
van een handelsclienteel. - P1·ijs aan de 
bed1·ijfsbelasting onde1'W01'pen in, zove1• hij 
cle betaling is vo01' een mee1·waarde of een 
ve1·meerdering voortvloeiend nit en ont
staan in de loop van de exploitatie. - De 
prijs van de overdracht van een han
delsclienteel is aan de bedrijfsbelasting 
onderworpen in zover hij de betaling is 
voor een meerwaarde of een vermeerde
ring voortvloeiend uit en ontstaan in de 
loop van de exploitatie. (Gecoiirdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 27, § 1.) 

24 septem.ber 1968. 94 

111. - Bed1·ijfsbelasting. - Ove1·dmcht 
van een hanclelszctak en van de clienteel. -
Overclracht onde1'W01pen aan cle pe?·soon
lijke vm·bintenis clam· cle echtgenote van cle 
ove1'cl1·ager van niet-mededinging met cle 
ovm·1wme1'. - Deel van de p1·ijs toe,gekend 
aan de echtgenote tot ve1·goeding van cleze 
veTbintenis. - Vaststelling dctt cleze ver
bintenis tot doel heeft of venvezenlijking 
toe te laten van clam· cle echtgenoot veT
W01'ven en ove1·geclntgen clienteel. - Be
lasting van cle overclrage1· op de gehele p1·ijs 
van de tegelclemaking.- Wettelijkheid.
De rechtel' die vaststelt dat de verbin
tenis, aangegaan door de echtgenote van 
de overdrager om niet mede te dingen met 
de overn,mner van een haildelszaak en van 
de aan deze zaak verbonden clienteel, tot 
doel heeft de tegeldemaking mogelijk te 
Inaken van het bestanddeel van die zaak 
opgeleverd door de door de echtgenoot 
verworven en overgedragen clienteel, 
beslist wettelijk dat de vergoeding voor 
deze verbintenis slechts een modaliteit 
is van de prijs voor evenbedoelde over
dracht en dat de overdrager op de volle
dige prijs client te worden belast, zelfs 
indien een deel van de prijs van de over
dracht aan de echtgenote ter vergoeding 
van haar verbintenis wordt toegekend. 

24 september 1968. 94 

112. - Bed1·ijfsbelasting. Nijve1·-
heids-, handels- of landbo1twbecl1·ijf. -
Beclrijfswinst voortvloeiend 1tit ve1Tich
tingM~ bet1·efjencle het becl1·ijf.- Beg1·ip,.
Ret begrip « bedrijfswinst ))' inzake ·.in
komstenbelastingen, berust op een econo
mische werkelijkheid die niet noodzake
lijk onderworpen is aan de indeling van 
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de goederen en rechten vastgesteld door 
het Burgerlijk W etboek. 

.24 september I968. 94 

113. ~ BedTijfsbelasting. ~ Ovenlmcht 
van een hanclelscliiinteel. ~ P1·ijs clie al 
dan niet in feite de betctling is voo1· een 
meenvaanle voo1·tvloeiencl nit en ontstaan 
in cle loop van cle exploitatie. ~ SoeveTeine 
vasts telling dam· cle 1·echte1'. ~ Soeverein 
is de vaststelling, in feite, door de rechter 
dat de prijs voor de overdracht door een 
koopman van zijn clienteel de betaling 
uitrnaakt van de meerwaarde ervan, die 
voortvloeit uit en ontstaan is in de loop 
van de exploitatie. 

.24 september I968. 94 

114. ~ Becl?'ijfsbelasting. NijvM·-
heids-, handels- of lanclbottwbed?·ijf. ~ 
lYleeTwaatcle van belegde activa ve1·k1·egen 
in de loop van de exploitatie en doo1· cleze 
exploitatie. ~ J1iee1·waanle gebleken clam· 
de ove1·clmcht van de hanclelszaak. ~ Be
lasti1~g ·van deze meenvaa1·clen niet ondeT
wm•pen aan de ve1·wezenlijking eTvan in 
cle. loop van de exploitatie. ~ De belasting 
van de meerwaarden van belegde activa, 
verworven in de loop van de exploitatie 
en door deze exploitatie, en die gebleken 
zijn door de overdracht van de handels
zaak, is niet afhankelijk van de verwezen
lijking ervan in de loop van de exploi- . 
tatie. (Gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art . .27, § l.) 

.24 september 1968. 94 

115. ~ Bed?·ijfsbelasting. ~ Ve?·wezen
lijlcing, clooT cle ove1•dmcht van een han
delszaalc, van mee1·waaTclen van belegcle 
activa in de loop van cle exploitatie. ~ 
Aanslag ove1· het dienstjaa1• gednTende het
wellc zij VM'Wezenlijlct zijn. ~ De meer
waarden van belegde activa, behaald in 
de loop van een handelsexploitatie, die 
verwezenlijkt worden ter gelegenheid 
van de overdracht van de handelszaak, 
zijn belastbaar in de bedrijfsbelasting, 
voor het dienstjaar in de loop waarvan 
hlm verwezenlijking heeft plaatsgehad. 

24 september 1968. 94 

116. ~ Becl?·ijfsbelasting. ~Eaten van 
ellce winstgevencle betTeklcing. ~ Beg1•ip. ~ 
Beom·deling doo1· de feitemechte?'. ~ De 
bedrijfsbelasting bezwaart de baten, 
onder welke naam ook, van· aile winst
gevende betrekking, dit wil zeggen een 
geheel van verrichtingen die zich vaak 
voordoen, met elkaar verbonden zijn en 
als beroepsdaden worden verricht, het-

geen door de rechter soeverein in feite 
wordt beoordeeld. (Gecoordineerde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 25, § I, 3o.) 

24 september 1968. 102 

117. ~ BedTijfsbelasting. ~ Winst 
vooTtvloeiencl nit cle ovenlTacht van een 
handelzsaak geschied in de loop van de 
weTkzaamheid van het bed?·ijf. ~ Winst 
voortvloeiend nit een ve?·Tichting bet?·ef
fende een nijvedwids-, handels- of lancl
bmtwbed?·ijf. ~ BelastbaTe winst. ~ De 
winst voortvloeiend uit de overdracht 
van een handelszaak, geschied in de loop 
van de werkzaamheid van het bedrijf, 
vormt een winst voortvloeiende uit een 
verrichting betreffende een nijverheids-, 
handels- of landbouwbedrijf en is der
halve, ingevolge de artikel 25, § 1, I o, 
en 27, § 1, lid 1, van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, belastbaar in de bedrijfsbelas
ting. (Impliciete beslissing.) 

24 septen1.ber 1968. 104 

118. ~ Bed1·ijfsbelasting. Gedeelte-
lijke ove1'd1·acht van een handelszaalc. ~ 
Vaststelling clat de handelingen van cle 
overd1·age1· ve1Ticht na de ove1·dmcht de 
gedeeltelijke voo1·tzetting zijn van de exploi
tatie van de zaak en geen daden van ve?'
effening na een gehele ovM·dmcht. ~ 
Winst vooTtvloeiend nit die exploitatie. ~ 
T'Vinst voo1·tvloeiend nit een ve1'1'ichting be
tTefjencle een nijveTheirJ,s-, handels- of 
landbmtwbed?·ijf. ~ In de bed?·ijfsbelas
ting belastba1•e winst. ~ Ingeval van ge
deeltelijke overdracht van een handels
zaak, beslist de rechter, die vaststelt dat 
de handelingen van de overdra.ger ver
richt na de overdracht van de handels
zaak de gedeeltelijke voortzetting zijn 
van het overgedragen bedrijf, en geen 
daden van vereffening na de gehele over
dracht van de onderneming, wettelijk 
dat de winst voortvloeiend uit deze ver
richtingen voortspruit uit verrichtingen 
betreffende een nijverheids-, handels- of 
landbouwbedrijf en dat zij derhalve, 
ingevolge de artikelen .25, § 1, 1 o, en 27, 
§ 1, lid 1, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, in 
de bedrijfsbelasting belastbaar is. 

24 september 1968. 104 

119. ~ Bed1·ijfsbelasting. ~ Belast
ba?'e materie. ~De bedrijfsbelasting treft 
de geldsommen en activa die de op
brengst zijn van de bedrijfsverrichtingen 
of de bedrijfsactiviteit van de belastihg-
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plichtige en die winsten of inkomsten 
opleveren. (Gecoordineerde wetten be
treffen.de de inkomstenbelastingen, arti
kel 25.) 

1 oktober 1968. 122 

120. - Bed?·ijfsbelasting. - Nijver
heids-, handels- of landbouwbed1•ijj. 
Ovenlmcht van het bed1·ijj. - 1J!Iee1'
wam·de van de belegde activa gebleken en 
behaalcl cloo?' de ove1·dmcht. - Begrip. -
Het bedrag van de meerwaarde van de 
in een nijverheids-, han.dels- of land
bouwbedrijf belegd.e activa, die gebleken 
en behaald is door de overdracht van het 
bedrijf en die een belastbare 'Vvinst ople
vert krachtens artikel 27, § 1, van de 
gecoordineerde wetten betre:ffende de in
komstenbelastingen, is gelijk aan. het 
verschil tussen de verkoopwaarde van 
deze activa en de investerings- of kost
waarde ervan, verminderd met de in 
fiscaal opzicht reeds aangenomen af
schrijvingen. 

8 oktober 1968. 157 

121. - Bedrijfsbelasting. - Nijve1'
heids-, hanclels- of lanclbouwbed1·ijf. 
Overdmcht van het beclrijf. - Mee1'
waanle van de belegde activa gebleken en 
behaalcl cloo1· de ovenlmcht. - Bepalings
wijze. - Om de meerwaarde van de 
in een nijverheids-, handels- oflandbouw
bedrijf gestoken activa die gebleken en 
behaald is door de overdracht van het be
drijf te bepalen, moet er als bestanddeel 
van de verkoopwaarde rekening gehouden 
worden met de verbintenis van de overne
mer om ter outlasting van de overdrager 
de door deze laatste verschuldigde belas
tingen te betalen, doch niet n.let de 
belastingen die, ook al waren zij ver
schuldigd ter zake van vroeger door het 
bedrijf behaalde winsten, ten laste van 
de overdrager blijven. en eve)ltueel enkel 
klmnel1 worden afgetrokken als bedrijfs
lasten e)l om het netto belastbaar bedrag 
van zijn inkomsten vast te stellen, met 
inbegrip van de behaa~de meerwaardE;J· 
(Gecoordineerde belastmgwetten, arti
kelen 26 en 27, § l.) 

8 oktober 1968. 157 

122. - Becl1·ijfsbelasting. - Hanclels
bed?·ijf. - Inkomen ~tit ve1'1'ichtingen be
tretfencle een handelsbeclTijf. - Inlcomen 
aan de beclTijfsbelasting oncle1'W01'pen, zeljs 
inclien het niet doo1• het hanclelsbed1·ijf zelf 
woTclt opgebmcht. -Elk inkomen uit v~~
richtingen betreffende een handelsbedriJf 
is aan de bedrijfsbelasting onderworpen, 
zonder dat het noodzakelijk de opbrengst 
moet zijn van het handelsbedrijf zelf. 

( Gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 25, § 1, en 27, 
§ l.) 

15 oktober 1968. 184 

123. - Bed1·ijfsbelasting. Handels-
becl1·ijf. - I nkomsten uit ve1'1'ichtingen 
betretfencle een hanclelsbecl1·ijf, doch niet 
opgebracht dooT het hanclelsbeclrijf zelf. -
I nlcomsten uit de huu1·ove1·cl1·acht van de 
lolcalen waa1·in de handel wonlt gecl1·even. 
- Inkomsten aan de bedTijfsbelasting 
ondenvm·pen. - De inkomsten lut ver
richtingen betreffende een handelsbe
drijf, die aan de bedrijfsbelasting onder
worpen zijn, zelfs indien zij door het 
bedrijf zelf niet zijn opgebracht, om
vatten de inkomsten uit de huurover
dracht van de lokalen waarin de handel 
wordt gedreven. (Gecoordineerde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 25, § 1, en 27, § l.) 

15 oktober 1968. 184 

124. - BeclTijfsbelasting. Vennoot-
schappen ancleTe elm• op aanclelen en pe?'
sonenvennootschappen met bepe1·kte aan
spmlcelijlcheicl. - Vennoot afzonclm·lijk 
belastbaa1· naa?' ?'ato van de hem ve1·leencle 
of toegelcende sommen. - Betekenis van 
de woonlen " sommen "· - In artikel 35, 
§ 4, van de gecoordineerde wetten betref
fende de inlwrnstenbelastingen, moet 
onder de woorden " sommen verleend of 
toegekend >> - zoals in artikel15, § 2, van 
dezelfde wetten - worden verstaan het
zij sommen uitgekeerd « in specie, in 
effecten. of anderszins >>, hetzij waarden 
verleend of toegekend in natura. (Impli
ciete oplossing.) 

15 oktober 1968. 184 

125. - BedTijfsbelasting. - Pm·sonen
vennootschap met bepe1·lcte aansp1'akelijlc
heid. - Aan een we1~kencl vennoot vm·
leencle of toegekencle sommen. - Bedrijfs
winsten belastbaa1· ten name van deze 
vennoot. - Zelfs inclien de veTleende of 
toegekende sommen niet de opbTengst zijn 
van zijn pe?·soonlijlce activiteit i1i de ven
nootschap. - De somm.en aan een wer
kend vennoot verleend of toegekend door 
een personen.vennootschap met beperkte 
aansprakelijld1eid zijn bedrijfswinsten die 
belastbaar zijn ten name van deze ven
noot zelfs indien deze sommen niet de 
opbr~ngst zijn van zijn persoonlijke act~
viteit in de vennootschap. (Gecoordi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, art. 25, § 1, 1°, 27, § 2, 1°, 
en 35, § 4.) 

15 oktober 1968. 184 
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126. - Bed?·ijfsbelasting. - We1·kend 
vennoot van een personenvennootschap met 
bepe1·kte aanspmlcelijkheid, die zich als 
zaakvoerder de hutwwaarde toeeigent van 
de lokalen waarin de vennootschap handel 
d?·ijft, deze huurovereenkomst aan een 
derde ove1·clmagt en zich de opb1·engst van 
deze ovenlmcht toelcent. ---'-- V e?'?'ichting 
waa1·van de winst in cle bedrijfsbelasting 
belastbam· is met toepassing van m·tikel 35, 
§ 4, ·van de gecoih·dinee?'de wetten. - De 
winst van een. verrichtiHg waarbij een 
werkend vennoot van een personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid zich als zaakvoerder de huurwaarde 
toeeigent van de lokalen waarin de 
vennootschap handel drijft, door deze 
hum·overeenkomst aan een derde over te 
dragen en zich de opbrengst van deze 
overdracht toe te kennen, is in de 
bedrijfsbelasting belastbaar, met toepas
sing van artikel 35, § 4, van de gecoordi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen. 

15 oktober 1968. 184 

127. - Bed?'ijfsbelasting. Nijve?'· 
heicls-, handels- of landbottwbed?·ijf. -
Stopzetten,_ tegen ve1·goeding; van een 
industTiele bed7'ijvigheid-. - Bed?'ijvigheid 
gesp1•oten uit de omzetting van een loon
maalderij in een industriiile maalde1·ij. -
A1'1'est dat beslist dat hetzelfde bedTijf wenl 
VOOTtgezet. - vVettelijlcheid. - In geval 
de belastingplichtige, tegen vergoeding, 
verzaakt heeft aan de uitoefening van 
een industriele maalbedrijvigheid, ge
sproten uit de omzetting van een loon
n1aalderij in een nijverheidsmaalderij, 
kan het hof van beroep, voo:r de toepas
sing van artikel 27, § 1, van de gecoordi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen van 15 januari 1948, wettelijk 
beslissen dat niettegenstaande de omzet
ting hetzelfde bedrijf werd voortgezet. 

22 oktober 1968. 217 

128. - Bedrijfsbelasting. NijveT-
heids-, hanclels- of lanclbouwbecl?·ijf. -
Stopzetten, tegen Ve?'goecling, van een 
indttst7'iele becl1·ijvigheicl. - B elastba1·e 
winst. - V oo1'Waa1·clen. -,-- De vergoeding 
die aan de echtgenote van de belasting
plichtige werd betaald ingevolge de door 
haar aangegane verbintenis om gedu
rende eeri zekere tijd een bepaalde 
industriele bedrijvigheid niet uit te oefe
nen, en de vergoeding die aan de belas
tingplichtige en zijn echtgenote betaald 
werd ingevolge het verbod waarmee zij 
voor hun erfgenamen hadden ingestemd 
om gedurende een zekere tijd in een 

bepaalde industriele sector werkende 
functies uit te oefenen, zijn enkel respec
tievelijk aan de bedrijfsbelasting onder
worpen, indien zij inkomsten opleveren 
die voortkomen uit verrichtingen betref
fende een bedrijf dat wordt geiixploi
teerd door de echtgenote of door de 
erfgenamen. (Gecoordineerde wetten be-

' treffende de inkomstenbelastingen; van 
15 januari 1948, art. 25, § 1, 1°, en 27, 
§ l.) 

22 oktober 1968. 217 

129. - Becl1·ijfsbelasting. - Baat van 
ellce winstgevende betTelclcing. - Acti
viteit ttitgeoefend ingevolge de borgstelling 
ten behoeve van een hanclelsvennootschap. 
- T¥instgevencle betrelclcing. - Kan een 
winstgevende betrekking zijn in de zin 
van artikel 25, § 1, 3°, van de gecoordi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, de activiteit l:lie uitgeoefend 
wordt door de handelsvertegenwoordiger 
van een handelsvennootschap ingevolge 
de borgstelling die door hem wordt ge
geven t(ln behoeve van deze laatste. 

19 november 1968. 308 

130. - T1Vet van 24 novernbeT 1953 tot 
bevo1'dering van de opslo1·ping of de fusie 
van vennootschappen. - D1•aagwijdte. -
De wetgever heeft bij de wet van 24 no
vember 1953 tot bevordering van de 
opslorping of de fusie van vennoot
schappen, in geval van verdeling van 
het maatschappelijk vermogen van de 
handelsvennootschappen die door op
slorping of door fusie tijdens de door 
hem vastgestelde periode worden ver
effend en, bij gebreke van afwijkende 
bepalingen, de toepassing uitgesloten 
van de inkomstenbelastingen en de natio
nale crisisbelasting, waaraan dergelijke 
verdeling dadelijk aanleiding kon geven. 

27 november 1968. 328 

131. - Wet van 24 novembe1· 1953 tot 
bev01'dM·ing van de opslo1•ping of de fusie 
van vennootschappen. - Voo1·we1'P van 
cle wet. - Door vrijstelling van de belas
tingen waaraan de baten zouden onder
worpen zijn welke blijken uit de verdeling 
vaii het maatschappelijk vermogen van 
de vennootschappen waarvan de opslor
ping of de fusie de vereffening mede
brengt, heeft de wetgever bij de wet van 
24november 1953 tot bevordering van de 
opslorping of de fusie van vennootschap
pen het beletsel willen opheffen dat tegen 
de verwezenlijking van dergelijl~e ver
richtingen zou kcnmen voortvloeien uit 
de aanslag van de meerwaarde van de 
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maatschappelijke activa, verworven of 
geacht te zijn verworven, ingevolge de 
vereffening van de opgeslorpte of gefu
sioneerde ve:n:nootschappen en opgeno
men in de waarde van de aan de aan
deelhouders van deze vennootschappen 
uitgekeerde aandelen of deelbewijzen. 

27 novernber 1968. 328 

13.2. - Wet van 24 novembe~· 1953 tot 
bevo1·dering van de opslo1·ping of de f~tsie 
van vennootschappen.- Artikelen 1 en 3. 
- Bepalingen bepe1·kt tot de fiscale ge
volgen eigen aan de ve1'1'ichting van op
sl017Jing of f~tsie van vennootschappen. -
De artikelen 1 en 3 van de wet van 
24 november 1953 tot bevordering van 
de opslorping of de fusie van vennoot
schappen hebben enkel betrekking op 
de fiscale gevolgen die eigen zijn aan 
de verrichting van opslorping of fusie, 
en zijn vreemd aa:ri de aanslag van de 
bedrijfswinsten behaald in de loop van 
het dienstjaar waaraan de ontbinding 
van de vennootschap een einde maakt, 
ongeacht of het gaat om de aanslag van 
deze winsten in de beclrijfsbelasting, 
wanneer zij gereserveerd werden, of om 
de aanslag ervan in de mobilienbelasting, 
wanneer zij werden uitgekeerd. 

27 november 1968 en 1 april 1969. 
328 en 728 

133. - Beddjfsbelasting. - Fictieve 
ovenl1·acht door een in het bttitenland 
geve~tigde onde1·neming van haar oc
t1'00ten en merken aan een in Belgie 
gevestigcle vennootschap, haa1· agentschap. 
- In Belgie gevestigcle handelsexploitatie 
van die octrooien en me1·ken. - W insten 
M'van belastbaa1· ten name van cle in het 
buitenlancl gevestigde oncle1·neming. -
Aan de beclrijfsbelasting onderworpen 
zijn de winsten die in Belgie worden 
behaald door een in het buitenland geves
tigde onderneming en voortvloeiend uit 
de handelsexploitatie, door tussenkomst 
van een in Belgie gevestigde vennoot
schap- haar handelsagentschap- van 
de octrooien en merken die de eerste aan 
de tweede fictief heeft overgedragen. (Ge
coordi,neerde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, art. 25, § 1, 1°, 27, 
§ 4, lid 2, en 31, § 1, a.) 

17 dece1nber 1968. 387 

134.- Bed1·ijfsbelasting.- Ovenlmcht 
clo01· een hanclelsvennootschap van haa1' 
fab1·ieksmerk en ham· clienteel. - Ove1'
dracht die het bestaan doet blijken van een 
nag niet belaste winst. - Aan cle bed1·ijfs
belasting ondenvorpen winst. - W anneer 

de overeenkomst, waarbij een handels
vennootschap haar fabrieksmerk en clien
teel overdraagt, het bestaan laat blijken 
van een nog niet belaste winst, is deze 
winst onderworpen aan de beclrijfsbelas
ting. 

24 december 1968. 408 

135. - Beclrijfsbelasting. Bed1·ijfs-
winsten van een personenvennootschap met 
bepM'kte aanspmkelijkheid. - Bezolcli
ging van de zaalcvoenle1·. - A1·1·est dat 
beslist dat de vennootschap fictief is, 
wegens het ontb1·elcen van affectio socie
tatis van cle cont1·actanten, dat cle zaalc
voM'dM· cle zalcen van de vennootschap te 
zijnen voonlele heeft geexploiteenl en clat 
zijn bezolcliging bijgevolg belastbaar is op 
grand van artilcel 25, § 1, 1°, van de 
gecoonlineenle wetten. - Ontb1·elcen van 
maatschappelijlce becloeling gegmnd hie1•op 
clat het cleel van cle winsten clat volgens cle 
statuten niet aan de zaalcvoenle1· toekomt 
jaarlijlcs bij de 1'ese1·ve wonlt gevoegcl. -
Onwettelijlce beslissing. - Onwettelijk is 
het arrest dat beslist dat een personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid fictief is, wegens het ontbreken 
van affectio societatis van de contrac
tanten, dat de zaakvoerder dm·halve de 
zaken van de vennootschap te zijnen 
voordele heeft geexploiteerd en dat de 
hem door de vennootschap gestorte bezol
digingen bijgevolg belastbaar zijn op 
grond. van artikel 25, § 1, 1°, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, door het ontbre
ken van maatschappelijke bedoeling te 
stmmen op de overweging aileen dat het 
deel van de winsten dat volgens de sta
tuten niet aan de zaakvoerder toekomt 
jaarlijks bij de reserve wordt gevoegd. 
(Burg. Wetb., art. 1832, 1853 en 1855.) 

7 januari 1969. 444 

136. - Becl1·ijfsbelasting. - Zaakvoer
cle?·, niet-vennoot, van een personenven
nootschap met beperkte aanspmlcelijkheicl. 
- Bezolcliging. - Belastingmoclaliteiten. 
- W ettelijk is de beslissing volgens welke 
de bezoldiging van de zaakvoerder, niet
vennoot, van een regelmatig opgerichte 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid die in ondergeschikte ver
houding staat tot de vennootschap, met 
name tot de algemene vergadering van de 
vennoten, belastbaar is overeenkomstig 
artikel 25, § 1, a, van de gecoorclineerde 
wetten betreffencle de inkomstenbelastin
gen en niet overeenkomstig artikel 25, 
§ 1, 1°, van cleze wetten, hoewel voor 
bepaalde dienstjaren, de behaalde win-
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sten bij de reserve werden gevoegd in 
plaats van te worden verdeeld onder de 
vennoten, en voor een dienstjaar, het 
aan een van de vennoten toekomende 
<1andeel in de· winsten hem niet werd 
betaald. 

7 januari 1969. 447 

137, - Bedr:ijfsbelasting. V1'ijstel-
lingen vastgesteld bij de wet van 15 juli 
1959 tot tijdelijke wijziging van het aan
slagr·egime der· mee1•waanlen, met het oog 
op de bevorde1'ing van de beleggingen. -
Belegging van de meerwam·den verTich~ 
door· inscMijving op aandelen van de ven
nootschap. - Aandelen die in het patri
moni~mJ van de onderneming gedur·ende 
minstens vijf jaar· moeten beho~tden blij
ven. - Uitzonde1·ing gesteld bij de eind
bepaling van m·tikel 2, § 4, van bedoelde 
wet. - Uitzondering die enkel betr·ekking 
heeft op de vennootschappen en niet op de 
ondenwmingen die door een natuurlijke 
persoon wonlen geiixploitee1·d. -De eind
bepaling van artikel 2, § 4, van de wet 
van 15 april 1959 tot tijdelijke wijziging 
van het aanslagregime der rneerwaarden, 
met het oog op de bevordering van de 
beleggingen, die een uitzondering invoert 
op de verplichting, gesteld voor de vrij
stelling van belasting van de behaalde 
meerwaarden voorgeschreven bij arti
kel 1 van bedoelde wet, om gedurende 
minstens vijf jaar in het patrimonium 
van de onderneming te behouden de 
aandelen waarop zij ingeschreven heeft 
teneinde deze meerwaarden te beleggen, 
is enkel van toepassing op de vennoot
schappen en niet op de ondernemingen 
die door een natuurlijke persoon worden 
geexploiteerd. 

14 januari 1969. 470 

138. - Bedr·ijfsbelasting. - Handels
vennootschap met r·echtsper·soonlijkheid.
Activa van de vennootschap die noodzake
lijk een belastbaar· beclr·ijfskamkter· heb
ben. - Begr·ip. - Daar een handels
vennootschap met rechtspersoonlijkheid, 
zoals een personenvennootschap 1net be
perkte aansprakelijkheid, een rechtsper
soon is die enkel opgericht werd om een 
winstgevende activiteit uit te oefenen, 
kan zij niets bezitten dat daartoe niet 
client, en derhalve hebben al haar activa, 
welke ook de oorsprong ervan zij, nood
zakelijk een beclrijfskarakter en levert al 
wat zij buiten haar maatschappelijk 
kapitaal verwerft, na aftrek van de 
lasten, een bedrijfswinst op. 

28 januari 1969. 515 

139. - Bedr·ijfsbelasting. OndM'· 
scheiden bezoldigingen. - Ver·goedingen 
toegekend we gens bedr·ijfsuitgaven. - V er·
goedingen uitgesloten uit de bedr·~jfsin
l~omsten, zonde1· clat degene die ze ontvangt 
Jegens de fiscus het gebr·uik er·van client te 
ver·antwoor·den. - Recht van de aclminis
tmtie om te bewijzen dat geheel of een deel 
van deze ver·goedingen een vermomde bezol
diging is. - Artikel 29, § 1, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen doet vermoeden 
dat de wegens beclrijfsuitgaven toege
kende vergoedingen geen belastbaar inko
men zijn voor degene die ze ontvangt 
zonder dat hij jegens de fiscus erto~ 
gehouden is het gebruik ervan te verant
woorden. De administratis heeft echter 
het recht om te bewijzen dat de uit dien 
hoofde toegekende vergoedingen geheel of 
ten d:Ie ~en ve~~omde bezoldiging zijn, 
terwiJl d1t beWIJS kan geleverd worden 
door aile rechtsmiddelen, met name door 
vermoedens. 

4 februari 1969. 533 

140. - Bedr·ijfsbelasting. NijvM·· 
heidsbedrijf. - M eerwaarde van een 
belegd onroer·end goed, die voor·tvloeit uit 
ver·goedingen wegens onteigening.- Vr·ij
stelling. - Voonvaar·de van weclerbeleg
ging. - Ter·ugbetaling van schulclen van 
de belastingplichtige. - Tentgbetaling die 
geen weder·belegging is in lichamelijke of 
onlichamelijke activa-elementen. - Arti
kel 27, § 2ter·, van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inko:0:1stenbelastin
g_en onderwerpt de vrijstelling van belas
tmg vail" de meerwaarden voortvloeiende 
uit vergoediJ?-ge~, die werden ontvangen 
wegens onte1genmg, aan de voorwaarde 
dat de belastingplichtige binnen een 
bepaalde termijn, in zijn onderneming, in 
andere lichamelijke of onlichamelijke 
activa-elementen dan grondstoffen, pro
dulden of goederen een geldsom weder
belegt die gelijk is aan het beclrag van de 
bedoelde meerwaarden verhoogd met de 
koop- of kostprijs van de verdwenen of te 
gelde gemaakte elementen en verminderd 
met d~. il!- fiscaal opzicht reeds toegelaten 
afschriJVm~en; de terugbetaling van 
schulden dl8 het ver1nogen van de belas
tingplichtige bezwaren is geen wederbe
legging in lichamelijke of onlichamelijke 
activa-elementen. 

4 februari 1969. 534 

141. - Bedr·ijfsbelasting. - Voonleel 
in natur·a door· een naamloze vennootschap 
ver·leend aan haar· gedelegeer·d beheerder·. -
Belastbaar inkomen van deze beheer·cler.-
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Voo;·waanle. Een voordeel in natura 
dat aan de gedelegeerd beheerder van een 
naamloze vennootschap, in deze hoeda
nigheid, wordt verleend, wordt be
schouwd als een in de bedrijfsbelasting 
belastbaar inkomen, wanneer dit het 
karakter heeft van een bezoldiging voor 
zijn prestaties. (Gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 25, § 1, 2°, litt. a, en 29, §§ 1 en 2.) 

4 februari 1969. 535 

142. - Bedrijjsbelasting. Bijko-
mende bed;·ijjsbelasting van 5 t. h. -
Gecoi.irdineenle wetten, artikel 26, § 2, 2°, 
lid 2.- Toepassingsvoo;·waanlen.- Arti
kel 26, § 2, 2°, lid 2, van de gecoordi
neerde wetten betre:ffende de inkomsten
belastingen heft een bijkomende be
dJ:ijfsbelasting van 5 t. h. op de bedragen 
door een rechtspersoon aan anonieme 
rechthebbenden betaald en die voor deze 
rechtspersoon een last uitmaken be
staande uit een vergelding, ongeacht de 
aard van deze vergelding. 

4 maart 1969. 627 

143. - Becl;·ijjsbelasting. Winsten 
van in het becl;·ijj belegcle activa. - Be
legde activa.- Begrip.- De in een nij
verheids-, handels- of landbouwbeclrijf 
belegde activa zijn die welke terzelfder
tijd tot bedrijfsdoeleinden worden ge
bruikt en onderworpen zijn aan alle 
risico's van de onderneming door toe
doen van haar eigenaar of met zijn 
toestemming. (Gecoordineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, arti
kel 25, § 1, 1°, en 27, § 1, lid 1.) 

4 maart 1969. 631 

144. - Bedrijjsbelasting. -In een be
d;·ijj belegcle activa. - Bestemming voo;· 
bed;·ijjsdoeleinclen en onclerworpen aan cle 
risico's van de oncle1'1Mming.- Beg;·ip.
Activa kunnen worden bestemd voor 
bedrijfsdoeleinden en onderworpen aan 
de risico's van de onderneming, en der
halve werkelijk in het bedrijf worden 
blegd, zonder omuiddellijk voor winst
gevende doeleinden te worden aange
wend. (Gecoordineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 25, 
§ 1, 1°, en 27, § 1, lid 1.) ' 

4 maart 1969. 631 

145. - Becl;·ijjsbelasting. - Wet van 
15 j~tli 1959 tot tijclelijlce 'LVijziging van het 
aanslctg;·egime de;· meenvaanlero met het 
oog op de bevonle;·ing van de beleggingen. 
- Vrijstelling van een deel cler inkom-

stem. - Bijzondere aangifte. - Te laat 
indienen van die aangijte. - Zonde;· 
gevolg voor de belastingplichtige op zijn 
;•echt op vrijstelling. - Nu de bijzondere 
aangifte voorgeschreven bij artikel 7 van 
de wet van 15 juli 1959 tot tijdelijke wij
ziging van het aanslagregime der meer
waarden met het oog op de bevordering 
van de beleggingen, door de wetgever 
enkel bedoeld werd om de Minister van 
financien in staat te stellen het Parlement 
in. te lichten nopens de gedane verrich
tingen, kan het te laat indienen van deze 
aangifte niet tot gevolg hebben de belas
tingplichtige het voordeel van deze wet 
te doen verliezen. 

ll maart 1969. 645 

146. - Bed;•ijjsbelasting. Nijver-
heicls-, handels- of 'lanclbouwbed;·ijj. -
Bijd;·agen doo;· een oncle;·neming ontvan
gen als ve;·goeding voor cle concessie van 
een gedeelte van haa;· clienteel. - Ve;·van
ging van de wisselvallige ;·es~tltaten van de 
exploitatie van deze clienteel door een fo;·
jaitai;· inlcomen. - Bijdragen onde;·wo;•. 
pen aan de bedrijjsbelasting en niet aan de 
mobilienbelasting. - Zijn onderworpen 
aan de bedrijfsbelasting en niet aan de 
mobilienbelasting de bijdragen die door 
een nijverheids-, handels- of landbouw
onderneining ontvangen werden als ver
goeding voor de concessie van een ge
deelte van haar clienteel en die een for
faitair inkomen vormen in de plaats van 
de wisselvallige inkomsten nit de exploi
tatie van dit clienteel. (Gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 14, 25, § 1, 1°, en 27, § 1.) 

11 maart 1969. 646 

147. - Bed1'ijjsbelasting. Nijver-
heicls-, hanclels- of landbouwbedriJf· -
Ve;·richtingen bet;·etfende de exploitatie.
Beg1'ip. - Elk inkomen dat voort
spruit uit verrichtingen van een nij
verheids-, handels- of landbouwonder
neming met het oog op de verwezenlij
king van het doel van de ondernemin.g, 
is aan de bedrijfsbelasting onderworpen 
zonder noodzakelijk de opbrengst te zijn 
van de eigenlijke nijverheids-, handels
of landbouwwerkzaamheden. (Gecoordi
neerde wetten betreffende de irtkomsten
belastingen, art. 25, § 1, en 27, § 1.) 

11 maart 1969. 64G 

148. - Bedrijjsbelasti?~g. Ajhou-
ding aan de b;•on. - Beg;•ip. - De af
houding aan de bron is enkel een moda
liteit van voorlopige inning, zonder 
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invloed op het belastbaar karakter van 
de bezoldiging van degene die ze geniet. 

ll rnaart 1969. 648 

149. - Eed1·ijjsbelasting. OpsloT-
ping van een naamloze vennootschap dooT 
een ancle1·e hanclelsvennootschap. - Ee
clTijjswinsten cloo1' een naamloze vennoot
schap behaalcl gedtwende het boekjaa1· dat 
eindigt met de ontbinding. - T'Vinsten 
beg1'epen in de ingeb1·achte activa van cle 
naamloze vennootschap. - Ge1·ese1·vee1·de 
winsten aan de bed1·ijjsbelasting onde1'
wo1·pen. - Wanneer de bedrijfswinsten, 
die door een naamloze vennootschap 
werden behaald gedurende het boek
jaar dat eindigt met de ontbinding 
wegens haar opslorping door een andere 
vennootschap, in . de ingebrachte activa 
begrepen zijn, zijn zij geen winsten uit
gekeerd aan de aandeelhouders van de 
naamloze vennootschap, doch winsten die 
werden. gereserveerd en derhalve aan de 
bedrijfsbelasting onderworpen zijn. (Ge
coiirdineerde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, art. 14, § 1, 1°, 
15, 32, § 2, en 35, § 3.) 

1 april 1969. 728 

150.- EeclTijjsbelasting. -Eaten van 
een winstgevende bet1·ekking.- Eeg1·ip.
De baten van een winstgevende betrek-
1cing, bedoeld in het 3° van § 1 van arti
kel 25 van de gecoiirdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbe1astingen van 
15 januari 1948, worden opgeleverd door 
het verschil tussen de totale ontvangsten 
en de uitgaven betreffende de uitoefening 
van het bedrijf (art. 30, lid 1, van deze 
wetten), zonder dat de tegenwaarde van 
de waardevermindering van de munt 
of van de prijsstijging hiervan kan wor
den afgetrokken. 

22 april 1969. 792 

151. - Eed1·ijjsbelasting. - Eaten van 
elke winstgevende bet1·eklcing. - Eegrip. 
- Eeoonleling dooT de jeitenrechte1·. -
De bedrijfsbelasting wordt geheven op 
baten, welke ook de benaming ervan zij, 
van e1ke winstgevende betrekking, dit 
wil zeggen van een geheel van ver~ 
richtingen die zich vaak genoeg voor
doen en 1.net elkaar verbonden zijn om 
een voortdurende en gewone betreklcing 
te vorn1.en, wat door de rechter soeve
rein in feite wordt beoordeeld. (W etten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coiirdineerd op 15 januari 1948, art. 25, 
§ 1, 3°.) 

22 april 1969. 792 

1197 
152. - Eed1·ijjsbelas<"::~ 

dat ?P. IJ_?'ond ?JC?n eigen Te.q;~-'Y· AT?'est 
de htzgzeuze znlcomsten bC'<f:.t: -.:.nen beslist .d t 
bij a1·tilcel 2~, § 1, 3°, v~1~ ";;;Jo zijn bedoeU 
.t?·~tfencle q~ znkomste!tbel~8~ _de wetten be
dzn~enl bt~ het besluzt vaA>-6 ·"<ngen, gecooT-
15 Januan 1948, en d?or_ a ~~e Regent van 
de 1·edenen van de beslzssL-;e" ~~nneming va1 
teur, dat diezeljde inkom&<t:eg,- van de a;1.6 

2 

' . . " " c-waarvan sp1'a,ce M zn a1·t·~~ke:,. winsten zijn 
van deze wetten .. -:-. Tegen&t:r-e.:: -~ ~5, § 1, to, 
- Op tegenstriJdige red~:t-:t ....:::ii'chge 1'edenen 
het arr~st dat beslist, enec=t'z~ ~ 1 gesteund i~ 
yan mgen redener,t. dat:-, .J ds, op grond 
mkomsten baten ZIJn b~d'--~~e Iitigieuze 
kel ~5, § 1, 3°, van c?-e wette '<81d bij arti
d:. mkornstenb_elastmgen,. ~'l_ betreffende 
biJ . het ~eshut van d '8 ~ '8coiirdineerd 
15 Jam~an 1948, en, a:t:td ~egent van 
am~n~l(Ill11.g van de. reqe:t ~=t·zijds, door 
behssmg van de direct'<Sl: ~~n van de 
t~l!gen, dat dieze1fde. in_kCl~"' der belas
ZIJn waarvan sprake Is In a ~l;en winsten 
1°, van deze wetten. (Grol:ldl'i::,:ikel 25, § 1, 

22 april 1969. "vet, art. 97.) 

796 
~53 .. - Eed1·ijjsbelasti'r~,g. 

ve1_g_oedzng van oo1·logsscha ~ He1·stel
drzjjsgoederen. - Vergoec.li Cl?e aan be
gesteld na het ove1'lijclen va.n d9 betaalbaa1• 

- Schuldenaar van de. bedr;.e_ exploitant. 
- De herstelv~~goedm:g v-?Jsbelasting. 
schade aan bedriJfsgoedel'en '21.-:tl oor1ogs
baar wer~ geste~d na het ov'~;:, <:J.i~ betaa1-
de expl01tant, IS belastbaar l:JrJden van 
van _de nalat:?-schap va:t:t dC~ ten name 
en met van ZIJn erfgenal'l:ten exploitant 
(Gecoiirdineerde wetten bet l;lersoonlijk 
herstelling van de oorlogs~Sch 1'e:ffende d~ 
vate goederen, art. 61, § 1<'l<:J.e aan pri
neerd~ wetten betreffende de i gecoiirdi
belas~mgen, art. 31, § 1, ct • ll!komsten
beslurt van 22 september l9a lx:oninkiijk 

29 april 1969. 1, art. 38.) 

816 154. - Eecl1'ijjsbelasting 
ve1:qoeding van, oo1'logssch~d;;-- Herstel
cl?·zjjsgoederen. -:-; Vergo~clin aan be
pen aa12 cle bedr~jfsbelast~ng g Onderwor
nam· van de belasting. -.__ D ~ Schulde
op de herstelve~_goeding YaEl belasting 
schade aan bednJfsgoederen 11. oorlogs
?aar is als bedrijfs_inkolllste

11
clto belast

Jaar van het bo~kJaar gedu. over het 
welk de vergoedmg betaalb l'ellde het
werd, zelfs zo het bedrijf gesaal' geste1d 
wegens sterfgeval of 0111 en ~aakt werd 
reden, moet naar gelang va Ige andere 
word~n gevestigd ten laste · ~ b.et geva.I 
expl01tant, gewezen exploit 11 degene 
tenschaJ?, eli: de echte ge:nia~t of na1a~ 
vergoedmg Is. (Gecoiirdinee~Jl' van de 

e wetten 
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betreffende de herstelling van oorlogs
schade aan private goederen, art. 61, 
§ 1 ; gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 31, § 1, a; 
koninklijk besluit van 22 september 1937, 
art. 38.) 

29 april 1969. 816 

155.- Eed1"ijfsbelastimg.- Eaten van 
elke winstgevende bet?·ekking. - Ee.g1'ip. 
- De bedrijfsbelasting treft de baten, 
onder welke naam ook, van elke winst
gevende betrekking, dit wil zeggen. van 
een geheel vax1 verrichtingen die zich 
vaak genoeg voordoex1. en met elkaar ver
bondex"l zijn om een voortd-urende en ge
wone bedrijvigheid op te leveren en die 
niet bestaan in het normaal beheer van 
een privaat vermogen. (W etten betref
fende de inkomstenbelastingen, gecoordi
neerd op 15 januari 1948, art. 25, § 1, 3°.) 

6 mei 1969. 866 

156. - Eecl1"ijjsbelasting.- Eaten van 
elke winstgevende bet1·ekking. - Ve1'1'ich
tingen clie geen no1"maal behee1" van een 
p1"ivaat VM'mogen nitmaken. - Eeg1'ip. -
Financiele verrichtingen die ertoe strek
ken de econontische 1nacht en de man
daten van beheerders van vem1.oot
schappen van hen die de verrichtingen 
doen, te bescher1nen, behoren niet tot 
het nonnaal beheer van ee11. privaat 
vermoge11. en kunnen derhalve een winst
gevende betrekking opleveren waarvan 
de baten belastbaar zijn, indien die 
verrichtingen zich vaak genoeg voordoen 
en met elkaar verbonden zijn om een 
voortdurende en gewone bedrijvigheid op 
te leveren. (Wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, gecoordineerd op 15 ja
nuari 1948, art. 25, § 1, 3°.) 

6 mei 1969. 866 

157. - Becl1·ijjsbelasting. Gecleel-
telijke v1·ijstelling van de winsten die 
we1·kelijk aangewend we1·den tot de 
aanbonw van a1"beicle1·swoningen. 
Dr-aagwijclte van Mtilcel 27, § 2, 5°, lid 2, 
van cle gecoonlineenle wetten. - Door 
in artikel 27, § 2, 5°, lid 2, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen te bepalen dat 
« maar voor de helft belastbaar zijn " 
de winsten die werkelijk Werden aange
wend tot de aanbouw van arbeiders
woningen of andere inrichtingen ten 
behoeve van het personeel van een 
bedrijf, heeft de wetgever niet bedoeld 
dat de winsten in twee delen zouden 
gesplitst worden, waarvan het ene alleen 
belastbaar zou zijn, maar heeft gewild 

dat zij gezamenlijk zouden onderworpen 
zijn aan de helft van de bedrijfsbelasting. 

10 juni 1969. 991 

HOOFDSTUK IV. 

AANVULLE\NDE\ PE\RSONE\LE BE\LASTING. 

158.- Aanvullencle pe1·sonele belast?:ng. 
- Geen belastbaa1' inkomen voo1· cle echt
genote van de belastingschulclige .. 
Uitke1·ing tot onde1'houd doo1· hem betaald 
aan een lcincl nit een vo1'ig htHvelijk van 
zijn echtgenote. '- Ajt1·ekba1'e last. -
Levert een last op die van de aan de 
aanvullende personele belasting onder
worpen inkomsten mag worden afge
trokken, de uitkering tot onderhoud 
welke door de belastingschnldig'\l betaald 
wordt aan een kind uit een vorig huwelijh 
van zijn echtgenote, zelfs zo zij geen iJI 
deze belasting belastbaar inkomen heefl 
gehad. (Gecoordineerde wetten betreffen
de de inkomstenbelastingen, art. 37, 41, 
43 en 44.) 

22 april 1969. 

HOOFDSTUK V. 

NATIONALE\ ORISISBELASTING. 

TITEL III. ~ Wetboek 

van de inkomstenbelastingen~ 

HOOFDSTUK I. 

P:mRSONENBELASTING. 

§ 1. - Algemene begrippen. 

§ 2. - Inkomsten uit grondeigendomlll.e:n. 

§ 3. - Inkomsten uit roerende kapitale:n 
en roerende goederen. 

4. - Bedrijfsinkomsten. 

159. - Wetboelc van de i1~komsten,be. 
lastingen. - Pe1·sonenbelasting. - lle. 
d1'ijjsinkomsten. - T1Vinsten ttit de op. 
b1·engst of cle boeking van cle mee?'Waa/rde 
van in het bed1·ijj belegcle activa. _____ 
Belegde activa. - Begr·ip. - De in een 
nijverheids-, handels- of landbouwbe<J.rijf 
belegde activa, in de zin van artikelen 2I 
31, Jo, en 93, § 1, 2°, b, van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen, zijn die 
welke terzelfdertijd tot bedrijfsdoelein 
den worden gebruikt en aan alle risico'~ 
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van het bedrijf onderworpen zijn door 
toedoen van zijn eigenaar of 1net zijn 
toestennning. 

3 j1mi 1969. 967 

160.- TYetboek van de inkomstenbelas
tingen. - Pe1·sonenbelastin,g. - Ajt1·ek 
op de smnengevoegde bedTijjsinkomsten 
van echtgenoten. - Ajt1·ek voo1• de lmlp 
van de echtgenoot. - Geen, belastingaan
gijte. - Omstandigheid die op zichzelj, de 
weigm·ing van deze ajtTelc niet 1'echtvam·
digt. - De omstandigheid dat de natuur
lijke persoon die de belasting op de 
bedrijfsinkomsten verschuldigd is geen 
belastingaangifte heeft gedaan en ambts
halve werd belast rechtvaardigt op zich
zelf de weigering niet van elke verminde
ring voor aftrek van het gedeelte der 
winsten of baten dat mag worden be
schouwd als te zijn toegekend aan de 
echtgenoot, die de belastingplichtige in 
de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteit 
werkelijk helpt. (Wetboek van de inkom
stenbelastingen, art. 63, § 1, 2°.) 

24 j1mi 1969. 1068 

161. - W etboek van de inlcomstenbelas- · 
tingen. - Pe1·sonenbelasting. - Bed1·ijfs
inlconisten. - Bezoldigingen, pensioenen 
en gelijlcaa1·dige inlcomsten. - A1·tilcel 26, 
2o, van clit HTetboelc. - Dmagwijdte. -
De renten of pensioenen en andere 
gelijkaardige toelagen, die het volledig 
of gedeeltelijk herstel van een derving 
van winsten, baten of bezoldigingen uit
maken, zijn in de bezoldiging van de 
personen bedoeld bij artikel 20, 2°, van 
het Wetboek van de inkom.stenbelastin
gen enkel begrepen, wanneer de derving 
die zij vergoeden bestendig is. (Wetboek 
van de inkomstenbelastingen, art. 26, 2°.) 

22 j{lli 1969. 1085 

5.- Diverse inkomsten. 

HOOFDSTUK II. 

VENNOOTSOHAPSBELASTING. 

162.- HTetboek van de inlcomstenbelas-
tingen. V ennootschapsbelasting. 
A1·tilcel 117 van genoemd wetboelc. -
Inlcoop do01· een vennootschap van haa1· 
eigen aandelen. - VeTnietiging van de 
ingelcochte effecten.- Ve1'1'ichting die zon
de1' gevolg blijft op de vaststelling van de 
ten name van de vennootschap belaste 
winsten. - De verrichting waarbij een 
vennootschap haar eigen ingekochte effec
ten vernietigt en de vermindering van 

het maatschappelijk actief naar aanlei
ding van die vernietiging ontstaan com
penseert door een opneming op de 
gereserveerde winsten die reeds over 
voorafgaande jaren belast waren, blijft 
zonder invloed op de vaststelling van 
de ten name van de vennootschap belast
bare winsten. (VVetboek van de inkom
stenbelastingen, art. 117.) 

28 januari 1969. 519 

163.- T1Vetboelc vm1 de inlcomstenbelas
tingen, a1·tilcel 435, 1°. - Vennootschaps
belasting. - vVet van 20 novembe1' 1962, 
a1'tilcel 72. Ove1'gangsbepaling. 
Bed1'ijfslasten. - Ajt1'elcbaa1'heid va11 de 
inkomstenbelastingen. - Voo1·waa1·de. -
Aileen de belastingen, die zouden aftrek
baar geweest zijn van de inkomsten van 
handelsvennootschappen belastbaar in 
de bedrijfsbelasting van een aanslagjaar 
dat 1963 voorafgaat, indien zij tijdig 
werden gevestigd en ten laste genomen, 
en die vastgesteld zijn bij navordering 
van rechten op de inkomsten over der
gelijk dienstjaar, zijn als bedrijfslasten 
af.trekbaar van de belastbare inkomsten 
over dienstjaren van· na de inwerking
treding van de wet van 20 november 
1962. (Wetboek van de inkomstenbelas
tingen, art. 435, 1° ; wet van 20 noverp.
ber 1962, art. 72.) . 

1 april 1969. 735 

164. - T¥ etboelc van de inlcomstenbelas
tingen. - Ove1•gangsbepaling te1' voo1·lco
ming van dubbele belasting, voo1·lcomende 
in aTtilcel 244 van het lconinlclijlc beslttit 
van 4. maa1·t 1965. - Ajt1·elc en eventuele 
te1'ugbetaling van de mobilien- en de 
nationale c1'isisbelasting geheven op de in 
1962 toegelcende aanvttllende dividenden, 
clie bet1·elclcing hebben op de aan de 
vennootschapsbelasting onde1'W01'pen win
sten ove1• het aanslagjaa1· 1963. - Be1'e
lcening van een jictieve 1·oe1·ende voo1'heffing. 
- Toepassing van de a1'tilcelen 172 en 
173 van het T1Vetboelc van de inlcomsten
belastingen. - Met het oog op de aftrek 
of eventueel de terugbetaling van de 
mobilien- en de nationale crisisbelasting 
geheven op de in 1962 toegekende aan
vullende dividenden, die betrekking heb
ben op aan de vennootschapsbelasting 
onderworpen winsten over het aanslag
jaa.r 1963, wordt er rekening gehouden 
n:1et de roerende voorheffhtg die zou 
verschuldigd zijn, zo deze dividenden 
werden toegekend na de inwerkingtreding 
van deze voorheffing, en het bedrag ervan 
moet berekend worden overeenkomstig 
de regels van de artikelen 172 en 173 
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van het Wetboek van de inkomsten
belastingen. (Koninhlijk besluit van 
4 maart 1965, art. 244.) 

1 april 1969. 735 

165. - W etboek van cle inkomstenbelas-
tingen. Vennootschapsbelasting. 
Venleling van het maatschappelijk ve?·nw
gen. - Uitgijtep1·emie. - P1·emie gelijk
gestelcl met het we1·lcelijlc gesto1·te lca]Jitaal, 
voo?' cle toepassing van a?'tilcel 120 van 
het W etboelc van cle inkomstenbelastingen. 
- Krachtens artikel 122, 4°, van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 
en voor de toepassing inzonderheid van 
artikel 120 van dit wetboek betreffende 
de gedeeltelijke verdeling van het ver
mogen van de erin bedoelde vennoot
schappen, wordt de uitgiftepremie gelijk
gesteld met het werkelijk gestort kapitaal, 
zelfs al werd deze premie niet opgenomen 
in het maatschappelijk kapitaal of in een 
niet beschikbare reserve. 

3 juni 1969. 959 

HOOFDSTUK III. 

REOHTSPERSONENBELASTING. 

HOOFDSTUK IV. 

BELASTING VAN DE NIET·VERBLIJF· 
HOUDERS. 

HOOFDSTUK V. 

VooRHEFFINGEN. 

1. - Onroerende voorheffing. 

§ 2. - Aanvullende onroerende 
voorheffing. 

§ 3.- Roerende voorheffing. 

166. - vV etboelc van de inlcomsten belas
tingen, m·tilcel 165. - VoO?·heffing. -
Roe?'encle voo?·heffing. - Ve1'plichting 
voo1· cle in a?"tilcel 164, 1° tot 4o, becloelcle 
belastingschtdclige cle voo?·heffing iro te 
hottclen. - V e1'plichting niettegenstaancle 
ellc hie1·mee stTijclig becling. - Beg1·ip. -
Zo artikel 165 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen tot doel heeft aan 
de in artikel 164, 1° tot 4°, van dit wet
hoek bedoelde belastingschuldigen en aan 
de verkrijgenden van de belastbare in
komsten verbod op te leggen door over
eenkomst eeLl wijziging te brengen aan 

de verplichting, welke het oplegt, de 
voorheffing op de belastbare inkomsten 
in te houden, verbiedt het hun evenwei 
niet onder elkaar overeen te komen wie 
de voorheffing voor zijn rekening neemt. 

24 december 1968. 405 

167. - HT etboelc van cle inlcomstenbelas
tingen, aTtilcel 172. - Voo?·heffing. -
Roe1·encle voo1'7wffing. - Voo?·heffing ten 
laste van, cle belastingschulclenacw te?' ant
lasting van cle ve1'7c?·ijge?' van het inlcomen. 
- BeTekening van cle ?·oe?·encle vooTheffing. 
- Voor de berekening van de roerende 
voorheffing, m.oet de roerende voorheffing 
die bij overeenkom.st ten laste van de 
belastingschuldenaar valt ter outlasting 
van de verkrijger van de inkomsten, aan 
het bedrag van de inkomsten worden 
toegevoegd (Wetback van de inkom.st(Jn
belastingen, art. 172.) 

24 december 1968. 405 

4, - Aanvullende roerende voorheffing. 

§ 5. - Bedrijfsvoorheffing. 

6. - Aanrekening van de voorheffingen. 

TITEL IV. - Tijdelijke 

belastingen. 

HOOFDSTUK I. 

SPECIALE UITZONDERLIJKE BEI·ASTING 
OP DE WINSTEN UIT ZEKERE VALUTA· 

SPEOULATIES. 

HOOFDSTUK I:[. 

SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN 
VOORTVLOEIEND UIT LEVERING EN 

1 
EN 

PRESTATIES AAN DE VIJAND. 

HOOFDSTUK III. 

EXTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD 
BEHAALDE EXOEPTIONELE INKOMSTEN, 

HOOFDSTUK IV. 

BIJBELASTING OP UITZONDERLIJKE GE· 
DEELTEN VAN BEPAALDE INKOlVISTEN 
VAN DE JAREN 1951 EN 1952. 


