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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 

JAARGANG 1970 

2e KAMER. - 2 september 1969. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. -
DIRECTE BELASTINGEN. - VERZOEK
SCHRIFT EN EXPLOOT VAN BETEKENING 
AFGEGE'-EN TER GRIFFIE VAN HET 
HOF VAN BEROEP, DOOR NIET AFGE
GE\"EN DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE 

IN PERSOON.- NEERLEGGING YA:':f DE 
BIJZCNDERE VOLli_'[ACHT. - VERMEL
DING VAN DE NEERLEGGlNG DIE DOOR 
DE GRIFFlER OP DE V<'LMACHT NIET 
WERD GETEKEND OF GEDATEERD. -
VOLMACHT VOCR?;lEN VAN DE ST·EMPEL 

VAN DE GRIFFIE, DIE IN DE JN\"ENTARIS 
ONDERAA.."' HET YERZ<EKSCHRIFT TOT 
CASSATIE VOORKOMT EN BEHOORT TCT 
DE STUKKEN, WELKE DE GRIFFJER 
AA__"' DE GRIFFIE VAN E:ET HOF YAN 
CASSATIE Y:EEFT ( EZ(YJ':DE?'L - RECEL
MATIGHEID VAN DE NEERLEGGING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR RET HOF VAc'f BEROE1'. -
BELASTINGPLICHTIGE OPGERCEPEN 
VOOR EEN TERE:JHTZITTING. - 'I'WEEDE 
OPR~EPI:l'<'G GEZONDEN VOOR DEZE 
TERECHTZITTING EN VOOR EEN LATERE 
TEREC"~TZITTIKG. - HOF VAN BER( EP 
DAT CP DE EERSTE TERECHTZITTING 
UITSPRAAK DC·ET OVER DE CONCLUSIE 
ALLEE:~· VAN DE BELGISCEE STAAT. -

0NWETTELIJKHEID. 

(1) Raadpl. cass., 31 mei 1949 (Bull. en 
PAsrc., 1949, I, 405) en de noot get. W. G.; 

CASSATIE, 1970. - 1 

I 0 De regelmatigheid van de neerlegging 
fer gritfie 1Jan het · hof van beroep . van 
de bi}zondere volmacht, die door de 
belastingplichtige werd gegeven voor de 
neerlegging van het verzoekschrift tot 
cassatie en het exploot van betekening 
ervan, bli}kt inzake directe belastingen, 
bi} gebreke van vermelding van de 
neerlegging zonder handtekening of 
datum van de gritfier op de volmacht 
voldoende hie1·uit dat deze voorzien was 
van de stempel van de gritfie, dat zij 
in de inventaris voorlcomt onderaan het 
verzoekschrift waarvan de gritfier de 
neerlegging bevestigt en behoort _ tot 
de stukken welke de gTitfier van. het hof 
van beroep aan de gritfie van het H of 
van cassatie heeft gezonden (1). {Wetb. 
van de inkomsteDb., art, 289.) 

2° W anneer de belastingplichtig~ die een 
be?"oep tegen de beslissing van de direc
teur der belastingen heeft ingesteld, 
nadat hi} was opgm·oepfn voor . een 
eerste terechtzitting van het hof van 
beroep, v66r deze terechtzitting een 
tweede op1·oeping heejt fjck1·egen waarin 
wordt vermeld dat de zrmk op een latere 
zitting zal woTden behandeld, mag het 
hof van beroep niet wettelijk uitspraak 
doen op de eerste terechtzitting,· op de 
conclusie alleen van de Belgische Staat, 
zo de belastingplichtige verstelc _ ·laat 

21 oktober 1952 (ibid., 1953, I, 83) en de 
noten 1 en 2. 
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gaan (I). (Wetb. van de inkomstenb., 
art. 286.) 

{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « MENSTRA "• 
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
arrest op II december I968 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid: 

Overwegende dat verweerder de niet
ontvankelijkheid van de voorziening 
opwerpt op grond dat de nederlegging 
van de bijzondere volmacht, waarbij 
de bijzondere volmachtdrager gemach-
tigd werd om het verzoekschrift en het 
exploot tot betekening ervan ter gri:ffie 
van het hof van beroep over te leggen, 
evenmin als de datum van bedoelde 
nederleggi:ng, door de griffier van dat 
hof werden vastgesteld daar de op de 
volmacht aangebrachte stempel niet van 
een datum is- voorzien noch ·door de 
griffier ondertekend werd ; 
- Overwegende dat de wet . geen vorm
voorschrift bevat wat de nederleggi:ng 
betreft van de stukken waarvan arti
kel 289 van het Wetboek van de inkom
·stenbelasti:ngen de nederlegging vereist ; 
- Overwegende dat door de griffier 
van het hof van beroep een stempel 
van de griffie op de - volmacht van 
IO maart I969 werd aangebracht; dat 
die volmacht vermeld staat in de inven
taris · die voorkomt onderaan. het- ver
zoekschrift tot voorziening waarvan de 
gri:ffier de nederleggi:ng op 11 maart 1969 
bevestigt ; dat, bovendien, die volmacht 
tot de stukken behoort die- Dp 12 maart 
I969 door de griffier van het hof van 
beroep aan de gri:ffie van het Hof werden 
overgemaaKt ; - · · -

Overwegende dat nit die gegevens 
blijkt dat de bijzondere volmacht, - op 
II maart I969', samen met hogerverineld 
verzoekschrift ter gri:ffie van het hof van 
beroep werd neergelegd ; 

Dat de grond van niet-ontvankelijk
heid dienvolgens niet kan aangenomen 
worden; 

Over het.middeLafgeleid nit 'de schen
di:ng van artikel II van de wet van 
6 september I895, zoals vervangen door 

(1) Raadpl. cass., 7 februari 1961 (Bull. en 
PAsiC., 1961, I, 609); 13 oktober 1964 (-ibid., 
1965, I, 160) en de noot get. W.· G. 

artikel 1 van de wet van 23 jnli 1953 
(thans artikel 286 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen), 

_ doordat eiseres, na een eerste oproeping 
van II september I968 voor de terecht
zitting van 2I oktober I968, een tweede 
oproeping van IO oktober I968 ontving 
voor de terechtzitti:ng ·van 2I december 
I968, 

zodat het hof van beroep de zaak op 
2I oktober I968 niet vermocht in te 
leiden, noch het openbaar ministerie -
op 4 november I968 zijn ad vies vermocht 
te geven en het arrest· op II december 
I968 niet mocht nitgesproken worden, 
daar eiseres niet behoorlijk werd opge
roepen noch vertegenwoordigd : 

Overwegende dat nit de stnkken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat, na een eerste aangetekende 
oproepingsbrief van ll september I968 
met bericht dat de zaak op 2I oktober 
I968 zon behandeld worden, eiseres een 
tweede aangetekende oproepingsbrief van 
IO oktober I968 ontving waarbij gemeld 
werd dat de zaak op- de terechtzitting 
van 2I december I968 zon behandeld 
worden; -

Overwegende dat het tenietdoen van 
de eerste- oproeping door de tweede tot 
gevolg heeft gehad dat eiseres niet opge
roepen werd voor de -terechtzitting van 
21 oktober 1968 wat1rop de zaak behan
deld werd; 

Dat het hof van beroep dienvolgens 
niet- wettelijk kon · nitspraak do en op de 
enkele conclnsie van de andere partij ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen,_ vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat- van dit arrest 
in~lding zal worden .gemaakt op de.kant 
van de vernietigde beslissing ; - veroor
deelt verweerder in de kosten ; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Brnssel. · 

2 september 1969. - 2" kamer. 
Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. R1,1tsaert. - Gelijklujdende con
clusie, de H. Detournay, advocaat-gene
raal. - Pleiter, de _H. Fally; 

2e KA.MER. - 2 september 1969. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
DIRECTE GEMEENTELIJKE BELASTIN

·_GEN. -,---,--- VoORZIENING TEGEN EEN 
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BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPU
TATIE VAN EEN PROVINCIERAAD. -

ElSER DIE GEEN MIDDEL HEEFT DOEN 
GELDEN. - GEEN MIDDEL DAT DE 
OPENBARE ORDE AANBELANGT, MOET 
AMBTSHAL'lE WORDEN OPGEWORPEN.
VERWERPING VAN DE VOORZIENING. 

I ndien de eise1· geen middel heejt do en 
gelden tot staving van zijn voorziening 
tegen het besluit van de bestendige 
deputatie van een provincieraad beschik
kende ovm· een aanslag in een directe 
provinciale belasting, en geer~r middel, 
dat de openbare orde aanbelangt, ambts
halve client te wo1·den opgeworpen, ver
werpt het Hof van· cassatie de voo1·zie
ning (1). 

(GEMEENTE ALSEMBERG, 
T. RUBIN EN ROSTEN.) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

2 september 1969. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Louveaux, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Wauters. ---c-- Gelijkluidende conclu
sie, de H. Detolirnay, advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HR. De Coster en Dewit 
(van de ba.lie bij het Hof van beroep 
te Erussel). 

2e KAMER. - 2 september 1969. 

1 o INKOMSTENEELASTINGEN. 
EEDRIJFSBELASTING. --EATEN VAN 
ELKE WINSTGEVENDE BETREKKING. -
EEGRIP. 

2° INKOMSTENEELASTINGEN. 
ANNUALJTEIT VAN DE BELASTING. 
REGEL "\ ERMELD IN ARTIKEL 32, § 1, 
LID I, VAN DE GECOORDINEERDE 
WETTEN BETREFFENDE DE INKOMSTEN
BELASTINGEN. - EEGINSEL YERMELD 

IN ARTIKEL Ill VA:N DE GRONDWET.-
0NDERSOHEIDEN ZAKEN. 

go INKOMSTENBELASTINGEN .. 
ANNUALITEIT VAN DE BELASTING. 
DRAAGWIJDTE VAN DE REGEL. 
EATEN VAN WINSTGEVENDE VERRIOH-

(1) Cass., 9 januari 1962 (Bull. en PAsrc., 
1962, I, 552); raadpl. cass., 21 mei 1968 
(.Arr. cass., 1968, blz. 1164) en 15 oktober 1968 
(ibid., 1969, blz. 182). 

(2) Cass., 6 mei 1969 (A1-r. cass., 1969, 
blz. 866); nopens het begdp winstgevende 

TINGEN DIE ZIOH OVER VERSCHILLENDE 
DIENSTJAREN UITSTREKKEN. 

1° De bed1·ijjsbelasting treft de bat en, 
onder welke naam ook, va:n elke winst
gevende betTekking, dit wil zeggen mn 
een geheel van veTrichtingen die zich 
vaak genoeg vooTdoen en met elkaar 
veTbonden zijn om een vooTtdurende en 
gewone bedrijvigheid op to, leveren en 
die niet bestaan in het noTmaal beheer 
van een privaat vermogen (2). (Wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
gecoiirdineerd op 15 januari 1948, 
art. 25, § 1, ao.) 

2° De regel van de annualiteit van de 
belasting, gehuldigd in artikel 32, § 1, 
lid 1, van de gecoordineerde wetten 
betrefjende de inkomstenbelastingen, is 
onderscheiden van het beginsel dat in 
artikel 111 van de Grondwet wordt 
vermeld ( 3). 

3° De regel van de annualiteit van de 
belasting, gehuldigd in artikel 32, § 1, 
lid 1, van de gecoordineerde wetten 
betrefjende de inkomstenbelastingen, ver
zet zich niet ertegen dat voor de vast
stelling van de belastbaarheid van 
sommige inkomsten, met name van 
het bedrijjskarakter van de baten van 
winstgevende verrichtingen, die zich 
over verschillende dienstjaren uitstrek
ken, rekening wordt gehouden met de 
gezamenlijke verrichtingen, en niet alleen 
met d1:e welke tijdens het dienstjaar 
werden volbracht (4). 

(DEOOOPMAN, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FIN Al'l CIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 juni 1968 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid. uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het 
Eurgerlijk W etboek, 66 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen ge
coiirdineerd bij het besluit van de Regent 

verrichtingen, zie noot 2 onder cass., 6 mei 
1969. . 

(3) Cass., 13 mei 1969 (Arr. cass., 1969, 
blz. 911). 

(4) Cass., 1 februari 1966 (Bull. en PASIC., 
1966, I, 703). 
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van· 15 januari 1948 zoals vervangen 
door artikel .. 4 van de wet van 24 maart 
1959, en voor zoveel als nodig 278.van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen, 

doordat het bestreden arrest verklaart 
dat de winsten verwezenlijkt door de 
verkoop van de appartementen .en v:an 
de bouwgrond belast werden als g(ltrok
ken uit een « winstgevende bedrijvig
heid n en dat de enige betwisting is dat, 
volgens het bestuur, et een geheel is 
geweest . van verrichtingen, voldoende 
menigvuldig en herhaald om een voort
gezette. en gewone bedrijvigheid uit te 
maken, maar dat verzoeker opwerpt 
dat iedere Iitigieuze verrichting, op zich
zelf en zonder verband met de andere, 
een enkele verhandeling is geweest, 

terwijl de berichten van wijziging van 
de aangiften; gedagtekend van 2 april 
en 19 oktober 1964, uitdrukkelijk ver
melden dat deze winsten als handels
winsten dienen beschouwd te worden, 
winsten gerang:;;l{hikt onder artikel 25, 
§. 1, 1°, van de voormelde gecoiirdineerde 
wetten, zodat het arrest· de bewijskracht 
van deze stuklmn miskent en zijn beslis
sing aangaande de belastbaarheid yan 
de door het bestuur aangehouden winsten 
niet motiveert (schending van de arti
kelen 97 van de. Grondwet, 1319, · 1320 
~n 1322"vanhetBurgerlijk Wetboek); 

en. terwijl, indien het hof vari beroep 
van mening was dat het tertia van 
ar.tikel 25, § 1, van de voormelde geco.iir
dineerde wetten toepasselijk was op het 
door eiser verwezenlijkte boni; i:o. plaats 
van het door het bestuur toegepaste pri
ma van dit artikel, het de m~cwht niet 
bezat om de wettelijke grondslag van de 
aanslagen te wijzigeri, zodat met deze 
wijziging het hof van beroep zijn macht 
overschreed en zijn beslissing niet moti
veerde (schending v,an de artikelen 97 
van de Grondwet, 66 van voormelde 
gecoiirdineerde wetten en 278 van het 
Wetboekvan de irikomstenbelastingen) ': 

Overwegende dat de. berichten van 
wijziging de verwezenlijkte winsten be
schouwden als een handelswinst en ze 
be last ten op grond van artikel 25~ § 1, 1°, 
van voormelde gecoiirdineerde wetten'; 

Overwegende dat door de directoriale 
beslissing werd aangenomen dat de enige 
betwisting tussen partijen was -of 
bedoelde verlwpen al dan hiet voldoende 
talrijke en onderling verbonden ver
richtingen waren om de uiting te zijn 
van een gewone en voortgezette winst
gevende bedrijvigheid ; 

Overwegende dat, door die vraag posi-

tief .. te,. bl'lantwoorden, de directoriale 
beslissing, 1 de berichten van wijziging 
verbeterend, de kwestieuze inkomsten 
duidelijk belast als baten van een winst
gevende betrekking op grond van arti
kel 25, § l, 3°, van voormelde gecoiirdi
neerde wet ten ; 

Overwegende dat de wijziging-van de 
wettelijke grondslag van de belasting 
derhalve niet door het arrest, maar reeds 
doot de directoriale beslissing was aan
gebracht, zodat het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de 'schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 141, 470 van het vVetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, 25, 
§ 1, 3°, en voor zoveel als no dig l 0 , van 
de wetten betreffende de inkomsten
belastingen gecoiirdineerd bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, 1349 
en 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 

dom·dat h~t bestreden arrest de ·door 
het bestuur gevestigde aanslagen als 
wettelijk aanziet en de grieven van eiser 
yerwerpt om de enige reden dat, zelfs 
indien. dt! operatic van het _ftatgebouw 
« BeHa . Vi,sta n op zichzelf en aileen 
beschouwd een enkel verrichting z'olJ 
zijn, z1.uks dan teniet wordt gedaan door 
de erbij komende verrichting « Immobel
Immomar n, om reden van de gelijktijdig
heid tussen beide, de gelijklopende aan
zienlijke gecumuleerde financiele risico's, 
de dooreenstrengeling in de tijd van de 
verscheidene· stadia van de litigieuze 
verrichtingen, het daarbij horend syste
matisch beleid,' alles aangevuld door het 
feit dat eiser, iJl de. mate van de voor
schotten door de appartementskopers 
gestort, met het geld van deze · kopers 
zou g(;lwerkt hebben blijkbaar zonder 
intrest, 

terwijl het hof van beroep zelf ver
klaart dat de verrichtingen van het 
ftatgebouw « Bella Vista n gewis iets 
anders zijn geweest dan die van de aan 
de personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid « Immobel n (Immo
mar) verkochte grond, zodat het arrest 
niet of althans op dubbelzinnige en tegen
strijdige wijze zijn beslissing motiveert 
luidens welke de verrichting « Immobel
Immoinar n aan de operatie « Bella 
Vista n het karakter van winstgevende 
bezigheid geeft of beide verrichtingen 
samen genomen dit karakter hebben 
(schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 141 en 470 van, het vV etboek 
van burgerlijke rechtsvordering) ; 
, . terwijl er geen verband bestaat tussen 
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de: operatie " Bella Vista », bestaande uit 
het opbouwen en de verkoop van appar
tementen, en de operatie "Immobel
Immomar », bestaande uit de eenvoudige 
aankoop en verkoop van een grond, het
geen door het h.of . van beroep werd 
vastgesteld (« gewis iets anders »), met 
als gevolg dat het niet afdoende is zich 
te beroepen op het bestaan tussen beide 
verrichtingeri van gelijktijdigheid, gelijk
lopende aanzienlijke gecumuleerde finan
ciele risico's, dooreenstrengeling in de 
tijd van de verscheidene !jtadia van deze 
verrichtingen, het daarbij horend syste
matisch beleid en het werk met het geld 
van de appartementskopers, zodat de 
feitenrechter uit de door hem vastge
stelde feiten willekeurige, onredelijke 
of onwaarschijnlijke gevolgen trekt, zijn 
beslissing niet of op dubbelzinnige wijze 
motiveert, en een verkeerde toepassing 
maakt van artikel 25, § 1, 3°, en zelfs 
1°, van de gemelde gecoiirdineerde wetten 
(schending vmi aile in het middel aim-
geduide bepalingen) ; · 

terwijl de eenvoudige aankoop van een 
stuk grond en de verkoop ervan enkele 
maanden later niets, gemeen h.eeft niet 
een operatie bestaande uit. het opbouwen 
van een appartementsgebouw en de 
verkoop van een zeker aantal apparte
menten, men moeilijk kan · spreken van 
gelijktijdigheid tussen de aankoop op 
7 januari 1961 van de grond terugver
kocht aan " Immobel » op 1 september 
·1961 en de aankoop van de grorid bestemd 
tot het opbouwen van het gebouw 
"Bella Vista» op 6 oktober 1960; er ill 
aile geval geen verband was tussen deze 
aankopen waarvan de bestemming ver- · 
schillend was, zoals de rechter het erkent ; 
er van gelijklopende ·aanzienlijke gecu
muleerde financiele risico's geen sprake 
was, daar de aan- en verkoop van de 
grond" Immobel "voor eiser geen risico's 
medebracht; de vermelde dooreenstren
geling en systematisch beleid in geen 
mate de grond « Irnmobel » doch enkel 
de operatie « Bella Vista » beogen ; 
anderzijds de operatic "Immobel ,, in 
haar elementaire eenvoud, niets bij
brengt en ook niets afneemt van het enig 
:n:;taar ingewikkeld geval " Bella Vista » ; 
erser de grond "Immobel" heeft aange
kocht v66r de verkoop van de apparte
menten " Bella Vista " en dus de voor
schotten eri betalingeri bij voorbaat van 
de appartementskopers niet heeft kmmen 
gebruili:en voor deze aankoop ; 

en terwijl het arrest in hoofde van eiser 
niet geldig het bestaan vaststelt van een 

geheel v.an verrichtingen, met een ver
band tussen elkaar, en voldoende mEmig
vuldig en herhaald om een voortgezette 
en gewone bedrijvigheid uit te maken 
hetgeen de voorwaard,e is voor de ·toe: 
passing van artikel 25, § 1, 3°, van voor:
melde gecoiirdineerde wetten : 

<?.v~rwegende dat _het. noch tegen
stnJdig noch dubbelzmmg is enerzijds 
vast te stellen dat de verrichtingen van 
het appartementsgebouw " Bella Vista , 
iets anders zijn geweest dan de veuich
tingen van de aan de vennootschap 
« .~rnmobel » verkochte grond, en ander
ZIJds vast te stellen dat, indien men zou 
aannemeri dat' de operatic " Bella Vista , 
op zichzelf beschouwd een enkele ver
richting was, zulks om de door het arrest 
aangestipte · en in het middel aange
haalde rede~en, " wordt tE;niet gedaan , 
door de erbrJ komende operatie "Immo
bel », hier~ede bedoelende dat, door de 
. sa.menvoegmg. van de opera tie . " Bella 
Vrsta » met de . opera tie " lmmobel , 
er toch .dat ge4eel van verrichtingeri i~ 
geweest waarvan het arrest aanneemt 
dat zij een winstgevende betnikking 
uitmaken ; ·· 

Overwegende dat het arrest, om aan 
te nemen dat de operatic "Bella Vista , 
en de verrichting "Immobel », samen 
beschouw~, een geheel van verrichtingen 
vormen dre een wmstgevende betrekking 
uitmaken, steunt op het bestaan van 
gelijktijdigheid tussen beide verrich
tingen, ·· op de gelijklopende aanzienlijke 
gecumuleerde financiele risico 's, de door
eenstrengeling in de tijd van de ver
scheidene stadia van de kwestieuze 
verric'?-tingen, ~n het daarbij horend sys
tematrsch belerd, alles aangevuld door 
het feit dat eiser, in de mate van de 
voorschotten door <:le kopers van de 
.appartementeli gestort, met het geld van 
deze kopers :wu hebben gewerkt, blijk
baar zonder interest ; 

Qverwegende dat het arrest, uit het 
geheel van die omstandigheden weike 
het ih feite en derhalve soeverein vast
stelt, wettelijk de gevolgtrekking heeft 
kunnen maken dat het ten deze niet ging 
om ~et beheer van een privaat patri
monnun, maar on1 verrichtingen die 
voldoende talrijk en onderling verbonden 
w~en om een gewone en voortgezette 
wmstgevende betrekking uit te maken 
in de zin van artikel 25, § 1, 30, van voor
melde gecoiirdineerde wetten ; \ 

Overwegende dat het arrest zodoende 
van voormelde wetsbepaling een juiste 
toepassing maakt ; 

Overwegende dat het arrest geenszins 
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vaststelt dat tussen · de operatie " Bella 
Vista " en de operatie « Immobel " geen 
verband bestaat, doch alleen dat de 
verrichtingen van de eerste iets anders 
zijn geweest dan die van de tweede ; 

Dat deze laatste vaststelling geenszins 
met zich brengt dat de gevolgen welke 
het arrest uit voormeld geheel van om
standigheden afleidt willekeurig, onrede
lijk of onwaarschijnlijk zouden zijn of 
dat het arrest zijn beslissing niet passend 
of dubbelzinnig zou motiveren; 

Overwegende dat het middel er voor 
het overige op neer komt het arrest te 
verwijten de feitelijke bestanddelen van 
de zaak verkeerd te hebben beoordeeld; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97, 111 van 
de Grondwet, 141, 470 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, 25, § 1, 
Jo en so, en S2 van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen gecoordineerd 
bij het besluit van de Regent van 
15 januari 1948, 

doordat het bestreden arrest beslist 
dat eiser een winstgevende bezigheid 
uitgeoefend heeft door de verkoop van 
appartementen van het gebouw " Bella 
Vista " niet alleen gedurende de belast
bare periode 1961 (dienstjaar 1962) 
maar insgelijks gedurende de belastbare 
periode 1962 (dienstjaar 196S) OIIJ. de 
reden dat hij een tweede verrichting 
deed gedurende het jaar 1961, de aan
en verkoop van een stuk grond, 

terwijl het arrest het beginsel van de 
annualiteit van de belasting miskent, 
en steunt op een verrichting gedaan 
gedurende het jaar 1961 om te beslissen 
dat eiser ook een winstgevende bezigheid 
uitoefende gedurende het jaar 1962 
ten gevolge van deze verrichting gedaan 
gedurende het vorige jaar (schending 
van artikel 111 van de Grondwet) en 

· dat deze beslissing als gevolg heeft dat 
het arrest niet gemotiveerd is voor de 
aanslagen van het dienstjaar 196S en 
dat voor dit dienstjaar het hofvan beroep 
het bestaan van een winstgevende bezig
heid in hoofde van eiser en het bestaan 
van een geheel ·van voldoende talrijke 
verrichtingen met een verband tussen 
elkaar niet wettelijk vaststelt (schending 
van de andere in het middel aarigeduide 
bepalingen) : 

Overwegende dat de in de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen 
bepaalde regel van de annualiteit van 

de belasting vreemd is aan het ill arti
kel Ill van de Grondwet gehuldigde 
beginsel; ' 

Dat het middel dienvolgens', in zover 
het de schending inroept van het in dit 
artikel gehuldigde beginsel van de annua
liteit, niet ontvankelijk is ; 

Overwegende dat, indien luidens arti
kel S2 van voormelde wetten de belasting 
op de bij artikel 25, § 1, S0 , van deze 
wetten bedoelde baten gevestigd wordt 
op de vastgestelde of vermoedelijke 
inkomsten van een bepaald dienstjaar, 
de wet nochtans niet verbiedt het onder
worpen zijn aan de belasting af te leiden 
uit omstandigheden die zich voor of na 
gezegd dienstjaar hebben voorgedaan; 

Overwegende dienvolgens dat het 
arrest, door uit omstandigheden die het 
dienstjaar 1962 betreffen het karakter 
van winstgevende betrekking af te leiden 
van verrichtingen die het dienstjaar 1963 
betreffen, de in voormeld artikel S2 
bepaalde regel van de annualiteit van de 
belasting niet heeft geschonden ; 

Overwegende dat het arrest meteen, 
ook voor de aanslagen van het dienst
jaar 196S, het bestaan van een winst
gevende betrekking in hoofde van eiser 
wettelijk vaststelt en ' zijn beslissing 
overeenkomstig artikel 97 van de Grand
wet motiveert ; 

Overwegende dat het middel niet 
aantoont waardoor het arrest de overige 
in het middel aangehaalde wetsbepa
lingen zou hebben geschonden; 

Overwegende dat het middel niet kan 
worden aangenomen ; 

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

2 september 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. de Vreese. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Detournay, advocaat-gene
raal.- Pleiters, de HH. De Pelsmaeker 
en Biitzler (van de balie bij het Hof van 
beroep te Brussel). 

1 e KA.MER. - 4 september 1969. 

1° ONRECHTMATIGE MEDEDIN-
GING. - MET DE EERLIJKE GEBRUI
KEN STRIJDIGE HANDELING. - ZAKEN 
VAN KOOPHANDEL. - RECHTSVORDE
RING TOT OPHOUDING VAN DE HANDE
LING. - HANDELING GEPLEEGD VOO:& 
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HET INSTELLEN VAN DE RECHTSVOR
DERING. VOORWAARDE VEREIST 
OPDAT DE RECHTSVORDERING· ONT
V ANKELIJK ZIJ. 

2° ONRECHTMATIGE MEDEDIN
GING. RECHTSVORDERING TOT 
OPHOUDING VAN HANDELINGEN STRIJ
DIG MET DE EERLIJKE GEBRUIKEN 
INZAKE KOOPHANDEL. - BESLISSING 
DIE VASTSTELT DAT DEZE RECHTSVOR
DERING ZONDER VOORWERP IS. 
BESLISSING W AARIN BO\r:ENDIEN TEN 
OVERVLOEDE VERKLAARD WORDT DAT 
DE HANDELING GEEN ONEERLIJKE 
MEDEDINGING OPLEVERT .. - BESLIS
SING DIE NOCH TEGENSTRIJDIG NOCH 
ONWETTELIJK IS. 

l 0 De rechtsv01·dering tot ophouding van 
een handeling st1·ijdig met de eerlijke 
gebruiken inzake . koophandel is zonder 
voorwerp, wanneer de handeling waar
van de ophouding wordt . gevordm·d vol
tooid is en degene die· ze heeft verricht 
definitief ermee opgehouden heeft v66r 
het instellen van ·de rechtsvordering ( l). 
(Koninklijk besluit nr 55 van 23 decem
ber 1934, art. l en 3.) 

2° Noch tegenstrijdig noch onwettelijk 
is [le beslissing waarb·ij de rechter, die 
kennis neemt i•g,n een 1·echtsvorde1·ing 
tot ophouding van een handeling 8t1·ijdig 
met de ee1"lijke gebruiken inzake lcoop
ha)ndel, vaststelt dat dew rechtshandeling 
zonder voorwerp is omdat de handeling 
volbracht is en degene die ze heeft 
verricht definitief ermee opgehouden 
heeft v66r het instellen van de rechts
vordering; al ve1·klam·t hij bovendien 
ten ovm·vloede dat de handeling geen 
oneerlijke mededinging oplevert (2). 
(Groiidwet, art. 97 ; koninklijk besluit 
nr 55 van 23 december 1934, art. 1 
en 3.) 

NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « PARTICIPA
TIE- EN FINANOIERINGSMAATSCHAPPIJ 
SODEFINA », T. OPITOM EN SIMON.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het besti:eden 

(1) Raadpl. cass., 31 maart 1960 (Bull. en 
'ASIC., 1960, I, 889) en de noot. · 

(2) Het gezag ·van het gewij~de geldt 
Ueen voor de redimen van · een bestreden 
•eslissing in zover deze redeJien de nood
akelijke steun zijn van het beschikkend 
·edeelte (zie onder andere cass., 29 november 
967, Arr. cass., 1H68, blz. 460, en 13 noverri-

arrest, op 11 april 1967 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

Over de eerste twee middelen, afgeleid, 
liet eetste, uit de schending van arti-

kel 97 van de Grondwet, , 
doordat, nu eiseres tot staving van haar 

door de eerste rechter ingewilligde rechts
vordering tot ophouden die er onder 
meer toe strekte dat aan de verweerders, 
die bij haar in dienst waren geweest; ver
bod zou worden opgelegd om zich met 
haar clienteel in te laten en gebruik te 
maken van haar lijsten van dienten, 
heeft aangevoerd, enerzijds, in.haar con
clusie, " dat de eisers in hager beroep .ten 
onrechte spreken van « hun clienteel , ; 
dat zij nooit een clienteel hebben gehad 
te Namen waar concluante daarentegen 
de gehele clienteel vari Euroore'dit heaft 
ove~genomen ·en ze daarna heeft uitge
breid door haar persoonlijke inspan
ningen inzonderheid op het gebied van 
de reclame·, en, anderzijds, in .haar 
aanvullende conclusie, dat « de eisers ·jn' 
hager beroep klaarblijkelijk de clienten
lijst van concluarite hebben gebruih, 
vermits zij de circulaire niet tot het 
publiek, maar tot de clienten richten 
(zie onder meer de woorden ·" beste 
client )) aan het begin en op het einde' 
van de circulaire) en dat er twee maal 
wordt gepreciseerd dat de client zal 
worden bediend « zoals vroeger ». De 
eisers' in hager beroep trachten vruchte-. 
loos te hetogen dat zij aldus de clienten 
bedoelen die eiseres · in hoger beroep· 
vr:oeger als makelaarster had gehad. Zo, 
immers, niet wordt ontkend· dat eiseres 
in hager beroep als makela~,trster zelf 
een klein clienteel heeft. gehad, dit bijna 
drie jaar is geleden en dus vreemd is 
aan de circulaire. Anderzijd~;~, heeft geen 
v~n de eisers in hager beroep ooit enig 
chenteel te N amen gehad, terwijl de 
circulaire zich . eveneens ·tot de clienten 
van Namen richt (er wordt een speciaal 
telefoonnummer voor Namen in ver
meld) en de reclame in de pers bovendien 
in het voornaamste dagblad van N amen 
werd gemaakt », het bestreden arrest, 
om de rechts,7ordering te verwerpen, 
erop wijst « dat gedaagde in hager 

ber 1968, ibid., 1969, blz. 280}; De ten overc 
vlbede gegeven verklaring in verband met 
het niet oneerlijke karakter van de handeling 
heeft geen bindende kracht voor de rechter 
die nadien kenhis neemt van een op bedoelde 
handeling gegrohde rechtsvordering wegens 
aansprakelijkheid uit hoofde van one·Jrlijke 
mededinging. ' 
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beroep aanvoert ... dat de eisers in boger 
beroep haar handelsinlichtingen en met 
name de lijst van haar clienteel hebben 
gel;:>ruikt, doch dat, volgens de tijdens 
de debatten overgelegde bescheiden, de 
clifmteel van de streek van Hoei waarmee 
gedaagde in boger beroep leningen 
afsloot gedurende de tijd dat partijen 
contractueel verbonden waren, hoofd
zakelijk bestond uit mensen die met de 
eisers in boger beroep verbonden waren 
op grand van contacten van persoon tot 
persoon en zulks v66r de verbintenissen 
tussen partijen, dat het dus aan de eisers 
in boger beroep niet als een font kan 
worden aangerekend dat zij, na het 
eindigen van hun contract, gebruik 
hebben gemaakt van hun teruggekregen 
handelsvrijheid om een clienteel op te 
bouwen door bij circulaire mee te del en, 
met name aan hun vroegere clienten, dat 
zij hun vroegere activiteit hervatten 
onafhankelijk van gedaagde in boger 
beroep », 

terwijl de rechter aldus geen passend 
antwoord geeft op de conclusie en de 
aanvullende conclusie waarbij eiseres 
deed gelden dat de ongeoorloofde mede
dinging van de verweerders niet voort
vloeide nit het feit dat zij met de clienteel 
contact hadden opgenomen, maar dat 
zij de clientenlijst van eiseres hadden 
gebruikt om zich tot andere dan hun 
vroegere clienten te richten en inzonder
heid in de streek van Namen waar zij 
nooit enig clienteel hadden gehad, waar
uit volgt dat het bestreden arrest niet 
regelmatig met redenen is_omkleed; 

het tweede, nit de schending van de 
artikelen 1319, 1320, 1322, · 1382, 1383 
van het Burgerlijk W etboek, 1 en 2 
van het koninklijk besluit nr 55 van 
2.3 december 1934 tot bescherming van 
de voortbrengers, handelaars en ver
bruikers tegen zekere handelwijzea strek
kende tot het verdraaien van de normale 
voorwaarden der mededinging, 

doordat, nu de rechtsvordering· tot 
ophouden die door eiseres werd ingesteld 
en door de eerste reehter werd ingewil
ligd onder meer tot doel heeft- de ver
weerders te doen verbieden de naam van 
eiseres· ·in hun reclame te gebruiken en 
erin hun . hoedanigheid van vroegere 
medewerkers van eiseres te vermelden, 
het bestreden arrest, om de rechtsvor
dering te verwerpen verklaart "dat 
doze laatst!{ (eiseres) de eisers in boger 
beroep verwijt haar met name in hun 
circulaire gedagtekend 1 december 1965 
alsmede in de op ll en 12 december 1965 
verschenen reclame te hebben aange-

vall en ; ... dat er dient aan herinrterd te 
worden dat gedaagde in boger beroep 
zelf op 29 november 1965 aan de clien:teel 
van haar zetel te Hoei had aangekondigd 
« onze kleine agentschappen van Bergen, 
"Zinnik, Charleroi, Namen, Hoei, Seraing, 
" Erezee en Gent worden afgeschaft » ; 
. . . dat, zonder een rechtstreekse en niet 
verborgen zinspeling te maken op de 
beslissing waarvan gedaagde in hager 
beroep zelf kenns heeft gegeven aan de 
clienteel, de eisers in hager beroep hun 
eigen relaties niet zouden kunnen ver
wittigd hebben van de voortzetting van 
hun activiteit, buiten het kader van die 
van gedaagde in boger beroep; dat ,zij 
hun trouwens geen enkel feit meedeelden 
waarvan z1j nog geen kennis hadden 
gekregen door gedaagde in hoger beroep 
zelf; ... dat de bewoordingen en uitdruk
kingen gebruikt in de litigieuze circulaire, 
wanneer die weer in haar context wordt 
geplaatst, niet de ongunstige betekenis. 
hebben die de eerste rechter eraan heeft 
gegeven en niet~ zoals deze laatste dat. 
zegt, wijzen op de bedoeling van de 
eisers in boger beroep om het krediet 
van de gedaagde in boger beroep aan 
't wankelen te brengen ; dat ze derhalve
geen handeling opleveren die met de
eerlijke gebruiken inzake handel strij
dig is», 

te1·wijl : 1° de brief van eiseres van 
29 november 1965 de geadresseerden 
niet meedeelt dat de gewezen leiders van 
de afgeschafte agentschappen zich ver
enigen en hun activiteit voortzetten, of 
dat de verweerders de geldaanvragen 
kosteloos zullen bestuderen en hun 
clienten zullen helpen zoals vroeger, wat, 
daarentegen, de circulaire van de ver
weerders, van 1 december 1965, wel 
vermeldt, zodat het arrest de bewijskracht 
van de vermeldingen van voornoemde 
brief en circulaire miskent door te ver
klaren dat de verweerders de clienteel 
geen enkel feit hebben meegedeeld waar
van ze nog geen kennis had gekregen 
door eiseres zelf (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); 2° bovendien de 
rechtsvordering tot ophouden kan worden 
ingesteld ongeacht de bedoeling en de 
goede trouw van degene die de bedoelde 
handeling heeft verricht en de rechter, 
derhalve, door te s~ellen dat de ver
weerders niet de bedoeling hebben gehacl 
om het krediet van eiseres aan 't wan
kelen te brengen, zijn beslissing steunt 
op een in rechte verkeerde opvatting 
omtrent de _met de eerlijke gebruikeu 
inzake handel strijdig,e handeling (schen
ding van de artikelen 1 en 2 van he1 
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koninklijk besluit nr. 55 van 23 december 
1934 en, voor zoveel als nodig, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat bet arrest, zonder 
deswege te worden bestreden, erop wijst : 
dat de rechtsvordering tot · ophouden 
van handelingen strijdig met de eerlijke 
gebruiken inzake .. handel door _eisere~ 
werd ingeHteld biJ akte van 7 Januan 
1966 · dat aan deze akte een brief van 
14 december 1965 was voorafgegaan; 
dat, onder andere verwijten di13 eiseres 
tot . de verweerders heeft gf'richt, moet 
worden gewezen op de verzending van 
een circulaire gedagtekend 1 december 
1965 en op bet plaatsen van een adver
tentie in de editie van 11.-12 december 
1965 van het dagblad « Vers l'Avenir "; 
dat de verweerders, vanaf 13 december 
1965, voordat er een reactie van gedaagde 
in boger beroep was, die enkel in ~o?r
melde brief van 14 december tot mtmg 
kwam, spontaan hadden afgezien van 
de oorspronkelijke tekst van de adver
tentie en dat zij, na deze datum, de 
bedoelde circulaire niet meer verspreid
den; dat, wat dat betreft, de thans aan 
bet hof van beroep voorgelegde rechts
vordering er niet toe strekt een handeling 
te doen "ophouden " waaraan dieg~nen 
die ze hebben verricht reeds eep. emcle 
hadden gemaakt ; 

Overwegende dat uit deze redenen 
blijkt dat de rechtsvordering, volgens 
het arrest, geen voorwerp had in zover 
de handelingen waarvan het ophouden 
werd gevraagd waren verricht en de 
verweerders er definitief een einde aan 
hadden gemaakt, door, v66r het instellen 
van deze rechtsvordering, de verzending 
van ·de circulaires en de advertenties 
stop te zetten, die door eiseres ongeoor
loofd werden geacht ; 

Dat deze redenen vol~>taan om de 
beslissing van verwerping van de rechts
vordering wettelijk te verantwoorden 
in zover deze laatste gegrond was op de 
verzending van de circulaire van 1 decem
ber 1965 en op de publicatie van de v66r 
14 december 1965 verschenen adver-

'tenties in het dagblad "Vers l'Avenir "; 
dat, derhalve, de eerste twee middelen, 
die slecbts betrekking hebben op ten 
overvloede gegeven redenen van bet 
arrest inzake deze grondslag van de 
rechtsvordering, wegens bet ontbreken 
van belang niet ontvankeliJ k zijn ; 

Over bet derde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1, 3, van bet 
koninklijk besluit nr 55 van 23 december 

· 1934 tot · bescherming van de voort
brengers, handelaars en verbruikers tegen 

zekere handelwijzen strekkende tot bet 
verdraa,ien van de normale voorwaarden 
der mededinging en 97 van de Grondwet, 

doordat, na te hebben verklaard dat 
de rechtsvordering werd ingesteld bij 
akte van 7 januari 1966; dat aan deze 
akte een brief van 14 december 1965 
was voorafgegaan ; dat, onder andere 
verwijten die gedaagde in boger beroep 
tot de eisers in boger beroep heeft gericht, 
moet worden gewezen op de verzending 
van een circulaire gedagtekend l decem
ber 1965 en op bet plaatsen van een 
advertentie in de editie van 11-12 decem
ber 1965 van bet dagblad "Vers l'Ave
nir " ; dat de eisers in boger beroep, 
vanaf 13 december 1965, voordat er 
een reantie van gedaagde in boger beroep 
was, die enkel in voormelde brief van 
14 december tot uiting kwam, spontaan 
hadden afgezien van de oorspronkelijke 
tekst van de advertentie en dat zij, na 
deze datmn, de bedoelde circulaire niet 
meer verspreidden ; dat, wat dat betreft, 
de aan bet hof van beroep voorgelegde 
rechtsvordering er dus niet toe strekt een 
handeling te doen « ophouden " waaraan 
diegenen die ze hebben verricht reeds 
een einde hadden gemaakt, bet bestreden 
arrest vervolgens de « in Q.e litigieuze 
circulaire gebruikte bewoordingen el). 
nitdruldcingen " beoordeelt en zegt « dat 
ze geen handeling opleveren die met de 
eerlijke gebruiken inzake handel strijdig 
is ,, dan beslist « dat er client vastgesteld 
te worden dat gedaagde in boger beroep 
niet heeft bewezen dat de eisers in boger 
beroep handelwijzen hebben toegepast 
die oneerlijke mededinging opleveren 
en dat de rechtsvordering dus niet ge
grond is "• 

terwijl, zo hij va.ststelt dat ten op
zichte van een handeling waarvan het 
ophouden wordt gevraagd, daar ze 
strijdig is met ·de eerlijke _gebruiken 
inzake handel, geen bevel tot ophouden 
meer kan worden uitgevaardigd, de 
rechter die uitspraak doet bij toepassing 
van de artikelen 1 en 3 van bet konink
lijk .besluit nr 55 van 23 december 1934, 
bovendien niet zou kuhnen beslissen, 
zonder de hem bij deze bepalingen toe
gekende macht en bevoegdheid te scherr
den, of, in elk geval, op gevaar af van 
zich tegen te spreken en artikel 97 van 
de Grondwet te schenden, dat de bedoelde 
bandeling geen oneerlijke mededinging 
oplevert: 

Overwegende dat het, enerzijds, niet 
tegenstrijdig is vast te stellen dat ten 
opzichte van een handeling waarvan bet 
op_houderi. wordt gevraagd, daar ze 
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strijdig is met de eerlijke gebrujJ<:en 
inzake handel, geen bevel tot ophouden 
meer kan worden uitgevaardigd, omdat 
degene die ze heeft verricht er definitief 
een einde aan heeft gemaakt v66r het 
instellen van de rechtsvordering, en 
bovendien, ten overvloede, te beslissen 
dat deze handeling geen oneerlijke mede
dinging oplevert ; 

Dat het middel, in zover het de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet 
aanvoert, feitelijke grondslag mist ; 

Overwegende dat, anderzijds, uit geen 
enkele bepaling van het koninklijk 
besluit nr 55 van 23 december 1934, of 
uit geen enkele andere wetsbepaling 
blijkt dat de rechter die kennis neemt 
van een op de artikelen 1 en 3 van 
genoemd koninklijk besluit gegronde 
rechtsvordering niet wettelijk kan vast
stollen dat een dergelijl'!.e rechtsvordering 
zonder voorwerp is, omdat degene die 
de handeling heeft verricht er definitief 
:riJ.ee is opgehouden v66r het instellen 
van de · rechtsvordering, hoewel hij 
bovendien, ten overvloede, beslist dat 
de handelingen waarvan het ophouden 
werd gevraagd geen oneerlijke mede
dinging opleveren ; 

Dat in dit opzicht het middel naar 
recht faalt ; 

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

4 septe:rp.ber 1969. - 1e ka:iner. -
Voorzitter, de H. Bayot, eerste voorzitter. 
- Verslaggever, de H. Perrichon. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Paul 
Mahaux, eerste advocu,at-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Fally en Faures. 

1e KAMER.- 5 September 1969, 

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - WEGEN. -
0PENBARE WEG VAN ·DE STAAT. -
BEVEILIGINGSPLICHT DIE OP DE STAAT 
RUST. - BEGRIP. 

2° WEGEN.- 0PE~fBARE WEG VAN DE 
STAAT. - BEVEII,IGINGSPLICHr DIE 
OP DE STAAT RUST.- BEGRIP. 

3° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 

(1) Cass., 7 maart 1963 (Bull. en PASIC., 
1963, I, 744) en de conclusie van Procureur
generaai Ganshof van der Meersch, toen 
advocaat-generaal; 16 juni 1966 (ibid., 1966, 
I, 1320); 9 oktober 1967 (.Arr. cass., 1968, 

OVEREENKOMST). - GEMEENTE
OVERHEDEN. - VERPLICHTING OM TE 
ZORGE::-< VOOR DE VEILIGHEID VAN RET 
VERKEER IN DE STRATEN. - VER
PLICHTING TOEPASSELIJK OP DE TOT 
DE STAAT BEHORENDE OPENBARE WE
GEN DIE DOOR DE GEMEENTE LOPEN. 

4° WEGEN. - GEMEE::-<TE)VERHEDEN. 
-- VERPLICHTING OM TE ZORGEN VOOR 
DE VEILIGHEID VAN HET v"ERKEER IN 
DE STRATEN. - VERPI,ICHTING TOE
PASSELIJK OP DE TOT DE STAAT BEHO
RENDE WEGE ~ DIE OVER DE GEMEE::-<TE 
LOPEN. 

5° AANSPR~KELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - WEG VAN DE 
STAAT DIE OVER EEN GElVIEENTE LOOPT. 
-SCHADE GELEDEN DOOR EEN GEBRUI
KER VAN DEZE OPENBARE WEG. -
STAAT EN GEMEENTE DIE TE KORT 
\}ESCHOTEN ZIJN IN HUN VERPLICHTING 
OM TE ZORGE::-< VOOR DE VEILIGHEID 
VAN DE WEGGEBRUIKERS. - FOUTEN 
IN OORZAKELIJK VERBAND MET DE 
SCHADE.- STAAT EN GEMEENTE VER
PLICHT OM RET SLACHTOFFER TE VER
GOEDEN.- BIJDRAGE TOT DE VERGOE
DING. 

1° en 2° De Staat kan burgerrechtelijk 
aansprakelijk gesteld worden onder mee1· 
wanneer een tot zijn grondgebied beho
?"ende openbare weg, zoals hij is aan
gelegd, aan de gebruikers niet verstrekt 
wat zij, ovm·eenkomstig de bestemming 
van de weg, ervan kunnen ve1·wachten 
of wanneer de Staat verzuimt dergelijke 
weg in een normale toestand en zonder 
gebrek te onclerhouclen of nog wanneer 
hij te kart schiet in zijn algemene ver
plichting tot voorzichtigheid do01· de 
gevaren niet te signaleren die zich op 
deze weg kunnen voordoen (1). (Burg. 
Wetb., art. 1382 en 1~83.) 

3° en 4o De verplichting van de gemeente
ove?·heden om te zorgen voor de veiligheid 
van het verkeer i1i de stmten is zelfs 
toepasselijk op de gedeelten van de 
tot de Staat behorende openbare wegen, 
die ovm· de gemeente lopen (2). (Art. 50 
van het decreet van 14 december 1789, 
3, 1°, van titel XI van het decreet van 
16-24 augustus 1790, 1382 van het 

biz. 185) en 11 april1969 (ibid., 1969, biz. 745) 
en de conciusie van Procureur-generaai 
Ganshof van der Meersch, biz. 746 tot 750. 

(2) Cass., 20 december 1951 (Bull. en PAsiC., 
1952, I, 204) en de noten; 12 oktobE'r 1967 
(Arr. cass., 1968, biz. 210). 
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Burgerlijk Wetboek en 90, 12°, van 
de gemeentewet van 30 maart 1836.) 

5° W anneer de Staat en eew gemeente, die 
te kort schieten in hun verplichting om 
te waken ove1· de veiligheid van 'de 
gebruikers van de openbare weg, schade 
berokkend hebben aan een gebruikm· 
van een tot de Staat behorende openbm·e 
weg, die over het grondgebied van deze 
gemeente loopt, zijn beiden ve1·plicht 
dit slachtotfer te vergoeden, en in hun 
onderlinge verhoudingen zijn zij ver
plicht bij te dragen (1) tot de vergoeding 
van de door hun 1·espectieve jmtten vm·
oorzaakte schade. 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN OPEN
BARE WERKEN, T. GEMEENTE ZON
HOVEN.) 

ARREST. 

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

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 50, eerste en laatste 
lid, van het decreet van 14 december 1789 
betreffende de oprichting van de gemeen
ten, 3, 1°, van titel XI van het decreet 
van 16-24 augustus 1790 op de rechter
lijke organisatie, 1382, 1383, 1384 van 
het Burgerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, hetwelk 
de veroordeling van eiser bevestigt tot 
het vergoeden van de schadelijke gevol
gen van een door een verzakking van de 
rijbaan veroorzaakt ongeval en erop 
wijst dat deze verzakking niet gesigna
leerd was, niettemin de rechtsvordering 
van eiser tegen verweerster afwijst, op 
de gronden dat artikel 3, 1°, van het 
decreet van 16-24 augustus 1790 " aan 
de gemeenten aileen een politionele 
bevoegdheid geeft doch deze niet de 
plicht oplegt in de plaats van de Staat 
op te treden wanneer hij in gebreke 
blijft ; dat het aldus aan de Staat geen 
rechtsgrond geeft om de gemeente Zan
hoven in vrijwaring te roepen "• 

terwijl de artikelen 50, eerste en 
laatste lid, van het decreet van 14 decem
ber 1789 en 3, 1°, van titel XI van het 
decreet van 16-24 augustus 1790 dienen 

(1) In verband met de verhaalsvordering 
van degene die de door hem berokkende 
schade heeft vergoed, raadpl. cass., 21 okto
ber 1965 (Bull. en PAsiC., 1966, I, 240) en 
noot 1. 

te worden uitgelegd in deze zin dat zij 
aan de gemeentelijke overheden niet 
aileen de macht toekennen, maar hun 
meteen de verplichting opleggen zorg 
te dragen voor de veiligheid van het 
verkeer in de straten en dat deze ver
plichting zich uitstrekt tot de gedeelten 
van de aan de Staat toebehorende open
bare. wegen die door de gemeente lopen, 
zodat het vonnis, door het tegendeel 
te beslissen, voormelde wetsbepalingen 
geschonden heeft, alsmede de artike
len 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk 
W etboek, welke degene, die door zijn 
schuld een schade heeft veroorzaakt, 
verplichten deze schade te vergoeden, 
en terwijl in elk geval het vonnis niet 
naar de eis van de wet met redenen 
omkleed is in zover het de rechtsvordering 
van eiser tegen verweerster verwerpt op 
de vorenaangehaalde gronden die ver
keerd zijn en de beslissing niet wettelijk 
kunnen dragen, aldus artikel 97 van de 
Grondwet schendende : 

Overwegende dat, gedagvaard voor 
de vrederechter door zekere Van Rep
pelen ten einde zich te horen veroordelen 
tot schadeloossteiling van laatstgenoemde 
doordat zijn auto, rijdende over een rijks
weg, op het grondgebied van de ver
werende gemeente, terechtkwam in een 
niet gesignaleerde verzakking, eiser op 
zijn beurt de verwerende gemeente 
dagvaardde om te horen bevelen dat zij 
gehouden was tussen te komen in voor
melde eis ten einde hem te vergoeden 
voor aile veroordelingen die tegen hem 
zouden kunnen uitgesproken worden ; 

Dat het vonnis, beslissende dat eiser 
aansprakelijk is voor de ongevailen die 
zich op de rijkswegen voordoen wanneer 
deze te wijten zijn aan de slechte toestand 
van de rijbaan waaraan de weggebruiker 
zich niet kon verwachten, na te hebben 
vastgesteld dat ten deze er zich, ter 
plaatse van het ongeval, wel degelijk een 
verzakking van de rijbaan had voorge
daan, die niet gesignaleerd was en als 
onverwacht te beschouwen was, en dat 
deze verzakking de schade aan de auto 
van Van Reppelen had veroorzaakt, bij 
bevestiging van de beroepen beslissing, 
eiser veroordeelt tot het betalen van 
schadevergoeding, steunende daartoe op 
de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het 
Burgerlijk W etboek ; dat nochtans, bij 
wijziging van de beroepen beslissing, 
het vonnis de vordering van eiser tegen 
de verwerende gemeente afwijst en deze 
buiten zake stelt, daartoe steunende· 
hierop dat luidens artikel 3, 1°, van het 
decreet van 16-24 augustus 1790 de 
gemeenten op hun grondgebied te zorgen 



hebben voor al wat· de veiligheid vari de 
publieke wegen aangaat en dat mogelijk 
in die zin de beriadeelde zich tegen ver
weerster had kunrien richten; hetgeen hij 
echter niet deed, maar dat voonneld 
decreet aan de gemeeriten aileen een 
politionele bevoegdheid geeft doch deze 
niet de plicht · oplegt in de plaats van de 
Fltaat op te treden wanneer deze in 
gebreke blijft, zodat het aan eiser geeh 
rechtsgrond geeft om verweerster in 
tl[ssenkomst te roepen ; 

Overwegende dat de burgerlijke aan
sprakelijkheid van de Staat ·kan ontstaan 
onder rrieer' wanneer een openbare weg, 
zoals hij · aangelegd is, aan de gel;>rnikers 
niet verstrekt datgene wat deze, overeen
komstig de bestemming van de weg, 
ervan kunnen verwachten of wanneer 
de Staat verzuimt · dergelijke weg in een 
normale toestand en zonder gebrek te 
onderho'uden of nog 'wanneer hij te kort 
schiet in zijn algemene verplichting tot 
voorzichtigheid door de gevarEm niet te 
signaleren welke·deze weg vertoont; 

Overwegende 'dat de verplichting van 
de gememitelijke overheden om zorg te 
dragen voor de veiligheid van de weg
gebruikers slaat op de .openbare weg die 
aan de Staat toebehoort en die over het 
grondgebied van de betrokken gemeenten 
loopt; 

Overwegende dat hieruit voort'vloeit 
dat en de Staat en de gemeente tegenover 
de weggebruikers de verplichting hehben. 
om over de veiligheid te waken van de 
gebruikers van de aldus bedoelde open
bareweg; 

Overwegende dat wauneer een ongeval, 
zoals het onderhavige, aan een wegge
bruiker is overkomen, het de . rechter 
behoort te bepalen of de Staat en de 
gemeente heiden of een van hen, met 
inachtneming van de omstandigheden 
van de zaak, in hun hiervoor vermelde 
verplichting te kort zijn geschoten en 
of deze tekortkoming al dan niet met 
de geleden schade een oorzakelijk ver
band vertoont ; 

Overwegende dat zo ingeval en de 
Staat en de gemeente een font hebben 
begaan die in oorzakelijk verband staat 
met de schade, zij heiden de verplichting 
hebben de benadeelde te vergoeden, de. 
Staat en de gemeente, in hun onderlinge 
verhonclingen, gehonclen zijn bij te 
dragen tot het vergoederi van de schacle 
verootzaakt door hun respectieve fouten ; 

Overwegencle, dienvolgens, dat het 
vom1.is hetwelk, om de yordering van 
eiser . tegen v;erweerster niet gegrond te 
verklaten, zich er toe beperkt te relevereri 
« rlat voormeld decreet (van 16-24 angus-

ttis 1790) aileen een politionele bevoegd
heid geeft doch deze (de gemeente) niet 
de plicht oplegt in de plaats van _de 
Staat op te treden wanneer hij in gebreke 
blijft ,, zonder na te gaan of verweerster 
al dan niet een font heeft begaan welke 
in oorzakelijk vetband met de schade 
is, zijn beslissing niet wettelijk recht-
vaardigt ; . · 

Dat het middel gegrond is ; 
. . . ' 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover het nitspraak heeft 
gedaan op de vordering van eiser tegen 
verweerster ; beveelt dat melding van 
dit arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; hondt de kosten aan ; zegt 
dat erover door de feitenrechter zal 
beslist worden ; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Tongeren, zitting hon
dende in hoger beroep. 

5 september 1969. - 1e kamer. -
Voo1·zitter, de H. Belpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Dumon,. advocaat-gene
raal. - Pleiters, de HH. De Bruyn en 
Dassesse. 

1 e KAMER. - 5 september 1969. 

ARBEIDSONGEVAL. --:- WEG NAAR 

OF VAN HET WERK. - ARBEJDER 
WIENS ARBEIDSOVEREENKOl\iST GEEIN

DIGD WAS. - GETROFFENE VAN EEN 

DODELIJK ONGEVAL DIJ DE TERUGKEER 
VAN BIJ ZIJN VROEGERE WERKGEVER,' 

WAAR J;IIJ EEN POSTMANDAAT WAS· 

GAAN AFHALEN DAT DE RIJKSKAS 
VOOR JAARLIJKS VERLOF VOOR HEM 
AAN LAATSTGE~fOE;IfDE HAD GEADRES

SEERD.- 0::->rGEVAL NIET OVERKOMEN 

OP DE WEG NAAR OF VAN HET WERK. 

Niet op· cle 1ceg naar of van het werk, in 
de zin van de besluitwet van 13 december 
194-5, bevindt zich de arbeider clie, 
nadat zijn a1·beidsovereenkomst geein
digd is, zich naar zijn vroege1·e werk
geve1' begeeft om e1· het door de Rijkskq,s 
voo1: jaarlijks verloj ( l) aan laatst-

(1-) De vakantiegelden worden .onder meer 
aan- de werklieden betaald door tussenkomst 
van de Rijkskas voor jaarlijks verlof of van. 

, bijzondere. kassen, terwijl het .vakautiegeld, 
van de bediende rechtstreeks door de werk-. 
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geno~mde geadre,~se,erde post?JWndaat, 
zijnde de betaling'van zijn vakwtitiegeld, 
af te halen en die, bij zijn teruglceer, 
ddor een dodelijlc ongeval· gBI!roffen 
wordt (1). 

(NAAMLOZE VE:NNOCTS('HAP « GENERAL 
ACCIDENT, FIRE AND LIFE ASSURANCE 
CORPORATION, J,IMITED », T. VAN 'cAMP 

EN CALLAER'l'S.) 

ARREST. 

HET HOF ; -· Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 5 februari 1968 in boger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Mechelen ; 

Over het middel afgeleid uit de s.chen
ding van de artikelen 1 van de besluit
wet van 13 december 1945 betreffende 
de vergoeding van de schade voort
s'pruitende uit ongevallen die zich op de 
weg naar of van bet werk voordoen, 
1, 3, 9, 15, 16 van de wetten hetreffende 
het jaarlijks verlof der loonarbeiders, 
gecoordineerd op 9 maart 1951, even
genoemde artikelen 9 en 15 gewijzigd 
respectievelijk bij artikel 13 van de wet 
van 28 maart 1964 en bij artikel 5 van 
de wet van 13 juni 1966, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat. het bestreden vonnis, hetwelk 
de beroepen beslissing wijzigt, na te 
hebben vastgesteld dat het ongeval 
ingevolge hetwelk de dochter van_ .de 
verweerders om het leven kwam, zich 
heeft voorgerlae,n toen de getroffene 
tl;)rugkeerde uit Boom waar zij bij haar 
gewezen. werkgever, de vennnoe>tschap 
" Apostel Schoenfabriek "• haar · verlof
l;:aQ,rt (po!ltm&ndaat) was gaan halen, 
verklaart dat dit ongeval dient te worden 
beschouwd als zijnde gebeurd op de 
weg van het werk, in de zin van artikel 1 
van de besluitwet van i3 december 1954, 
om de reden .dat, hoewel de gew.ezen 
werkgever generlei verplichting had, het- · 
zij het postmandaat te .doen toekomen 
aan zijn vroegere arpeidster, hetz:lj deze 
te verzoeken bet bij heiU te komeri 4alen, 
de getroffene zich nochtans. noodzaln:Iij
kerwijztj vooraf naar ~e zetel van haar 
gewezen werkgever dwnde te begeven 
om ei. bet rnandaat in ontvangs~. · te 
neme11 om op . het postkantoor het 

gever wordt betaald. (Gecoordineerde wetten 
betreffende het jaarlijks 'verlof vah loontrek
kenden, gecoordineerd op 9 maart 1951, 
art .. 9; 16 en 17). . . _ . : 

(1) Raadpl. cass., 16 novem]?er:i()57· (Bull. 

· bedragvan haar vakant'(egeld te kumien 
tFekken, zodat de met dit doel gevolgde 
weg deel uitmaakt van de norma:le weg· 
die moe.st worden afgelegd om " het ver-

·rofgeld in. specie » te ontvangen, en om 
de rede11 dat, zo de arbeidsovereenkomst 
tussen de getroffene en de vennootschap 
«Apostel Schoenfabriek » zowat zes 
maanden v66r de feiten een einde had 
genornen, deze omstandigheid onverschil
lig is, . daar de wettelijke bescherming 
ter zake blijft bestaan, ook na bet einde 

. van de arbeidsovereenkomst,. 

terwijl het ongeval zich heeft voorge
. daan zowat zes rnaanden na bet einde 
van de arbeidsovereenkomst, bet tussen 
partijen niet betwist is dat de werkgever 
geen verplichting had, hetzij de verlof
kaart naar zijn gewezen arbeidster te 
zenden, hetzij deze te verzoeken ze te 
komen halen, het recht op het vakantie
geld niet een van de. rechten uitmaakt 

. die voor de getroffene voortvloeien uit· 
de arbeidsovereenkomst gesloten met 
de door eiseres verzekerde werkgever, 
maar zijn grondslag vindt in de wettelijke 
en reglementaire bepalingen betreffende 
deze materie, eli terwijl de wetsbepalin
gen · waarvan het mid del schending doet 
gelden een uitzonderlijk karakter hebben 
en dienvolgens restrictief dienen te 
worden uitgelegd, 

waaruit volgt dat het vonnis, door te
beslissen dat het ongeval.dient te worden. 
beschouwd <J.ls zijnde gebeurd Op de weg 
van het werk, het wettelijk karakter van 
het vakantiegeld heeft miskend. door dit 
te beschouwen als een bezoldiging net 
als .ee11 loon of een wedc:le. ~schen$iing 
van .de artikelen I, 3,. 9, 15 .en 16 van 
voormelde gecoordineei~de wetten eO,. 
97 van de Grondwet), en het wettelijk 
begrip heeft miskei1d van. de weg V<J.Il 
het werk in de zin van' artikel 1 'van de' 
beslnitwet v:an 13 december 1945 (schei),~ 
ding van d~ adikelenl van de beshi.itwet. 
van 13 december 1945 en 97 van d~ 
Grondwet) : . . . . . 

Overwegende dat u1t. d.e ~aststelling.en 
van het vonnis blijkt dat de dochtei• van 
de verweer_ders het slachtoffer werd van 
een dodelijk verkeersongev.al i;om~ ze; 
meer .dan __ ZE:lS maanden_IJ,!1 het beein.digeri 
vanhaar arbeidsovereenk9mst v:oor werk, 

·lieden, ten1gkwam van_ '!:>ij. haar gewezen'. 
werkgever · waar . ze !Jell . p()(!_tipandaat 

en PAsiC., 1958, I, 266) en noot 1, biz. 268; 
17 februari 1961 (ibid., 1961, I, 656); 22 juni 
1962 (ibid., 1962, I, 1204) en 31 oktober 1963 
(ibid., 1964, I, 233). 
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had afgehaald dat haar bij laatstge
noemde was gezonde:h door de Rijkskas 
v:oor jaarlijks veri of; 

Overwegende dat, daar de arbeids
overeenkomst voor werklieden tussen de 
getroffene en haar werkgever een einde 
had genomen meer dan zes n1.aanden 
voor de dag van het ongeval, dit ongeval 
niet kan aangezien worden als gebeurd 
zijnde op de weg van of naar het werk, 
dit is de door de getroffene normaal af 
te leggen weg om zich van haar verblijf 
of van de plaats waar zij ging eten te 
begeven naar de plaats waar zij haar 
werk verrichtte, en omgekeerd ; 

Overwegende dat, daar het ongeval 
voorviel wanneer de getroffene zich naar 
haar gewezen werkgever begaf om er 
bedoeld postmandaat af te halen, ook 
niet kan aangenomen worden dat gezegde 
getroffene zich, in de zin van artikel 1, 
lid 3, van de besluitwet van 13 december 
1945, bevond op de weg die de arb.eider 
moet afleggen om zich te begeven naar 
de plaats waar het loon wordt uitbetaald 
of om ervan weder te keren ; 

Dat, inderdaad, enerzijds, het vakan
tiegeld dat aan de werldieden door de 
Rijkskas voor jaarlijks verlof verschul
digd is niet kan gelijkgesteld worden 
met een door de werkgever verschuldigd 
loon en, anderzijds, daar de besluitwet 
van 13 december 1945 van het gemeen 
recht afwijkt, aan deze besluitwet geen 
liitbreidende toepassing mag gegeven 
worden;' 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, behalve in zover daarbij 
het incidenteel hoger beroep ongegrond 
werd verklaard ; beveelt dat melding 
van dit arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de .gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt eiseres in de kos
ten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg te 
Antwerpen, zitting houdende in hoger 
beroep. 

5 september 1969. - 1e kamer. -
Voorzitter, de H. Belpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V erslaggever, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende 
coriclusie, de H. Dl.'!mon, advocaat-gene
raal. - Pleite1·, de H. Simont. 

1 e KA.l\'IER. - 5 september 1969. 

1° CASSATIEMIDDELEN.- BuRGER
LIJKE ZAKEN. - MID DEL GEGROND 

OP DE MISKENNING VAN DE BEWIJS
KRACHT VAN EEN BEPAI,ING VAN DE 
STATUTEN VAN EEN INTERCOMMUNALE 
VENNOOTSCHAP. - 'J'EKST VAN DEZE 

STATUTEN NIET OVERGELEGD TOT STA
VING VAN DE VOORZIENING, NUMMER 
EN DATUM VAN HET « BELGISCH STAATS

BLAD », WAARIN DEZE STATUTEN ZOU
DEN BEKEND GEMAAKT ZIJN, NIET OPGE
GEVEN IN DE VOORZIENING EN TEKST 
BLIJKT NIET UIT DE VERMELDIN&EN 

VAN DE BESTREDEN BESLISSING OF UIT 
EEN ANDER PROCES!>TUK WAAROP HET 

HoF VERMAG ACHT TE SLAAN. - NIET 
ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL GEGROND OP 
DE MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT 
VAN EEN BEPALING VAN DE STATUTEN 

VAN EEN INTERCOMMUNALE VENNOOT
SCHAP.- ElSER DIE TOT STAVING VAN 
DIT MIDDEL ENKEL V ..J:RWEERDERS 
CONCLUSIE OVERLEGT, WAARIN DE 

TEKST VAN BEDOELDE BEPALING OVER
GENOMEN IS. - NIET ONTyANKELIJK 
MID DEL. 

3° ELEKTRISCHE ENERGIE. 
VONNIS WAARBIJ EEN GEMEENTE TOE
LATTh.G WORDT VERLEEND ELEKTRISCHE 

LEIDINGEN BOVEN OF ONDER ONBE
BOUWDE PRIVE ERVEN. TE PLAATSEN. 

- VERWEER VAN DE EIGENAAR GE
STEUND OP ARTIKEL 15 VAN DE WET. 

VAN 10 MAART 1925 DAT VEREIST DAT 
EEN KONINKLIJK BESLUIT VERKLAART 
DAT HET PLAATSEN VAN DERGELIJKE 
LEIDINGEN VAN ALGEMEEN NUT IS.
NIET BEANTWOORD VERWEERMIDDEL. 
- NIET GEMOTIVEERD VONNIS. 

1° N iet ontvankelijk is het middel ajgeleid 
uit de miskenning, door de 1·echter, 
van een bepaling van de statuten van 
een intercommunal~ vennootschap, wan
neer de tekst van deze statuten niet bij 
de voorziening is gevoegd, het nummer 
en de datum van het Belgisch Staatsblad, 
waarin de statuten zouden bekend 
gemaakt zijn, niet opgegeven u·erden 
in de voo1·ziening en noch de bestreden 
beslissing noch enig ander stuk, waarop 
het Hoj vermag acht te slaan, de bewoor
dingen ervan overnemen (1). 

(1) Raadpl. cass., 6 september 1968 (.Arr. 
cass., 1969, biz. 21 ). 
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2° Niet ontvankelijk is het middel afgeleid 
uit de miskenning, door de rechter, van 
een bepaling van de statuten van een 
intercommunale vennootschap tot sta
ving uaarvan enkel verweerders conclusie 
we1·d overgelegd, waarin bedoelde bepa
ling overgenomem is. 

3° N iet regelmatig gemotiveerd is het vonnis 
dat een gemeente toelating verleent 
elektrische leidingen te plaatsen boven 
of onder onbebouwde prive erven zonder 
de conclusie te beantwoorden van de 
etigenaar e1·van welke im·iep dat, inge
volge a1·tikel 15 van de wet van 10 maart 
1925, een verkla1·ing van algemeen nut 
bij gemotivee1·d koninklijk besluit wordt 
vereist om elektrische leidingen te plaat
sen boven of onder onbebottwde prive 
erven niet afgesloten door muren of 
dm·gelijke omheiningen en dat terzake 
het algemeen nut aldus niet werd vat:it
gesteld. 

(DE BOEVER, 
T. GEMEENTE EKSAARDE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
-vonnis, op 7 februari 1968 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Dendermonde ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1317, 1319, 
1320_, 1322, 1350, 1351, 1352 van het 
Burgerlijk W etboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat het bestreden vonnis de oor
spronkelijke eis ontvankelijk verklaart 
en aldus verweerster hoedanigheid toe
kent om deze eis te voeren, op de gran
den « dat appellant (thans eiser) een 
tegenstrijd ziet in de handelwijze van 
gei'ntimeerde (thans verweerster) die 
enerzijds, althans volgens appellant, al 
hare rechten zonder onderscheid met 
betrekking tot elektriciteitsvoorziening 
en -verdeling overgedragen heeft aan 
een intercommunale maatschappij ge
naamd « N. V. Imeloost », wijl gei'nti
meerde anderzijds bij betwisting zich 
rechten tot ageren toeeigent; dat ge'inti
meerde het bewijs voorlegt dat « Ime
loost » een naamloze vennootschap is 
gesticht door 108 gemeenten van Oost
Vlaanderen, waarvan zij deel uitmaakt 
en waarvan het doel is gezamenlijk de 
naamloze vennootschap « Ebes » te gelas
ten met het leveren en verdelen van de 
nodige elektrische energie, en zij dan 
ook hun rechten van uitvoering des-

betreffende aan gemelde maatschappij 
overgelaten hebben, dat de gemeente
besturen « ont dans leurs attributons 
"toutes chases se rapportant a l'utiliM 
» publique » en zij, wegens dit adminis
tratief recht, beslissen op welke wijze 
het algemeen belang zal worden gediend ~ 
dat dienvolgens de naamloze vennoot
schap « Ebes » enkel de uitvoerder is 
van de bevelen der gem,eenteoverheden 
die aileen beslissen hoe, waar en wanneer 
de werken zullen uitgevoerd worden », 

terwijl, eerste onderdeel, dezelfde recht
bank bij een voorbereidend vonnis van 
5 september 1967 verweerster had bevo
len nader uitleg te verschaffen en te 
concluderen nopens de vraag op welke 
grand zij zich ertoe gerechtigd acht de 
vordering in te stellen en te vervolgen, 
nu zij haar rechten inzake elektriciteits
distributie overgedragen heeft aan de 
in de conclusie niet nader omschreven 
intercommunale « Imeloost >>, zodat het 
bestreden vonnis de bewijskracht van 
dit voorbereidend ~ vonnis miskent wijl 
het, door te beslissen dat de vennoot
schap « Ebes » enkel de uitvoerder is van 
de bevelen van de gemeenteoverheden 
die aileen beslissen hoe, waar en wanneer 
de werken zullen uitgevoerd worden, de 
door het voorbereidend vonnis gestelde 
vraag niet beantwoordt en de draagwijdte 
ervan miskent, omdat er niet uit afgeleid 
kan worden of verweerster al dan niet 
haar rechten inzake elektriciteitsdistri
butie heeft overgedragen aan de inter
communale « Imeloost >> en bijgevolg al 
dan niet niet gerechtigd is om op te 
treden omdat inderdaad de verhouding 
tussen verweerster en de vennootschap 
« Ebes >> geen licht brengt wat betreft de 
verhouding tussen verweerster en. de 
intercommunale « Imeloost >> (schending 
van de artikelen 1317, 1319, 1320, 1350, 
1351, 1352 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet); 

tweede onde1·deel, door enerzijds te 
beslissen dat « Imeloost- >> een naamloze 
vennootschap is, opgericht door gemeen
ten van Oost-Vlaanderen, waarvan ver
weerster deel uitmaakt en waarvan het 
doel is gezamenlijk de vennootschap 
« Ebes >> te belasten met bet leveren en 
verdelen van elektrische energie, en zij 
dan ook hun rechten van uitvoering des
betreffende aan gemelde intercommunale 
overgedragen hebben, en anderzijds, dat 
de vennootschap « Ebes >> enkel de uit
voerder is van de bevelen van de 
gemeenteoverheden die aileen beslissen 
hoe, waar en wanneer de werken zullen 
uitgevoerd worden, het vonnis een 
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tegenstrijdigheid in de gronden bevat 
of althans dubbelzinnig is in zoverre de 
eerste· overweging kan betekenen dat de 
intercommunale de vennootschap 
« Ebes » heeft belast met de uitvoering, 
terwijl de tweede de vennootschap 
« Ebes » beschouwt als de rechtstreekEe 
uitvoerder ·van verweerster (schendirg 
van artikel 97 van de Grondwet); 

de7·de ondenleel, krachtens artikel 17, 
I, a, b en c, van de statuten van de inter
communale « Imeloost », in de conclusie 
van verweerster van 17 oktober 1967 
letterlijk overgenomen en waarnaar in 
de conclusie van eiser van dezefde datum 
verwezen wordt, verweerster inbreng doet 
aan die intercommunale : a) binnen de 
perken van de wet, van het uitsluitend 
recht, met het verm.ogen van substitutie, 
om te behouden, te plaatsen of te laten 
plaa.tsen, te onderhouden of te laten 
onderhouden, te wijzigen of te laten 
wijzigen, weg te nemen of te laten weg
nemen op, hoven of onder de straten, i 
wegen, openbare pleinen en gebouwen 
van de gemeente, de kabels, leidingen en 
aile apparaten vereist voor de distributie 
of voor de ontvangst, voor elke vorm van 
gebruik, van de elektrische energie en 
dit. zowel op haar grondgebied als op 
dat van aile aangesloten gemeenten, 

d) binnen de perken van de wet, van 
de rechten van dezelfde aard die de 
geineente ten opzichte van de prive 
eigendommen bezit en c) binnen de 
perken van de wet, van aile rechten die 
de gemeente bezit ten einde de distributie 
im de levering van elektticiteit op haar 
grondgebied te verzekeren, zodat het 
·vonnis, door te beslissen dat de vennoot
schap « Ebes » enkel de uitvoerder is 
van de bevelen van de gemeenteover
heden die aileen beslissen hoe, waar en 
wanneer de werken zuilen uitgevoerd 
worden, de bewijskracht van artikel I7, 
I, a, b en c, van deze statuten, waarvan 
noch de geldigheid noch de interpretatie 
betwist werd, miskent, wijl uit de uit
drukkelijke bewoordingen ervan duidelijk 
blijkt dat ingevolge de inbreng van haar 
rechten niet verweerster doch wel de 
intercommtmale beslist hue, waar en 
wanneer de werken zuilen uitgevoerd 
worden, wijl dan ook de bewijskracht 
van de door verweerster regelmatig 

·neergelegde conchtsie, waarin bedoeld 
artikel van de statuteD. integraal . werd 
overgenomen, wordt miskend (schending 
van de artikelen 1317, 1319, 1320 en 
.I322 van het Burgerlijk Wetboek en 
97-van de·Grondwet); 

vierde oriderdeel, eiser in zijn op I7 okto-

ber I967 genomen conclusie betoogde 
dat verweerster in de door haar' onder
schreven statuten inbreng heeft gedaan 
van aile rechten zonder onderscheid 
met betrekking tot elektriciteitsvoor
ziening en -verdeling, dat, eenmaal deze 
inbreng geschied, zij hierop niet kan 
terugkomen en derhalve geen enkele 
rechtsvordering, gcbaseerd op die rech
ten, kan instellen, zodat de overweging 
van het vonnis, luidens welke de vennoot
schap « Ebes » enkel de uitvoerder is 
van de bevelen van de gemeenteover
heden die aileen beslissen hoe, waar en · 
wanneer de werken zullen uitgevoerd 
worden, dit middel onbeantwoord laat 
aangezien uit de gronden van het vonnis 
niet kan worden afgeleid of verw'eerster 
nog hoedanigheid bezit om op te treden 
omdat . zij in feite geen inbreng heeft 
gedaan van al haar rechten cf cmdat 
zij; inbrehg gedaan hebbende van al haar 
rechten, niettemin hoedanigheid bezit 
om nopens deze rechten nog op te treden 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet): 

W at het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis, na de 

door het onderdeel bedoelde conclusie 
samengevat te hebben, overweegt dat, 
niettegenstaande verweerster deel uit
maakt van de intercommunale maat
.schappij « Imeloost " die de vennoot
schap « Ebes " gelast heeft met het 
leveren en het verdelen van de elektrische 
energie, en haar rechten van uitvoering 
desbetreffende aan laatstgenoemde ven
nootschap overgedragen heeft, zij aileen 
gemachtigd blijft om te beslissen hoe, 
waar en wanneer de werken zullen uit
gevoerd worden ; 

Dat het vonnis uit deze redenen afleidt 
dat verweerster steeds hoedanigheid 
had om de rechtsvordering tegen eiser 
in te stellen ; · 

Dat zodoende het vonnis zonder dub
belzinnigheid antwoordt dat verweerster, 

·door de inbreng in de genoemde inter
conuminale, niet werd beroofd van haar 
recht om eeil dergelijke vordering in te 
stellen; 

Wat.het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat, zelfs indien de door 

dit onderdeel aangevoerde tegenstrijdig
heid of dubbelzinnigheid vaststond, deze 
het beschikkend gedeelte van. het vonnis 
niet zou kunnen be'invloeden ; 

Dat inderdaad, weze het nu de inter
. communale « Imeloost " of de verwerende 
gemeente die bevoegd is om onclerrich
tin:gen te geven, de gemeente, in de stel-
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ling van het vonnis, bevoegd blijft om 
de rech,tsvordering tegen eiser in te 
stellen; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vorinis de bewijs
kracht van het voorbereidend vonnis 
van 5 september 1967 niet kan miskend 
hebben wegens de omstan:digheid, hetzij 
dat het de door dit laatste vonnis aan 
de partijen gestelde · vragen niet zou 
beantwoord hebben, hetzij dat niet lmn 
uitgemaakt worden welk antwoord het 
op deze vragen, geeft ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat dit onderdeel de 
miskenning van de bewijskracht van 
artikel 17 van de statuten van de inter
commnnale " Imeloo'st , aanvoert ; 

Overwegende dat het vonnis voormeld 
artikel van de statuten niet overneemt ; 
dat geen regelmatig afschrift van die 
statuten bij de voorziening is gevoegd ; 
dat eiser in zijn voorziening evenmin 
het numiner of de datum aai::tduidt van 
het Belgisch Staatsblad waarin die sta
tuten zouden bekend zijn gerp.aakt ; 

Dat eiser aanvoert dat bedcelde sta
tuten in de aan het Hof overgelegde 
conclusie van verweerster overgen01nen 
zijn; . 

Maar overwegende dat dergelijke weer
gave niet volstaat om bet Hof in staat 
te stellen de grief te onderzoeken ; 

Overwegende dat geei::t van de onder
delen vari het middel kan aangenomen 
worden; 

Over het derde en het vierde middel 
samen, afgeleid, 

het deTde, uit de sehending van de 
artikelen 2, 5, inzonderheid 5, § 3, 6, 
8, 9, 10, 13, 14, 15 van de wet van 
10 maart 1925 op de elektriciteitsvoor-
ziening en 97 van de Grondwet, · 

dooTdat het bestreden vonnis, na te 
hebben gesteld dat de dreef waarin de 
elektrisehe aansluiting moet gebeuren 
prive eigendom van eiser is, niettemin 
verweerster machtigt _ om aan zekere 
Goethals vergunning te verlenen tot 
aansluiting op het elektrisch net, tot 
aanbrenging van de nodige bovengrondse 
leidingen en tot verplaatsing van een 
betonnen paal en plaatsing van twee 
nieuwe betonnen palen in de dreef, om 
de reden dat de eerste rechter deze dreef 
als hebbende een « publieke bestemming , 
heeft beschouwd en dat de feitenreehter 
daarover soeverein beslist, 

l:- --- -1 

teTwijl, zoals door eiser regelmatig 
was betoogd, slechts de regering, krach
tens artikel 15 van de wet van 10 maart 
1925, gemachtigd is om vergunning te 
verlenen om elektrische leidingen boven 
of onder prive erven te plaatsen door deze 
erven bij koninklijk besluit, en mits een 
voorafgaand onderzoek, van openbaar 
nut te verklaren, en er door het vonnis 
niet wordt tegengesproken dat, zoals 
eiser aanvoerde, deze procedure niet 
werd gevolgd, en terwijl de " publieke 
bestemming , welke deze dreef door het 
vonnis wordt toegeschreven haar het 
karakter van prive eigendom niet ont
neemt, zoals het vonnis trouwens erkent 
(sehen,ding van voormelde artikelen van 
de wet van 10 maart 1925, inzonderheid 
van de artikelen 10, 14 en 15); 

terwijl eiser bij regelmatig genomen 
conclusie betoogde dat de dreef prive 
eigendom was, waarop noch door een 
titel, noch door verjaring enig recht van 
overgang ten voordele van de gemeente 
was gevestigd, en dat evenmin de 
gemeente door verjaring de bedding 
had verkregen, dat_ indien verweerster 
beweert hetzij de eigendom van de 
bedding hetzij een recht van overgang 
door verjaring te hebben verkregen, zij 
diende te bewijzen : 1° dat zij daden van 
inbezitneming heeft verricht, 2° sinds 
meer dan dertig jaar, 3° dat deze dreef 
ingeschreven is in de atlas van 'de- buurt
wegen, en het vonnis door kortweg te 
beslissen dat de eerste rechter deze dreef 
als hebbende een " publieke bestemming , 
heeft beschouwd en de feitenreehter 
daarover soeverein beslist, de_middelen 
van eiser onbeantwoord laat en het onmo
gelijk maakt nate gaan wat het bedoeld 
heeft met_« publieke.bestemming "• ;wdat 
het vonnis dubbelzinnig is, aangezien 
toch het feit dat de feitenrechter hierover 
soeverein beslist deze niet erwin ont
slaat zijn beslissing overeenkomstig de 
wet met redenen te omldeden (sehending 
van artikel 97 van de Grondwet), 

Overwegende dat h~t vonnis, op grand 
van eigen motieven en van die van de 
eerste rechter, vaststelt dat de plaats 
waar een betonpaal zal verplaatst wor
den, en twee nieuwe betonpalen en elek
trische lijnen zullen geplaatst worden, 
het privaat eigendom is van eiser, maar 
dat bedoeld eigendom beschouwd wordt 
als hebbende een "publieke bestem
ming ,; 

Overwegende dat eiser in conclusie 
had doen gelden dat artikel 15 van de 
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wet van 10 maart 1925 op de elektrici
teitsvoorziening vereist dat de regering 
zou verklaren, na onderzoek en bij 
beredeneerd koninklijk besluit, dat het 
van algemeen nut is elektrische lijnen 
aan te leggen hoven of onder private 
onbebouwde gronden die niet zijn afge
sloten door muren of dergelijke omhei
ningen, verklaring welke ten deze niet 
werd gedaan, en dat de verwerende 
gemeente over geen recht van- erfdienst
baarheid op bedoeld goed beschikte, 
hetzij omdat dergelijk recht door ver
jaring niet kon verkregen worden, hetzij 
omdat, indien dergelijke verkrijging 
mogelijk was, de voorwaarden tot derge
lijke verkrijging ten deze niet vervuld 
waren; 

Overwegende dat het vonnis dit ver
weer niet beantwoordt ; 

Dat de middelen gegrond zijn ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, behoudens in zover het 
beslist dat verweerster hoedanigheid 
heeft om de vordering tegen eiser in te 
stellen en die vordering niet tergend en 
roekeloos is, en in zover het de eis van 
verweerster tot schadeloosstelling af
wijst ; beveelt dat van dit arrest melding 
zal gemaakt worden op de kant van de 
ge:leeltelijk vernietigde beslissing ; houdt 
de kosten aan; zegt dat erover -door de 
feitenrechter zal worden beslist ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Re:;htbank van eerste aanleg te Gent, 
zitting houdende in hoger beroep. 

5 september 1969. - 1 e kamer. 
Voorzitter, de H. Belpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Gerniers. - Gelijlcluidende conclu
sie, d_e H. Dumon, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. De Bruyn en Struye. 

2e KAMER.- 8 september 1969. 

1° TUSSENKOMST.- STRAFZAKEN.
VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AAN
SPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE 
MOTORRIJTUIGEN. - EIS TOT TUSSEN
KOMST EN TOT VERBINDENDVERKLA
RING GERICHT TEGEN DE VERZEKERAAR. 
- VERZEKERAAR REEDS IN DE ZAAK 
BETROKKEN. - Ers INGESTELD BIJ 
WIJZE VAN CONCLUSIE. - 0NTVANKE

LIJKHEID. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING. - ARRESTEN VAN ONDER
ZOEK VAN VOOR DE INWERKINGTRE
DING VAN 1 JULI 1956. - ARRESTEN 
DIE VERBINDEND VERKLAARD ZIJN 
VOOR DE DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ 
IN DE ZAAK BETROKKEN VERZEKERAAR. 
- ARRE3TEN DIE GEEN VEROORDELING 
UITSPREKE-:-< TEGEN DE VERZEKERAAli. 
- EINDARREST OP DE BURGERLIJKE 
REJHTSVORDERING DAT VERBINDEND 
IS VE&KLAARD VOOR DEZE VERZEKi<;
RAA.R OP EEN NIEUWE E[S DOOR DE 
BURGERLI.JKE PARTIJ INGESTELD NA 

DE INWERKINGTREDING VAN DE WET 
VAN 1 JULI 1956. - MIDDEL WAARBIJ 
KRITIEK WORDT GEOEFEND OP DE 
ARRESTEN VAN ONDERZOEK TER ZAKE 
VAN DE ONWETTELIJKE INWILLIGI~G 

VAN DE EERSTE EIS TC>T TUSSENKOMST. 
- MIDDEL VAN BELANG ONTBLOOT. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VERZEKERAAR VAN DE BURGERRECHTE
LIJKE AANSPRAKELI.JKHEID VAN DE 
BEKLAAGDE DIE EEN GEWOON VOOR
BEHOUD MAAKT IN ZIJN CONCLUSIE. -
RE(JHTER NIET VERPLICHT ZE IN ACHT 

TE NEMEN. 

1 o I ngeval de verzelceraar van de bu?·ger
rechtelijlce aanspralcelijlcheid inzalce 
motorrijtuigen van de belclaagde reeds 
in de zaalc voor het hof van beroep is 
betrolcken, mag de eis tot tussenlcomst 
teneinde voor deze verzelceraar te- doen 
ve1·bindend ve1·lclaren het op de burger
lijlce rechtsvordering te wijzen arrest 
bij wijze van conclusie worden inge
steld (1). 

2o Indien arresten van onderzoelc van v66r 
de inwerlcingtreding van de wet van 
1 juli 1956 verbindend zijn verlclaard 
voor de vm·zelceraar van de burger
rechtelijlce aanspralcelijlcheid van de 
belclaagde, doch tegen deze verzelceraar 
geen veroordeling hebben uitgesprolcen, 
al was het in de kosten, en indien het 
eindarrest op de bu1·gerlijlce rechtsvor
dering voor hem oolc verbindend is 
verlclaa1·d op een nieuwe eis door de 
burgerlijke part'ij ingesteld na de inwer
lcingtreding van de wet van 1 juli 1956, 
is niet ontvanlce:lijlc, bij gebrelce van 
belang, het middel dat wo1·dt aangevoerd 
tot staving van de voorziening door de 

(1) Raadpl. cass., 22 mei 1967 (Arr. cass., 
1967, biz. 1139). 
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verzekeraar 1:ngesteld tegen de ar1·esten 
van onderzoek en waarbij betoogd wordt 
dat de 'eerste eis tot tussenkomst van de 
burgerlijke partij niet ontvankelijk was 
en dat deze arresten voor deze verzeke
raar onwettelijk verbindend zijn ver
klaard. 

3° Het staat niet aan de rechte1· acht te 
slaan op het vooTbehoud dat de verzelce
raar van de burgerrechtelijke aanspralce
lijkheid bij conclusie maakt en dat 
geen eis, verweer of exceptie oplevert (1). 

(NAAJHLOZE VENNOOTSCHAP « L'UNION ET 
PHENIX ESPAGNOL >>, T. CORNELUS EN 
CONSORTEN.) 

ARREST (ve1'taling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, door het -Hof van beroep te 
Luik gewezen op 1 april 1953, 8 december 
1953, 14 april 1954 en 18 december 1968; 

Over de eerste twee middelen samen, 
afgeleid, 

het eeriJte, uit de schending van de 
artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 
1878, houdende de voorafgaande titel 
van het W etboek van strafvordering, 
182 en 202 van het Wetboek van straf
vordering (welk artikel 202 vervangen 
is bij de wet van 1 mei 1848, artikel 7), 
17-1 van het besluit van de Regent van 
14 november 1947 betreffende de mach
tiging en de controle van de verzekerings
ondernemingen en -inrichtingen die de 
onder Staatscontrole vallende burger
lijke aansprakelijkheid dekken, gewijzigd 
bij artikel 1, 1° en 2°, van het besluit 
van de Regent van 19 juli 1948, en 97 
van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest van 1 april 
1953, op grond dat eiseres zich tegen de:.o:e 
eis niet heeft verzet, de eis tot tussen
kcmst en tot verbindendverklaring van 
het arrest voor eiseres, door de verweer
ders tegen eiseres ingesteld volgens 
exploot van 27 januari 1953, heeft inge
willigd ; dat de bestreden arresten van 
8 december 1953, 14 april 1954 en 
18 december 1968 eveneens verbindend 
verkhard zijn voor eiseres, 

(1) Raadpl. cass., 4 mei 1959 (Bull. en 
PAsro., 1959, I, 893); adde cass., 29 januari 
1962 (ibid., 1962, I, 628). Verg. ten aanzien 
van het door een burgerlijke partij gemaakte 
voorbehoud voor een Iatere verergering van de 
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terwijl, onder de gelding van de wet
telijke bepalingen in werking op de data 
waarop deze eis is gesteld en ingewilligd, 
de gedwongen tussenkomst, ook al 
strekte zij er enkel toe om het vonnis 
voor eiseres verbindend te verklaren, 
niet ontvankelijk was voor het straf
gerecht, en aangezien de procedure voor 
laatstgenoemd gerecht de openbare orde 
raakt, de eventuele ontstentenis van 
verzet vanwege eiseres de ontvankelijk
heid ervan niet kon teweegbrengen; 

het tweede, uit de schending van de 
artikelen 9, inzonderheid lid 4, en 26 van 
de wet v~n 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen, 1 van het konink
lijk besluit van 22 december 1956 dat de 
inwerkingtreding bepaalt van de genoem
de wet, 3 en 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel 
van het Wetboek van strafvordering, 
182 en 202 van het Wetboek van straf
vordering (welk artikel 202 vervangen 
is bij de wet van 1 mei 1848, artikel 7), 
en 2 van het Burgerlijk W etboek, 

_l_ 

dooTdat, gevorderd om de definitieve 
vergoedingen te bepalen die beklaagde 
en de burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij Thoussaint verschuldigd zijn aan 
de verweerders, het bestreden arrest 
van 18 december 1968 afwijzend beschikt 
op het middel van niet-ontvankelijkheid, 
door eiseres aangevoerd tegen de eis 
tot tussenkomst en tot verbindendver
klaring van het arrest die tegen haar 
gehandhaafd was door de verweerders, 
en, :zoals de vroegere arresten van onder
zoek, verbindend verklaard is voor eis(l
res ; dat volgens de redenen, artikel 9 
van de wet van 1 juli 1956 bepaalt dat 
de verzekeraar in het geding kan worden 
geroepen door de benadeelde partij en, 
indien het bedoelde ongeval zich heeft 
voorgedaan v66r de genoemde wet, ar
tikel 9 een procesrechtelijke bepaling is 
waarop, in afwezigheid van uitdrukkelijke
of impliciete afwijking, het beginsel van 
de niet-terugwerking der wetten niet kan 
worden toegepast, -

terwijl de ontvankelijkheid van een eis 
moet worden beoordeeld op het ogenblik 
dat deze wordt ingesteld ; het tegen 
eiseres gerichte hoger beroep tot verbin
dendverklaring van het arrest niet ont-

schade : cass., 14 december 1964 (Bull. en 
PASIC., 1965, I, 370), 29 november 1965 (ibid., 
1966, I, 419) en 6 november 1967 (Arr. cass., 
1967, biz. 346). 
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vankelijk was op 27 januari 1953; en 
zelfs als men artikel 9 van de wet van 
I juli 1956 als een procesrechtelijke bepa
ling aanziet, deze als zodanig zou kunnen
worden toegepast op eisen, ingesteld na de 
inwerkingtreding van de wet met betrek
king tot .ongevallen die zich v66r deze 
wet hebben voorgedaan, maar geen 
geldigheid kan verschaffen aan een 
vroegere eis tot verbindendverklaring 
van het arrest die niet ontvankelijk was 
op het ogenblik waarop zij werd inge
steld en door de feitenrechter berecht 
werd: 

A. In zover de middelen voorgedragen 
zijn tot staving van de voorziening, inge
steld tegen het arrest van 18 december 
1968 waarbij aan de verwerende burger
lijke partijen definitief zijn toegekend 
de· vergoedingen die htm toekwamen 
wegens de door hen ondergane stoffelijke 
en zedelijke schade en welk arrest ver
bindend is verklaard voor eiseres : 

Overwegende dat- de eiseres, verzeke
raar van de burgerrechtelijke aansprake
lijkheid van de beklaagde Crabbeels en 
van diens burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij, regelmatig bij exploot van 12 mei 
1964 gedagvaard is voor het hof van 
beroep en de niet-ontvankelijkheid heeft 
opgeworpen van de. eis die door de ver" 
weerders bij conclusie werd ingesteld 
en ertoe strekte het te wijzen arrest voor 
haar verbindend te v:erklaren ; 

Overwegende dat de middelen .geen 
kritiek oefenen.op het arrest in zover-het. 
beslist dat artikel 9_ van de-•wet -van 
I juli 1956 een procesrechtelijke bepaling 
is luidens welke de aansprakelijkheids
verzekeraar van de- beklaagd,e tot tussen-, 
koms.t en tot verbindendverldaring van 
het arrest kan worden · geroepen voor 
het. strafgerecht waarbij de burgerlijke 
rechtsvordering aanhangig is, wegens 
ongevallen die zich zelfs v66r de inwer
kingtreding van de genoemde wet heb
ben voorgedaan ; 

Overwegende dat de conclusie, door 
verweerder. op de terechtzitting van 
23 oktober 1968 genomen tegen oiseres, 
zodanige eis tot tussenkomst en tot 
verbindendverklaring van het arrest is, 
zelfs indien deze voorafgegaan was door 
eeh soortgelijke eis die ingewilligd was 
bij de vroeger tussen · partijen gewezen 
arresten ;· · 

Dat de middelen waarin wordt onder
steld dat het bestreden arrest uitspraak 
H.eeft gedaan op de eisen tot tussenkomst 
en tot yerbindendverklaring van het 
air1~est; · ingesteld door ·de ver'Weerders 

tegen eiseres bij exploot van 27 januari 
Hl53, · op een onjuiste lezing van voor
noemd arrest berusten en dus feitelijke 
grondslag missen ; 

B. In. zover de middelEm aangevoerd 
zijn tot staving van de voorziening, 
ingesteld tegen de arresten van 1 april 
1953, 8 december 1953 en 14 april 1954 : 

Overwegende dat het eerste van die 
arresten de oproeping in tussenk:mnst 

. en tot· verbindendverklaring van het 
arrest· voor eiseres, die trouwens de ont
vankelijkheid van haar in de zaak roepen 
niet betwist had, ontvankelijk verklaart, 
een technisch deskundigenonderzoek be
veelt om de oorzaken van het ongeval 
vast te stellen en verklaart dat het ver
bindend is voor eiseres en de kosten van 
het in de zaak roepen van eiseres ten 
laste laa~ van de eiser tot tussenkomst 
Cornelius I; 

Overwegende dat het tweede arrest 
dat bij verstek gewezen is ten aanzien 
van, de beklaagde Crabbeels en het derde 
arrest, gewezen op diens verzet, uitspraak 
doen op de strafvordering, de beklaagde 
Crabbeels en Thoussaint die voor. deze 
burgerrechtelijk aansprakelijk .is, ver
oordelen .om aan ·de verwerende burger
lijke partijen schadevergoedingen bij 
voorraad uit te keren, een geneeskundig 
onderzoek bevelen _ alvorens uitspraak 
te. doen over de overige pun ten van de_ 
burgerlijKe rechtsvorderingen en ver
klaren dat de arresten verbindend zijn 

· vo6r eiseres; dat· zij gee~l. enkele veroor-· 
d_eling, zelfs :q.iet in de kosten, tegen deze 

: uitspreken ; _ . · 
Overwegende dat zelfs iridie;n deze 

· arresten onwettelijk hadden aangenomen, 
onder de gelding van de wetsbepalingen 
:ir)_ werking op het ogenblik waarop zij 
zijn gewezen, dat het in de zaak roepen 
van eisers bij exploot van 27 januari 1953 
ontvankelijk was en · zelfs indien zij 
onwettelijk verbindend verklaard waren 
voor deze, zij toch geen enkel grief 

. opleveren voor eiseres ; 
· Dat hieruit volgt dat de middelen 

niet ontvankelijk zijn wegens het ont
': breken van belang ;_ 

Over het derde middel, afgeleid uit 
• de schending van artik:el 97 van de 
Grondwet, 

dooTdat het bestreden arrest van 
18 december 1968 verzuimt aan eiseres 
akte ervari te verlenen; · zoals deze bij 
conch:isie ve:tzocht, dat zij elke verzeke
ringsverbintonis jegens Thoussa.int eti 
Cnibbeels en' hun slachtoffers loochi:mt, 
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· terwijl dit verzuim, vergeleken met 
het beschikkende gedeelte waarbij het 
arrest verbindend verklaard wordt voor 
eiseres, bet arrest dubbelzinnig maakt, 
daar niet kan worden uitgemaakt of 
erover is beraadslaagd, op zijn minst 
zelfs als men dit verzuim beschouwt, 
wegens de verwerping van andere verder
reikende of ermede strijdige conelusies, 
als ean verwerping van het verzoek tot I 
akteverlening, het arrest de redenen van 
deze -verwerping niet aangeeft en de 
feitenrechter aldus de verplichting om I 
zijn beslissing met redenen te omkleden 
naar vereiste van de wet, niet heeft 
nagekomen: 

Overwegende dat het voorbehoud door 
eiseres bij conclusie gemaakt met bet.rek-~ 
king tot haar verzekeringsverplichting 
jegens de dader van het ongeval, de voor 
deze burgerrechtE>.lijk aansprakelijke par- I · 
tij en de getroffenen geen eis, verwering \ 
of exceptie opleverde tegen haar oproe
ping in de zaak met het oog op ver
bindendverklaring van het arrest ; 

Dat het hof van beroPp derhalve niet 
verplicht was erop te antwoorden ; 

Dat het middel naar recht faalL; 

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

8 september 1969. - 28 kamer. -
Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.
Verslaggever, de H. Capelle.- Gelijklui
dende conclusie, de H. Delange, advocaat
generaal. - Pleiter, de H. Demeur. 

28 KA.MER. - 8 september 1969. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. 00RRECTIONELE 
RECHTBANK. - PROCES-VERBAAL VAN 

EEN TERECHTZITTIN'G, TIJDEN'S WELKE 
DE ZAAK ONDERZOCHT WERD, NIET 
VOORZIE:N VAN DE HANDTEKENING 

VAN DE VOORZITTER OF VAN DE GRIF
FIER. ~ VONNIS WAARIN NIET ALLE 
VEREISTE VASTSTELLINGEN VOORKOMEN 
OM DE REGELMATIGHEID VAN DE 

RECHT_~PLEGIN_G TE BEWIJZEN.- NIE
TIGHEID. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN.- PROCES-VERBAAL VAN 
EEN TERECHTZITTING VAN DE COR
RECTIONELE RECHTBANK DAT VER
MELDT DAT HET VERHOOR VAN - DE 

GETUIGEN MET- GESLOTEN. 'DEUREN 

I!EVOI,EN IS. '-- UITGIFTE VAN HET 
VONNIS, WAARBIJ HET SLUITEN DER 
DE::UREN IS BEVOLEN; NIET BIJ DE PRO
CESSTUKKEN GEVOEGD. ·_____:_: VERMEL
DINGEN VAN HET PRCJCE'3-VER;3AAL 
VAN DE TERECHTZITTING EN VAN HET 
EROP VOLGEND VONNIS, DIE HET NIET 
JIIIOGELIJK MAKEN NA TE GAAN OF 
ARTIKEL 96 VAN DE GRONDWET IN 
ACHT IS GENOMEN. - NIETIGHEID VAN 

HET VONNIS. - HOF VAN BERC>EP 
DAT DE BEWIJSKRACHTIGE GEGEVENS 
NIET WEERT WELKE DOOR DE EERSTE 
RECH'J'ER OP DE TERECHTZITTING ZIJN 
INGEWOl'."NEN.- NIETIGHEID VAN HET 
ARREST. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. VOORZIE:<r'ING VAN D:H; 
VERC>ORDEELDE BEKLAAGDE. - MID

DEL- VAN AMBTSWEGE OPGEWORPEN 
DAT LEIDT TOT VERNIETIGING MET 
VERWIJZING. - MIDDEL VOORGEDRA
GEN TOT STAVING VAN DE VOORZIENING 
DAT TOT GEEN VERNIETIGING ZONDER 
VERWIJZING KAN LEIDEN. - MIDDEL 
DAT GEEc< ONDERZOEK D::JOR HET HoF 
BEHOEFT. 

1° Nietig is het vonnis van de correction,ele 
rechtbank, wanneer het proces-verbaal 
van de terechtzitting, tijdens welke de 
zaak onderzocht werd, niet voorzien. is 
van de handtekening van de voorzitter 
of van de gri!fier, en in het vonnis niet 
alle. vereiste vaststellingen voorkome·n, 
om de .wettelijkheid van de rechtspleging 
te bewijzen (1). (Wetb. van strafv., 
art. 155 en 189; wet van 1 mei 1849, 
art. 10.) · 

2° Indien in strafzaken 'het proces-verbaal 
van de terechtzitting, wellce door de 
correctionele · ?'echtbank werd gehouden 
voor de behandeling van de zaak, ver
meldt dat het verhoo?' ,van de getttigen 
met gesloten dettren bevolen is, maar 
geen ttitgifte va,n deze beslissing bij 
de processtukken werd gevoegd en de 
vermeldingen van het proces-verbaal 
van de terechtzitting en van het e?·op
volgend vonnis het niet mogelijk maken 
na te gaan . of de bij arm:kel 96 van de 
G1·ondwet vo(n·gesch?·even regel iverd 
in acht genomen, is het op dit hoge1· 
be?'Oep gewezen arrest nietig, zo het de 
ni3tigheid van het vonnis 'ove1·neemt 
'doo?' de tijdens de te?·echtzitting t•ml. de 

(1) Cass., 25- november 1968 (Arr. cass.-,-
1969, biz. 313). 
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~eerste rechter ingewonnen bewijskrach
tige gegevens niet te weren ( 1). 

ao Indien op de voorziening van de veroor
deelde beklaagde een middel dat leidt 
tot verniet{ging met verwijzing ambts
halve w01·dt opgeworpen, is het Hoj niet 
verplicht vooraj te onderzoeken het 
middel dat eiser tot staving van zijn 
voorziening heejt voorgeclragen en dat 
tot geen vernietiging zonrler vm·wijzing 
kan leiden (2). 

(BAUWENS.) 

ARREST (vm·taling). 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 januari 1969 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 96 van 
de Grondwet, 10 van de wet van 1 mei 
1849 op de rechtbanken van enkele en 
correctionele politie, 154, 155, 189 en 190 
van het W' etboek van strafvordering : 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting, op 18 juni 1968 
door de Correctionele Rechtbank te 
Brussel gehouden voor de behandeling 
van de zaak, met name vermeldt « dat 
op verzoek van het openbaar ministerie, 
de rechtbank het verhoor van de getuigen 
met gesloten deuren beveelt "• dat twee 
getuigen wier verldaringen zijn opge
tekend, gehoord zijn en « dat de recht
bank na het verhoor van de getuigen 
opnieuw met open deuren vergadert "; 

Overwegende dat enerzijds dit proces
verbaal van de terechtzitting niet de 
handtekening van de griffier draagt 
en niet vaststelt dat deze in de onmoge
lijkheid verkeerde om het te tekenen ; 

Overwegende dat luidens , artikel 10 
van de wet van 1 mei 1849, de aanteke
ningen voorgeschreven bij de artike
len 155 en 189 van het Wetboek van 
strafvorclering zowel door de voorzitter 
als door de griffier moeten worden onder
tekend; 

Dat cleze formaliteit, die voorgeschre
ven is om aan het proces-verbaal van de 
terechtzitting een authentiek karakter 
te verlen!}n, een substantiele vorm is ; 

Overwegende dat anderzijds geen uit
gifte van het vonnis waarbij het sluiten 
der deuren is bevolen, in het dossier is 

(1) Raadpl. cass., 21 maart 1955 (Bull. 
en PAsrc., 1955, I, 803) en 22 juli 1960 (ibid., 
1960, I, 1250 ). 

opgenomen en dat aan de hand van de 
vermeldingen van ·het beroepen vonnis 
de .wettelijkheid van deze beslissing niet 
kan worden nagegaan; 

Overwegende dat het anest de ver
klaringen afgenomen ter terechtzitting 
van de correctionele rechtbank van 
18 juni 1968 niet weert nit de gegevens 
waarop het hof van beroep zijn overtui
ging heeft gebaseerd ; dat het derhalve 
de nietigheid waardoor het geding voor 
de eerste rechter aangetast was, heeft 
overgenomen ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de middelen voorgesteld in 
eisers verzoekschrift, die geen cassatie 
zonder verwijzing zouden kunnen mede
brengen, vernietigt het bestreden arrest, 
behalve in zover het de in de telast
leggingen A 1 en B1 vermelde feiten niet 
bewezen verklaart en eiser op deze pun
ten vrijspreekt ; beveelt dat van het 
thans gewezen arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de gedeelte
lijk vernietigde beslissing ; laat de kosten 
ten laste van de Staat ; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

8 september 1969. - 2e kamer. -
V oorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. 
- Verslaggever, de H. Capelle.- Gelijk
luidende conclusie, de H. Delange, advo
caat-generaal. 

2e KA.MER. - 8 september 1969. 

1 o VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.
VooRZIENING VAN EEN BEKLAAGDE 
TEGEN DE BESLISSING OP DE DOOR HET 
OPENBAAR MINISTERIE TEGEN EEN 
MEDEBEKLAAGDE INGESTELDE RECHTS
VORDERING. - NIET-ONTVANiCELIJK
HEID. 

20 WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT, ARTIKEL 18. - VOOR
RANGHEBBENDE BESTUURDER. - VoN
NIB WAARBIJ WORDT VASTGESTELD 
DAT DE SCHULDIGE GEDRAGING VAN 
DEZE BESTUURDER ERTOE BIJGEDRA
GEN HEEFT DE SCHADE TE VEROOR
ZAKEN. GEEN SCHENDING VAN 
ARTIKEL 18. 

(2) Cass., 4 november 1968 (.Arr. cass., 
196_9, blz. 261). 
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1 o Een beklaagde is niet bevoegd om zich 
in cassatie te voorzien tegen de beslis- ' 
sing op de door het openbaar ministerie 
tegen een medebelclaagde ingestelde 
rechtsvordering ( 1). 

2o Artilcel 18 van het Wegverlceersregle
ment wordt niet geschonden door het 
vonnis, waa1·bij een gedeelte van de 
aanspralcelijlcheid voor de gevolgen van 
een botsing ten laste wordt gelegd van 
de bestuurder voor wie de doorgang 
moest worden vrijgelaten lcrachtens een 
bepaling van de artilcelen 16 en 17, 
op grand dat de joutieve gedraging van 
deze bestuurder ertoe bijgedragen heejt 
de schade te veroorzalcen (2). 

(HUIDINGA, T. VERGAUTS.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 februari 1969 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Brussel, 
rechtdoende in hager beroep ; 

In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen : 

I. Op .de strafvordering tegen eiser 

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

II. Op de strafvordering tegen ver
weerder: 

Overwegende dat eiser niet bevoegd 
is om zich in cassatie te voorzien tegen 
deze beslissing ; 

Dat de voorziening derh>J,lve niet ont
vankelijk is ; 

III. Op de burgerlijke rechtsvordering 
van eiser tegen verweerder : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat eiser zijn voorziening 
betekend heeft aan verweerder ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

(1) Cass., 21 april 1969 (Arr. cass., 1969 
blz. 787). 

(2) Cass., 18 oktober 1965 (Bull. en PASIC., 
1966, I, 217); raadpl. cass., 6 juni 1969 
(Arr. cass., 1969, blz. 979). 

IV. Op de burgerlijke rechtsvordering 
van verweerder tegen eiser : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 16 en 18 
van het wegverkeersbesluit (koninklijk 
besluit van 14 maart 1968), 

doordat het bestreden vonnis de beslis
sing van de eerste rechter die de aanspra
kelijkheid qij helfte verdeelde, bevestigt 
op grand dat " de eiser in hager beroep 
Huidinga - thans eiser - tevergeefs 
doet gelden dat zijn voorrang geldt voor 
de gehele breedte van de weg " en dat 
« in het hier bedoelde geval de stoffe
lijke omstandigheden van het ongeval 
erop wijzen dat de fout van eiser in 
hager beroep in oorzakelijk verband 
staat met bedoeld ongeval "• 

terwijl artikel 18 van het wegverkeers
besluit uitdrukkelijk voorschrijft dat 
de verweerder, die krachtens artikel 16 
een andere bestuurder moest laten vool'
gaan, slechts verder mocht rijden indien 
hij zulks, gelet op de plaats, de verwijde
ring en de snelheid van de andere 
bestuurders, in het onderhavige geval 
de eiser, doen ko!:l zonder gevaar voor 
ongevallen : 

Overwegende dat de verplichting bij 
artikel 18 van het wegverkeersbesluit 
opgelegd aan de verweerder - die de 
rechts van hem komende eiser moest 
laten voorgaan - niet verder te rijden 
tenzij hij zulks zonder gevaar voor 
ongevallen kon doen, gelet op de plaats, 
de verwijdering en de snelheid van eiser, 
niet uitsluit dat er een oorzakelijk ver
band bestaat tussen de· fout die volgens 
de vaststelling van het vonnis door 
laatstgenoemde is begaaJ;t, en de botsing 
tussen de twee voertuigen ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
Over het. tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 16 en 18 van het wegver
keersbesluit (koninklijk besluit van 
14 maart 1968), 

doordat het bestreden vonnis de beslis
sing van de eerste rechter bevestigt, 
op grand ... dat. " de eiser in hager beroep 
Huidinga - thans eiser - tevergeefs 
doet gelden dat zijn voorrang geldt 
voor de gehele breedte van de weg " en 
dat " in het huidige geval uit de stoffe
lijke omstandigheden van het ongeval 
blijkt dat de fout van de eiser in hager 
beroep in oorzakelijk verband staat tot 
genoemd ongeval" zonder die stoffelijke 
omstandigheden nader te bepalen of 
aan te geven en zonder eisers conclusie 
te beantwoorden of te betwisten, 

i::;; 
I 
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terwijl eiser bij regelmatige conclusie 
voor de rechtbank van beroep 1° heeft 
gesteld dat krachtens artikel 18 van het 
wegverkeersbesluit de verweerder die 
overeenkomstig artikel 16 de andere 
bestuurder moest laten voorgaan, slechts 
verder mocht rijden indien hij zulks, 
gelet op de plaats, de verwijdering en 
de snelheid van eiser, doen kon zonder 
gevaar voor ongevallen, en 2° uitdrukke
iijk de omstandigheden aangeeft, met 
vermelding van de stukken van het 
gerechtelijk vooronderzoek -. in het 
onderhavige geval de goede ziChtbaar
heid waarover verweerder beschikte , 
waaruit volgt dat er geen oorzakelijk 
verband bestaat tussen de tegen eiser 
bewezen geachte telastlegging en het 
ongeval; zodat het bestreden vonnis door 
de helft van de aansprakelijkheid te 
doen dragen door eiser, de in het middel 
aangehaalde bepalingen heeft geschon-
den; · 

Overwegende dat e1ser er zich in zij,n 
conclusie toe beperkte elk oorzakelijk 

. verband te betwisten tussen zijn over
treding van a.rtikel 12 van het wegver
keersbesluit en het ongeval, en te stellen 
dat niets de zichtbaarheid van ver
weerder in zijn richting. verhinderde, 
zonder te beweren dat het ongeval zich 
op dezelfde wijze zou hebben voorge
daan indien eiser rechts had gehouden ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
op deze conclusie passend antwoordt 
door de vaststelling dat in het huidige 
geval uit de stofl'elijke omstandigheden 
van het ongeval blijkt dat de fout van 
de eiser in hager beroep - hier eiser -
in oorza.kelijk verband staat met het 
ongeval en aldus ·vaststelt dat de fout 
van verweercler de aansprakelijkheid 
van eiser voor het ongeval en de gevolgen 
ervan niet uitsloot ; 

Dat het middel derhalve feitelijke 
grondslag mist ; 

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

8 september 1969. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, de H. van Beirs, voorzitter.
Verslaggever, de H. Capelle. - Gelijklui
dende conclusie, de H. Delange, advocaat
generaal. - Pleiter, de H. Jacobs (van 
de balie bij het Hof · van beroep te 
Brussel). 

2" KAMER. - 8 september 1969. 

10 WEGVERKEER. - KRUISEN. -
BESTUURDER DIE 01\>IHEEN EEN HIN
DERNIS RIJDT VOORDAT EEN TEGEN
LIGGEND VOERTUIG ZIORTBAAR IS. -
BESTUURDER DIE BIJ HET KRUISEN DE 
RE•JHTElRKANT VAN DE RIJBAAN WEER 
HEEFT INGENOMEN. - GEEN OVER
TREDING VAN ARTIKEL 20-2,. LID 1, 
VAN RET WEGVERKEERSREGLEMENT. 

20 CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN. :- VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING OP 
DE TEGEN HEM INGESTELDE STRAF
VORDERINGEN EN BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERINGEN. VERNIETI
GING VAN DE BESLISSING OP DE STRAF
VORDERING. - VERNIETIGIKG DIEN
TENGEVOLGE VAN DE EINDBESLISSING 
OP DE BURGERLI.TKE RECHTSVORDE
RING. 

go HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN . 
- BURGERLIJKE. RECHTSVORDERIJ'i"G. 
- BER':'EPEN BESLISSIKG WAARBIJ 
WORDT INGEWILLIGD EEN DOOR DE 
EERSTE RECHTER GEWEIGERDE BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING. - GEEN 
HOGER'BEROEP VAN DE BURGERLIJKE 
P AR·l'IJ. - 0NWETTELIJKEEID. 

4o 'iTERWIJZING NA CASSATIE. 
STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING. BEROEPEN VONNIS 
YERNIETIGD OMDAT DE RECHTER IN 
HOGER BEROEP KENNIS IIEEFT GENO
MEN VAN EEN RECHTSVORDERING DIE 
VOOR HEM NIET WERD GEBRACHT. -
VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING. 

I o De veroorileling wegens overt1·eding 
van artilcel 20-2, lid 1, van het wegve?·
lceersreglement wordt niet wettelijk ge
rechtvaardigd d001' het vonnis dat vast
stelt dat de bestuu1·der begonnen is 
omheen een hinclernis te rijden, toen 
geen enkel tegenliggencl voertuig zicht
baar was, en clat hij cle rechterlcant van 
cle rij baan weer had ingenomen vo01·clat 
dergelijlc voertuig te zijner hoogte wr:s 
gelcomen en hem clerhalve gelcru~st 
heejt (1). 

2o Ingeval cle belclaagcle zich in cassatie 

(1) · Raadpl. cass., 23 augustus 1966 (Bull. 
en PASIC., 1966, I, 1414). 
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heeft voorzien tegen de beslissing op 
de strafvordering en tegen de einclbeslis
sing op de tegen hem ingestelde burger
l~jke rcchtsvordering, leidt tle vernieti
ging van de eerste beslissing tot de 
vernietiging van de tweede1 die het 
gevolg ervan is (1). 

3° I ngeval de burgerlijke partij niet in 
hoge1· beroep is gekomen tegen het vonnis 
tot venverping van zijn rechtsvorclering, 
wordt het gezag van gewijsde van cle 
besl1:ssing van de eerste rechter en de 
devolutieve kmcht van het hager beroep 
van de andere part1)'en mislcenil door 
de rechter in hager beroep die cleze 
rechtsvordering aanneemt ( 2). (Burg. 
Wetb., art. 1351; Wetb. van strafv., 
art. 202; wet van 1 mei 1849, art. 7.) 

40 TVordt een in hager beroep gewezen 
vonnis vernietigcl in zover cle rechter 
in hager beroep kennis heeft genomen 
van een burgerlijke rechtsvordering, die 
niet voor hem was gebracht, dan geschiedt 
de vernietiging zonder verwijziging (3). 

(wERY, T. LECLERCQ EN NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP « INTERCOM ».) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 maart 1969 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Charleroi, 
rechtdoende in hoger beroep : 

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

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 20-2, lid 1, van.het 
algemeen reglement op de politie over 
het wegverkeer, 418 en 420 van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat, om eiser te veroordelen op 
grond van de voormelde wettelijke bepa
lingen, het vonnis stelt dat de betrokkene 
" een gewaagd maneuver » heeft verricht 
door om « een stationerende hindernis >> 

t'3 rijden zonder voorzorg, 
terwijl het vonnis, zonder te omschrij-

(1) Cass., 8 januari 1968 (Arr. cass., 1968, 
blz. 626); raadpl. cass., 14 oktober 1968 
(ibid., 1969, blz. 170). 

(2) Cass., 17 mei 1965 (Bull. en PAsrc., 
1965, I, 1001); 14 oktober 1968 en 31 maart 
1969 (Arr. caes., 1969; blz. 175 en 720). 

(3) Cass., 31 maart 1969 (Arr. cas"·• 196ll, 
blz. 720). 

ven welke vergtssmg in het besturen of 
welk maneuver aan eiser kan worden 
verweten, vaststelt dat deze om een 
stationerend voertuig was beginnen te 
rijden op een ogenblik dat geen enkele 
tegenligger zichtbaar was - wat hem 
niet als een fout kan worden verweten -
en hetn niet als grief kan worden aangere
kend dat hij ter hoogte van het statione
rend voertuig ver.meld had om de 
doorgang vrij te m'.Lken, zo spoedig 
mogelijk opnieuw rechts te komen en 
aldus de kruising mogelijk te m'1ken, 
zulks zodra deze tegenligger zichtbaar 
werd ; zodat het vonnis zijn beslissing 
niet wettelijk verantwoord heeft : 

Overwegende dat het, vonnis tegen eiser 
een enkele geldboete als straf uitspreekt 
wegens het voor de correctionele recht
bank gebrachte wanbedrijf van slagen 
of verwondingen, door gebrek aan voor
zichtigheid of voorzorg toegebracht aan 
Renaud Leclercq en wegens overtreding 
van artikel 20-2 van het algemeen regle
ment op de politie over het wegverkeer, 
die de eerste telastlegging opleverde ; 

Dat de uitgesproken straf die is welke 
vermeld wordt in artikel 2-1 van de wet 
van 1 augustus 1899 op de politie van 
het vervoer ; 

Overwegende dat artikel 20-2 van 
voornoemd algemeen reglement krach
tehs hetwelk de bestuurder bij een krui
sing zoveel mogelijk rechts moet houden 
ten einde een voldoende ruimte te laten 
tussen zijn voertuig en dat hetwelk hij 
moet kruisen en dat, wanneer de bestuur
der zulks niet kan doen wegens een hin
dernis, hem verplicht te vertragen en zo 
nodig te stoppen, onderstelt enerzijds 
dat twee voertuigen aankomen op het
zelfde punt van de openbare weg die zij 
in tegengestelde richting volgen en andere 
zijds dat de tegenligger zichtbaar is 
voor de bestuurder die op het ogenblik 
van de kruising om een hindern:is moet 
rijden; 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt « dat bij het naderen van de 
bedoelde bocht Bohy, echtgenote van 
de verweerder Leclercq, burgerlijke par
tij, over een gezichtsveld van 60 tot 
70 meter beschikte zodat zij te bel,:wamer 
tijd Wery, thans eiser, die om een statio
nerend voertuig reed, had kunnen zien " 
en "dat men er hem (Wery) geen grief 
kan van maken in het onderhavige geval 
te hebben versneld toen hij, na om de 
hindernis te zijn gereden, opnieuw naar 
rechts stuurde, daar dit maneuveJ: de 
botsing tussen de twee voertuigen heeft 
vermeden "; 
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Dat het vonnis eiser niettemin ver
oordeelt op grond " dat evenwel, door het 
gedeelte van de weg waarop Bohy reed, 
zelfs gedurende een kort ogenblik te 
bezetten en gelet op de omstandigheden 
van de zaak, hij (eiser) de kruising van 
de twee voertuigen heeft bemoeilijkt 
en aldus artikel 20-2 van het algemeen 
reglement heeft overtreden " ; 

. Overwegende dat het vonnis vaststelt 
enerzijds dat, toen eiser om het statione
rend voertuig begon te rijden, het tegen
liggend voertuig van mevrouw Bohy 
niet zichtbaar was voor hem, en ander
zijds dat eiser, na om de hindernis te 
zijn gereden, naar rechts heeft gestuurd 
voordat het andere voertuig te zijner 
hoogte was gekomen, zodat de kruising 
niet verricht is op de plaats van de open
bare weg waar het stationerend voertuig 
een hindernis opleverde ; 

Overwegencle derhalve dat de rechter 
ill hoger beroep door de voormelde reden 
alleeri geen wettelijke rechtvaardigi11g 
heeft gegeven voor zijn beslissing waarbij 
verklaard wordt dat eiser « artikel 20-2 
van ·het algemeen regleriient op de politie 
over het wegverkeer " heeft overtreden, 
en dus ook niet voor de straf die hij op 
grond van de voornoemde . wettelijke 
bepaling uitspreekt ; 

Dat het middel derhalve gegrond is ; 

II. In zover de voorzieriing gericht 
is tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvorderingen die tegen eiser zijn 
ingesteld : 

A. Op de burgerlijke rechtsvordering 
van de verweerder Leclercq : 

Overwege:nde dat de vernietiging van 
de beslissing. op de strafvordering de 
vernietiging meebrengt van de beslissing 
op ·de burgerlijke rechtsvordering van 
de v~rweerder Leclercq, welke laatste 
beslissing het gevolg is van de eerste ; 

B. Op de burgerlijke rechtsvordering 
van de verweerster naamloze vennoot
schap Intercom· tegen eiser : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de eerbied die verschuldigd is 
voor het gewijsde, 

doordat het von:nis eiser hoofdelijk 
met mevrouw Bohy en de verweerder 
Leclercq veroordeelt om aan verweer!'lter 
naamloze vennciotschap Intercom haar 
volledige schade t.e betalen, 

te1·wijl voornoemde verweerster geen 
hoger beroep heeft ingesteld tegen het 
vonnis van de Politierechtbank te Fon·c 

taine-l'Eveque dd. 28 mei 1968 waarbij 
deze zich onbevoegd verklaarde om van 
deze burgerlijke rechtsvordering kennis 
te nemen, zodat de rechter in hoger 
beroep uitspraak heeft gedaan op een 
bij hem niet aanhangige eis en aldus 
het gewijsde miskend heeft : 

Overwegende dat eerste rechter zich 
onbevoegd had verklaard om . uitspraak 
te doen op de burgerlijke rechtsvordering 
van verweerster tegen eiser ; 

Overwegende dat, bij gebreke van 
hoger beroep van verweerster, bedoelde 
beslissing van onbevoegdheid in kracht 
van gewijsde was gegaan, daar het hoger 
beroep van het openbaar ministerie, 
van mevrouw Bohy, beklaagde, en van 
de verweerder Leclercq, burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij, enkel sloeg op de 
strafvordering en daar het hoger beroep 
van de verweerder Leclercq, als burger
lijke partij, slechts de beslissing op diens 
burgerlijke rechtsvordering opnieuw ter 
sprake had gebracht ; 

W aaruit . volgt dat de correctionele 
rechtbank bij welke de burgerlijke rechts
vorde:J;ing van de verweerster, de naam
loze vennootschap Intercom, tegen eiser 
niet aarihangig was, ten voordele van 
eerstgenoemde geen veroordelingen kon 
uitspreken tegeii laatstgenoemde, zonder 
artikel 202 van het Wetboek van straf
vordering en dientengevolge artike1 1351 
van het Burgerlijk W etboek te schenden ; 

Dat het middel derhalve gegrond is ; 
Om die redenen, vernietigt het bestre

den vonnis in zover het strafrechtelijke 
en burgerrechtelijke veroordelingen tegeii 
eiser uitspreekt ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt · op 
de kant val). de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; verwijst de zaak naar de 
Correctionele Rechtbarik te Bergen, zit
ting houdende in hoger beroep, om uit
spraak · te doen op de strafvordering die 
tegen eiser gei'icht is, en op de burgerlijke 
rechtsvordering die tegen dezelfde eiser 
ingesteld is door de verweerder Leclercq ; 
zegt dat er geeri reden is tot verwijzing 
wat het overige betreft ; veroordeelt de 
verweerders LeClercq en de naamloze 
vennootschap Intercom ieder in een 
derde van de kosten ; laat de overige 
kosten ten laste van de Staat. 

8 september 1969. ·- 2e kamer. -:
Voorzitter, de H. van .Beirs, voorzitter. 
~ Vers~aggever, de H. C1;1pelle . .....,-, Gelijk
luidende conclusie, de H. Delange, advo
caat-generaal. - Pleiter, de H. Gailly 
(v:an de balie. te Cparleroi). 
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2e KAMER. - 8 september 1969. 

1o VOORZIENING IN CASSATIE. -
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN. - 00MMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. 
- BESIISSING WAARBIJ DE WEDF:ROP
NEMING WORDT BEVOLEN VAN EEN OP 
PROEF VRIJGELATEN GEINTERNEERDE. 
- 0NTV ANKELIJKE VOORZIENING. 

2o BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - BESLIS
SING VAN DE COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ WAARBIJ 
DE WEDEROPNEMING WORDT BEVOLEN 
VAN EEN OP PROEF VRIJGELATEN GEIN
TERNEERDE. - VOORZIENING IN CAS
BATIE.- 0NTVANKELIJKHEID. 

3o VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN OAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN. - 00MMlSSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. 
- BESLISSING DIE DE INRICHTING 
AANDUIDT WAARIN DE INTERNERING 
ZAL PLAATSHEBBEN.- NIET ONTVAN
KELIJKE VOORZIENING. 

4o BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - BESLIS
SING VAN DE COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ DIE DE 
INRICHTING AANDUIDT WAARIN DE 
INTERNERING ZAL PLAATSHEBBEN. -
VoORZIENING IN CASSATIE. - 0NONT
V ANKELIJKHEID. 

I o en 2o De beslissing waarbij de commissie, 
tot bescherming van de maatschappij de 
wederopneming beveelt in een inrichting 
tot bescherming van de maatschappij 
van een op proef vr1jgelaten ge~nter
neerde, staat voo1· cassatie beroep open ( 1). 
(Impliciete oplossing.) 

3o en 40 De beslissing waarbij de commissie 
tot bescherming van de maatschappi;j, 
ter uitvoering van een rechterlijke beslis
sing tot internering, de inrichting 
aanduidt waarin de internering zal 
plaatshebben, staat niet voor cassatie
beroep open (2). (Wet van 4 augustus 
1832, art. 15; wet van 25 maart 1876, 

(1) Cass., 6 januari 1969 (Ar1·. cass., 1969, 
blz. 429). Raadpl. cass., 16 juni 1969 (ibid., 
1969, blz. 1034). 

art. 19; wet van 9 april ~930, art. 14 
vervangen bij artikel 1 van de wet 
van 1 juli 1964.) 

(DEFLEM.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 10 juni 1969 door de Com
missie tot bescherming der maatschappij, 
ingesteld bij de psychiatrische afdeling 
van de gevangenis te Luik gewezen; 

Overwegende dat de commissie tot 
bescherming der maatschappij door deze 
beslissing eisers verzoek tot invrijheid
stelling verwerpt, beslist dat hij in een 
inrichting tot bescherming der maat
schappij zal worden opgenomen, zoals 
gevorderd door de procureur des Konings, 
en de inrichting aanduidt waarin eiser 
zal worden geinterneerd ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing tot wederopneming 
en tot verwerping van het verzoek tot 
invrijheidstelling van eiser : 

Over het middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten der verdedi
ging, 

doordat de commissie tot bescherming 
der maatschappij bij de psychiatrische 
afdeling van de gevangenis te Luik 
beslist heeft eiser in een inrichting tot 
bescherming der maatschappij op te 
nemen, zonder hem het middel te ver
schaffen om zich te verdedigen en zonder 
gevolg te geven aan zijn verzoek het 
dossier aan de onderzoeksrechter te 
overhandigen opdat hij aan deze magis
traat ophelderingen kan geven en zich 
voor hem kan verdedigen : 

Overwegende dat uit de vermeldingen 
van de bestreden beslissing blijkt dat, 
alvorens eisers verzoek tot invrijheid
stelling te verwerpen en te beslissen dat 
hij in een inrichting tot bescherming 
der maatschappij zal worden opgenomen, 
de commissie tot bescherming der maat
schappij bij de psychiatrische afdeling 
van de gevangenis te Luik in haar ver
gadering van 10 juni 1969, eiser en zijn 
raadsman heeft gehoord ; dat eiser der
halve zijn verweermiddelen heeft kunnen 
uiteenzetten ; d~t geen enkele. wettelijke 

(2) Cass., 6 januari en 16 juni 1969 (Ar1·. 
cass., 1969, blz. 438 en 1027). 
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bepaling ·de commissie tot bescherming 
der maatschappij verplichtte zich tot 
de onderzoeksrecbter te wenden alvorens 
haar beslissing te nemen ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

En overwegende dat de substantielc 
of op stra.ffe van nietigheid voorgescbre
ven recbtsvormen werden nageleefcl en 
dat de beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

II. In zover de voorziening gericht 
is tegen de beslissing betreffende de 
aanduiding van de inrichting tot bescher
ming der maatschappij waarin eiser zal 
worden gei:nterneerd : 

Overwegende dat deze beslissing e11kel 
een uitvoeringsmodaliteit aangeeft van 
de beslissing om eiser te inte~·neren, zoals 
op 7 februari 1968 bevolen bij beschikking 
·van de raadkamer van de recbtbank van 
eerste aanleg te Luik ; . . . . 

Overwegende dat zodanige beslissing 
.niet bet h:arakter vertoont van die 
waartegen cassatieberoep openstaat 
kracbtens de artikelen 15 van de wet van 
4 augustus 1832 en 19 van de wet van 
25 maart 1876; 

Dat in dit opzicht de voorziening niet 
ontvankelijk is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de memcirie die niet vooraf aan 
het open baar rriinisterie tenminste acht 
dagen voor de terecbtzitting · meege

. deeld is, verwerpt de voorziening. 

8 >;eptember 1969. - 2e kamer. 
. VooTzitteT en VeTslaggeve1·, de H. van 
Beirs, yoorzitter. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Delange, advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 9 september 1969. 

l o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BELASTINGAAJ'.lGIFTE.- AANGIFTE VAN 

DE VENNOOTSOHAPPEN, VERENIGINGEN, 
GROEPEN EN GEMEENSOHAPPEN. 

WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN, ABTIKEL 218. - BEVOEGD

HEID AAN DE MINISTER VAN FINANOIE:'i 

DOOR DEZE BEPALING VERLEEND. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BELASTINGAANGIFTE.- AANGIFTE VAN 

DE VENNOOTSOHAPPEN, VERENIGIC<GEN, 

GROEPEN EN GEMEEC<SOHAPPEN. 
DOOR DE ADMINISTRATIE VAN FINAN· 

OIEN OPGESTELD FORMULIER. - FoR
MULIER WAABIN. VOORGESOHREVEN 

WORDT BIJ DE AANGIFTE ZEKERE 
VERANTWOORDINGSSTUKKEN TE VOE· 

GEN WAABVAN DE WET DE NEERLEG· 
GING NIET OPLEGT EN DE DIJ DE AAN· 

GIFTE GEVOEGDE STUKKEC< EOHT TE 
VERKLAREN; TE DAGTEKENEN EN TE 
ONDERTEKENEN. .VERPLIOHTING 

ZONDER WETTELIJKE GRONDSLAG. 

1° ATtilcel 218 van het TVetboelc van de 
inkomstenbelastingen vedeent aan de 
MinisteT van financien de bevoegdheid 
om het model van de belastingaangifte 
van. de vennootschappen, veTenigingen, 
gmepen en gemeenschappen vast . te 
stellen ( l) ; dit staat hem echteT. niet toe 
te veTplichten om bij de aangifte vemnt
woonlingsstulcken te voegen wam·van de 
wet .de neeTlegging niet vooTschTijft, of 
de ve1·antwoonlingsstuklcen, die kTach
tens de wet bij de aangifte d·ienen te 
wonlen· gevoegd, aan voo1·waanlen te 
ondenvm·pen die.niet dooT de tvet win·den 
gesteld. 

2° De veTplichting om bij de aangijte 
van de vennootschappen, veTenigingen, 
gToepen en gemeenschappen vooT de 
inlcomstenbelastingen zekeTe veTantwooT
dingsstnkken te voegen waaTvan de 
wet de needegging n·iet oplegt en de 
vm·schillende bij de.ze aangifte gevoegde 
stuklcen echt te veTklaTmi, te dagtekenen 
en te ondeTtelcenen, zoals zij 'bij het doo1· 
de administ1·atie · van financien vast
gestelde aangijtejoTmulie1· wonlt voor
gesclw·even, vindt geen steun in aTti
kel 218 van het Wetboelc van de inkom
stenbelastingen of in· geen ~nlcele andere 
bepaling van dit wetboek. 

{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « CHAUSSURES 
VANSILIETTE ll, T. BELGISOHE STAAT, 

MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST (veTtaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 19 juni 1968 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Over bet eerste midclel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 v'an de 

(1) Raadpl. cass., 18 maart 1942 (Bull. 
en PASIC., 1942, I, 68). 
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Grondwet, 218, 221, 222, 224 en 256 van 
het W etboek van de inkomstenbelas
tingen (koninklijk besluit tot coordi
natie van de wetsbepalingen betreffende 
de inkomstenbelastingen}, 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest beslist 
dat de litigieuze aanslagen geldig werden 
gevestigd volgens de procedure van 
aanslag van ambtswege, op grond, 
enerzijds, " dat artikel 218, § 1, van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 
de verzoekende vennootschap verplichtte 
een met het door de Minister van finan
cien bepaalde model overeenstemmende 
aangifte aan de controleur over te leggen ; 
dat het aan de verzoekende vennoot
schap gezonden aangifteformulier op 
bladzijde 3, onder de titel « Vak VIII
Bijlagen en Diverse inlichtingen "• uit
drukkelijk vermeldde dat bij de aangifte, 
op afzonderlijke bladen, de v<ilgende. 
bescheiden en inlichtingen (door de 
aangever echt· te verklaren, te dagte
kenen en te ondertekenen) dienden 
gevoegd te worden : 1° balans, 2° winst
en verliesrekening, 3° verslagen aan de 
algemetie vergadering en beslissing ervan, 
4o kapitaal eri obligatieleriingen ... 6° alge
mene kosten, kosten van verkoop en 
diverse kosten, 7° belastingen, 8° com
rhissies, erelonen, enz ... ; dat het blad 
van het afschrift van de balans en dat 
met het detail van de algemene kosten 
niet echt verklaard, gedagtekend of 
ondert,ekend zijn ; dat op het blad met 
de vermeldingen betreffende de winst
en verliesrekening op 31 december 1963 
geen dat,um vcorkomt, terwijl het blad 
van het· afschrift van de notulen van de · 
algemene vergadering van \) juni 1964 
niet gedagtekend of echt verklaard is ; 
dat l1ieruit volgt dat de bij de aangifte. 
gevoegde verantwoordingsstukken niet 
overeenstemmen met het voorschrift 
van het model ·dat door de Minister van 
financien, ter uitvoering van genoemd 
artikel 218, § 1, van het ,Wetboek van 
de inkomstenbelastingen is bepaald; 
dat een aangifte die niet beantwoordt 
aan de wettelijke vereisten met een 
ontbreken van aangifte gelijkstaat en 
dat aldus de aanslag van ambtswege 
naar de eis van artikel 256 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 
is verantwoord », anderzijds, « dat de 
verzoekende vennootschap bij subsi
diaire conclusie betoogt dat voor de ver
antwoordingsstukken gevoegd bij het 
formulier van de aangifte die op 30 juni 
1964 door haar verantwoordelijke verte
genwoorcliger werd gedaan ook de echt-

verklaring, de datum en de ondertekening 
van dit formulier zouden moeten gelden, 
omdat deze bijgevoegde stukken moeten 
worden beschouwd als elementen van 
deze aangifte die in stuk III van het 
dossier van de administratie is overge
nomen ; dat de bijgevoegde verantwoor
dingsstukken zijn opgesteld op bladen 
die van het aangifteformulier gescheiden 
zijn en dat ze materieel geen deel uit
maken van dit formulier ; dat aldus het 
argument niet overtuigend is ; dat de 
vermeldingen onderaan op bijlage 1 
(stuk III/4 van het administratief dos
sier) dan nog onvolledig zijn; dat de 
datum ontbreekt ; dat bovendien de 
inlichtingen in: dit stuk enkel betrekking 
hebben op de winst- en verliesrekening 
over het jaar 1963; dat het niet mogelijk 
is voor de andere bijgev:oegde bladen 
(stuk III/3, III/5 tot 9) de echtverklaring 
en de ondertekening te laten gelden die 
op stulc III/4 voorkomen, everimin als 
te voorzieri in het ontbreken van de 
datum van dit laatste stuk door een 
eenvoudige, niet ingeschreven, verwijzirig 
naarde datuin van voornoemd stuk III>>, 
en tenslotte " dat elke belastingplichtige 
verplicht is om zijn aangifte over te 
leggen met alle zekere en bewijskrachtige 
elementen die nodig zijn voor de vesti
ging van de belasting en dat de aangifte 
bij gebreke van deze laatste elementeri 
niet gel dig is ; dat de verplichting _van 
de belastingplichtige erin bestaat zekere 
en bewijskrachtige elementen te ver
schaffen ; dat · de tot staving van een 
1.1angifte bij te voegen verantwoordirigs
stukken .pas bewijskracht verkrijgen, 
zowel in het voordeel als in het nadeel 
van de belastingplichtige, op het ogen
blik dat ze door de aangever echt ver
klaard, gedagtekend en ondertekEmd 
worden; dat bovendien artikel 256 van 
het W etboek van· de inkomstenbelas
tingen: de aanslag van ambtswege toe
staat zowel in de gevallen van niet
indienen van de verantwoordingsstukken 
als in die van niet-aangifte zelf "• 

terwijl a) de belasti~gplichtige niet 
gehouden is bij zijn aangifte andere 
stuklmn te voegen dan. die welke bij cte 
wet en met name bij artikel 218, lid 2, 
van het W etboek van. de inkomsten
belastingen zijn voorgeschreven, daar 
de aanvullende vereisten van het aan
gifteformulier in dit opzicht geen wet
telijke basis hebben; b) het ontbreken 
van een ondertekening, een datering 
en een echtverklaring van de bij de 
aangifte gevoegcle stukken niet tot gevolg 
heeft dat deze bijlagen en, a fort1:ori, de 

i 
I 
I 
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aangifte · zelf niet zouden bestaan, daar 
geen enkele wetsbepaling aan de Minister 
van financien het recht geeft om de 
stukken die de belastingplichtige krach
tens de wet bij zijn aangifte moet voegen 
aan bijzondere vormen te onderwerpen ; 
c) trouwens in elk geval het ontbreken of 
de onregelmatigheid van de bijlagen van 
de aangifte niet tot gevolg heeft dat deze 
aangifte zelf niet zou bestaan en door 
de wet niet wordt gelijkgesteld met het 
ontbreken van aangifte dat door de 
aanslag van ambtswege wordt gesanc
tioneerd (hoofdzakelijk schending van 
de artikelen 218 en 256 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen) ~ 

_ ter-wijl, subsidiair in dit opzicht, nit 
het feit aileen dat de bij de aangifte 
gevoegde stnkken waren opgesteld op 
bladen die materieel verschillend waren 
van het aangifteformulier zelf, het arrest 
niet kon afieiden dat deze stuk:ken gean 
geheel vormden met genoemde aangifte 
en dat, bijgevolg, de datum, de echtver
klaring en de ondertekening van de 
aangifte niet golden voor het geheel 
bestaande uit de aangifte en de bijlagen 
waarnaar zij verwees (hoofdzakelijk 
schending van de artikelen 1319, 1320 
en I322 van het Burgerlijk Wetboek, 
en 218 van het Wetboek van de inkom
stenbelastingen); 

terwijl, wat deze laatste groep van 
gronden betreft, geen wetsbepaling de 
belastingplichtige verplicht om, op straffe 
dat zijn aangifte als niet bestaande 
wordt beschouwd, daarbij de bewijs
krachtige elementen te voegen die voor 
de vestiging van de belasting noodzake
'lijk zijn, en artikel 22I van het Wetboek 
van ·de inkomstenbelastingen daaren
tegen bepaalt dat het nazien van de aan
gifte en van de verantwoordingsele
menten moet geschieden zonder ver
plaatsing ervan, en dat de belasting
plichtige deze elementen moet bewaren 
(hoofdzakelijk schending van deze bepa
ling en van artikel 2I8 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen); 

zodat de gronden van het arrest de 
toepassing van de aanslag van ambtswege 
niet wettelijk verantwoorden (hoofdza
kelijk schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 256 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen) : 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat de aanslag van de eisende vennoot
schap over het dienstjaar I964 wettelijk 
van ambtswege werd gevestigd bij 
toepassing van artikel 256 van het vVet-

boek van de inkomstenbelastingen, op 
grond dat de verantwoordingsstukken 
die eiseres verplicht was bij haar aangifte 
te voegen door haar echt verklaard, 
gedagtekend en ondertekend moesten 
worden ; dat het erop wijst dat het blad 
van het a£gchrift van de balans en het 
blad met het detail van de algemene 
kosten niet echt verklaard, gedagtekend 
of ondertekend zijn; dat op het blad met 
de vermeldingen betreffende de winst- en 
verliesrekening geen datum voorkomt, 
terwijl dat van het afschrift van de 
notulen van de algemene vergadering 
van aandeelhouders niet gedagtekend of 
echt verklaard is; dat het er bovendien 
op wijst dat verscheidene andere bij de 
aangifte gevoegde verantwoordingsstuk
ken niet gedagtekend of ondertekend 
zijn; 

Overwegende dat het arrest, op grond 
van deze vaststellingen, beslist dat de 
aldus bij de aangifte gevoegde stukken 
niet in overeenstemming zijn met het 
model door de Minister van financien 
bepaald ter uitvoering van artikel 2I8, 
lid I, van het Wetboek van de inkomsten
belastingen en de aangifte dus niet aan 
de wettelijke vereisten beantwoordt en 
gelijkstaat met een ontbreken van aan
gifte, wat de · aanslag van ambtswege 
naar de eis van artikel 256 van genoemd 
wetboek verantwoordt ; 

Overwegende dat, hoewel artikel 54, 
§ 2, lid 2, van de bij het besluit van de 
Regent van 15 januari 1948 gecoordi
neerde wetten voorschreef dat de stukken 
die krachte'1.s § I moesten worden gevoegd 
bij de aangifte in de belastingen van de 
rechtspersonen en van de daarmee gelijk
gestelde groeperingen door de belasting
plichtige of zijn vertegenwoordiger echt 
verklaard dienden te worden, deze 
bepaling echter bij de wet van 20 novem
ber 1962 werd opgeheven en, derhalve, 
in geen enkele van de ten deze toepasse
lijke bepalingen van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen werd overgeno
men; 

Overwegende dat, daar. de belasting
wetten strikt moeten worden uitgelegd, 
de verplichting om de bij de aangifte 
gevoegde stukken echt te verklaren, te 
dagtekenen en te ondertekenen, die bij 
het door de administratie van financien 
vastgestelde aangifteformulier wordt 
voorgeschreven, geen steun vindt in de 
wet ; dat de bevoegdheid om het model 
van de aangifte te bepalen die bij 
artikel 2I8, lid I, aan de Minister van 
financien wordt toegekend hem niet 
toestaat de verantwoordingsstukken, die 
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;:rachtens de wet bij de aangifte dienen 
ie worden gevoegd, aan voorwaarden te 
>Pderwerpen die niet door de wet worden 
~esteld en waarvan de niet-inachtneming 
tanleiding geeft tot de aanslag van 
tmbtswege, waaruit volgt dat het arrest 
]e toepassing van de aanslag van ambts
.vege niet wettelijk heeft verantwoord 
m. de in het middel aangeduide wetsbe
Jalingen schenclt ; dat dit middel gegrond 
s 0 

'overwegende dat de toepassing van de 
Jrocedure van aanslag van a.mbtswege 
1iet wettelijk verantwoord is, zodat het 
mderzoek van het tweede middel, dat 
:le toepassiilg op de aanvullende inkom
;ten, die door genoemde aanslag van 
1mbtswege werden bepaald, van de 
Jijzondere aanslag zoals bedoeld in 
utikel 132 van het Wetboek van de 
nkomstenbelast,ingen l;>ekritiseert, geen 
Jelang meer heeft ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
ien arrest ; beveelt dat van dit arrest 
.nelding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroor
]eelt verweerder in de kosten ; verwijst 
ie zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. ' 

9 september 1969. - 2e kamer. ---: 
Voorzitter en Verslaggever, de H. de Waer-
3egger, raadsheer waarnemend voor, 
litter. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Paul Mahaux, eerste advocaat-gene
eaal. - Pleiters, de HH. Wilmart en 
Baltus. (van de balie bij het Hof van 
beroep te Brussel). 

2e KAMER. - 9 september 1969. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
DIREOTE PROVINOIALE BELASTINGEN. 
- VoORZIENING TEGEN EEN BESLUIT 
VAN DE BESTENDIGE DEP.UTATIE VAN 
EEN PROVINOIERAAD. - ElSER DIE 
GEEN MID DEL HEEFT DOEN GELD EN. -
GEEN MIDDEL DAT DE OPENBARE ORDE 
RAAKT, AMBTSHAL VE OP TE WERP:jl]N. -

VERWERPING VAN DE VOORZIENING. 

(1) Cass., 21 mei 1968 (Arr. cass., 1968, 
blz. 1164). Omtrent ·de vrijstellingen die d!l 
Nationale maatschappij der waterleidingen 

I ndien de eiser geen middel heejt doen 
gelden tot staving van zijn voorziening 
tegen het besluit van de bestendige 
deputatie van een provincieraad bet1·ej
jende een aanslag in een directe pro
vinciale belasting en geen middel, dat 
de openba1·e orde raakt, ambtshalve 
dient te worden opgeworpen, verwerpt 
het Hoj van cassatie de voorziening. (1). 

(NATIONALE MAATSOHAPPIJ DER WATER
LEIDINGEN, T. PROVINOIE NAMEN .) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
besluiten, op 25 april 1968 en 12 juli 1968 
door de bestendige deputatie van de 
Provincials. Raad van N am. en gewezen ; 

Overwegende dat de voorzieningen 
gericht zijn tegen tW\)8 besluiten die, 
om dezelfde redenen, de reclamaties 
van eiseres verwerpen tegen . aanslagen 
in de provincials omslagbelasting op 
het opvangen van grondwater in de 
bodem of aan de oppervlakte op het 
grondgebied van de provincie N amen, 
over de dienstjaren 1966 en .196_7 ; dfLt de 
zaken samenhangend zijn en ze dus 
moeten worden samengevoegd ; 

Overwegende dat eiseres geen middel 
aapvoert eri dat uit de vaststellingen van 
de bestreden beslissingen en uit de regel
matig ,aan het Hof· voorgelegde geding
stukken blijkt dat ambtsll.alve geen 
middel moet worden opgeworpen dat 
de openbare orde raakt ; 

Om die redenen, voegt de voorzie
ningen samen en verwerpt ze ; veroor
deelt eiseres in de kosten. 

9 september 1969. - 2e kamer. -
Voorzitt.er en Ve1·slaggever, de H. de Waer
segger, raadsheer waarneriiend vo6rzit
ter. Gelijkluidende conclusie, de 
H. Paul Mahaux, eerste advocaat-gene
raal. 

geniet 0nder meer inzake provinciale belastin
gen, raadpl. cass., 20 september 1968 (ibid., 
1969, biz. 79). 
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2e KAMER. ---:- 9 september 1969. 

I o INKOMSTENBELASTINGEN. 
0NTHEFFINGEN. Q, ERBEI.ASTING 
WEGENS MATERIELE YERGISSI.NC.EN. -
BE GRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
0NTHEFFINGE::<. - 0VEl!.BELASTI:NGEN 
WEGENS MATERIELE YEROISSINGE::<. -

VERZUIMEN DOOR DE TAXATIE-AMBTI~
NAAR VAN CEGEv"ENS DIE DOOR EEN 

BELASTINGPLIOHTIGE ALS BEDRIJFS
UITGAVEN WORDEN VERSTREKT. 
VERZUIM DAT OP ZIOHZELF GEEN 
MATERIELE v"ERGISSING IS. 

I 0 De materiiile V61'gissing die de d-irectettr 
der belastingen toestaat de onthefflng 
van overbelasting te ve1'lenen bu.iten de 
reclamatietm·mijn gesteld bij artikel 61, 
§ 3, van de gecoordineerde wetten bet1·ej
jende de inkomstenbelastingen is een 
jeitelijke vergissing, die noch aan het 
versland noch aan de wil van- de taxatie
ambtenaar en wvenmin aan clezes beo01·
deling is toe te sclwijven (I). (Gecoiirdi
neerde wetten betreiTende de inkcm
ste::~belastingen, art. 6I, § 6; wet van 
24 maart I959, art. 2.) 

2° Het ve··zuimen door de taxatie-ambtenaar 
van gegevens clo01· de belastingplichtige 
verstrekt als bedrijjsuitgaven die van 
zijn bruto-inkomsten kunnen worden 
ajgetrokken 1:s op zichzelf niet de 
materiiile vcrgissing waarvan sprake in 
artikel 61, § 6, van de gecoordineerde 
wetten betTefjencle de inlcomstenbelastin
gen, clam· clit veTzuim niet alleen kan 
v~o1·tvloeien uit, een feitelijke ve1·gissing, 
che noch aan het verstand noch aan de 
wil van de ambtenaa1· 1:s toe te schrijven, 
maar oak uit dezes beoo1·deling van de 
door de belastingplichtige ove1·gelegde 
bewijselementen (2). 

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

ARREST ( vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 5 november I968 door bet Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

(1) Cass., 7 januari 1969 (Arr. cass., 1969, 
biz. 439) en de noot get. P. M. 

(2) Ra.adpl. cass., 10 janua.ri 1961,_ zesdc 

Over het middel a.fgeleid uit de schen
ding van de artikelen I3I9 tot 1322 van 
bet Burgerlijk Wetb::Jek en 6I, ! 6, van 
de. wetten betreffende de inl,omsten
belastingen, gecoiirdineerd bij bet besluit 
van de Regent van 15 januari 1948 
(artikel 2 van de wet van 24 m~r-t 1959), 

doo1·dat het bilstreden arrest Ib.et een 
materiele vergissing in de zin va."l.1. voor
noemd artikel 61, § 6, de vergissing gelijk
stelt die de taxatie-ambtenua.r zon 
J:ebben begaan in de opgave ?f lle optel
lrng van door de belastmgplichtigo 
verstrekte gegevens, op groncl " dat 
uit de gegevens van de zaak blijkt 
dat de taxateur bij de berekening 
van de algemene kosten gecn reke::1ing 
heeft gehouden met een . bedrag va 1 

169.063 frank en dat, bovendien., onder· 
de aangenomen bedrijfsuitgaven, het 
bedrag van 200.331 frank voor « aanko
pen" en dat van 104.530 frank onder 
de rubriek « onderaannemers " in werke
lijkheid 256.385 frank en ll2.9<tO frank 
bedroegen "• 

terwijl : 1° uit deze feiten en uit de 
omstandigheid dat de litigieuze aan
slagen werden gevestigd cp de door de 
belastingplichtige verstrekte cijfers en 
inlichtingen niet kan worden afgeleid 
dat het niet-aftrekken, volledig of gedeel
telijk, van de voormelde bedragen veeleer 
het gevolg is van een vergissing van de 
taxateur in de opgave of de opstelling 
van door de belastingplichtige ver
strekte gegevens dan het resultaat van 
de beoordeling door dezelfde taxateur 
van bet aftrekbaar karakter van de liti
gieuze bedragen; 2° indien, quod non, 
de taxateur een vergissing of een ver
zuim heeft begaan door geen rekening 
te houden met sommige bedrijfsuitga
ven, deze vergissing of dit verzuim niet 
kan worden gelijkgesteld met een reken
fuut en geen materiele vergissing is in 
de zin van artikel 61, § 6, van de geco
ordineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, waarvan de van het 
gemeen recht afwijkende bepalingen 
beperkend moeten worden uitgelegd en 
niet mogen worden toogepast op het 
geval van een verzuim of van een vcr
gissing in de juridische beoordeling : 

Overwegende dat na te hebben vast
ge~teld dat verweerder op 1 juni 1965 
een redamatie heeft ingediend tegen 

I de aanslagen in de inkomstenbelastingen 

middel, tweede onderdeel (Bull. en PASIO., 

1961, I, 503), en 8 oktober 1963 (ibid., 1964, 
I, 135). 
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die van , ambtswege ten kohiere werden 
gebracht voor het dienstjaar 1964 (navor
dering van rechten over het dienstjaar 
1963), volgens aanslagbiljet afgegeven 
op 6 jnli 1964, dat deze reclamatie 
wees op materiele vergissingen van de 
taxatie-ambtenaar bij het vaststellen 
van de belastbare grondslagen die geves
tigd werden op de door verweerder 
verstrekte cijfers en inlichtingen, en 
dat de directenr der belastingen deze 
reclamatie had verworpen omdat ze te 
laat werd ingediend, het arrest de liti
gienze aanslagen vernietigt in zover dat, 
voor de vaststelling van de belastbare 
grondslagen, onder de algemene kosten 
geen rekening werd gehonden met een 
bedrag van 169.063 frank en in zover dat 
het bedrag van 200.331 frank voor 
« aankopen » en dat van 104.530 frank 
onder de rnbriek « onderaannemers », 
in werkelijkheid 256.485 frank en 
ll2.940 frank bedroegen; 

Dat het arrest, ter verantwoording 
van zijn beslissing, er, benevens de in 
het middel overgenomen vermeldingen, 
op wijst « dat deze verznimen, bij de 
taxatenr, het resultaat zijn van een 
vergissing in de opgave of de opstelling 
van door de belastingplichtige verstrekte 
gegevens » en « dat het, in die omstandig
heden, gaat mn materiiile vergissingen 
zoals bedoeld in artikel 61, § 6, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen » ; 

Overwegende dat het verznimen door 
de taxatie-ambtenaar van aile of van 
een gedeelte van de gegevens verstrekt 
door een belastingplichtige die zich 
beroept op bedrijfsnitgaven welke krach
tens artikel 26 van voornoemde geco
ordineerde wetten mogen worden afge
trokken, op zichzelf niet de materiele 
vergissing is die in artikel 61, § 6, van 
dezelfde wetten wordt bedoeld, daar dit 
verznim niet kan voortvloeien nit een 
feitelijke vergissing, die niet aan het 
verstand of aan de wil van de taxateur 
is toe te schrijven, maar nit de beoorde
ling door deze laatste van de bewijsele
menten die de belastingplichtige heeft 
overgelegd in verband met het bestaan, 
het bedrag en het bedrijfskarakter van 
sommige nitgaven die laatstgenoemde 
van het brntobedrag van zijn bedrijfs
inkomsten wil aftrekken ; 

Dat, bijgevolg, de grief die nit een 
dergelijk verzuim wordt afgeleid en 
erin bestaat te beweren dat de adminis
tratie een verkeerde toepassing- heeft 
gemaakt van vorenbedoeld artikel 26, 
moet worden voorgedragen in een recla
matie die birmen de bij artikel 61, § 3, 

CASSATIE, 1970. - 2 

van de gecoordineerde wetten gestelde 
normale reclamatietermijn wordt inge
diend; 

Overwegende dat nit de eenvondige 
verklaring dat de verzuimen van de 
taxateur het resnltaat zijn van een ver
gissing in de opgave of de optelling «van 
gegevens verstrekt door de belasting
plichtige », het hof van beroep niet 
heeft kunnen afleiden, zonder de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen te 
schenden, dat het « in die omstandig
heden » gaat om materiele vergissingen 
zoals bedoeld in artikel 61, § 6, van de 
gecoordineerde wetten, noch, derhalve, 
zijn beslissing tot vernietiging van de 
litigienze aanslagen heeft knnnen ver
antwoorden ; 

Dat, bijgevolg, het middel gegrond is ; 

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

9 september 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. de Waersegger, raads
heer waarnemend voorzitter. - V erslag
gever, de H. Capelle. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Paul Mahanx, eerste 
advocaat-generaal. 

Je K~R.- 11 september 1969. 

ARBEIDSONGEV AL. BLIJVENDE 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID. - BEGRIP. 

V oor de toepassing van de gecoordineerde 
wetten betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeidsonge
vallen, bestaat de blijvende arbeidsonge
schiktheid in de aantasting van de 
arbeidsongeschiktheid van de getroffene 
en van zijn concurrentievermogen, dit 
wil zeggen in het verlies of de verminde
ring van het economisch potentieel van 
de getro ffene, hetwellc wordt beoordeeld 
op grond van de algemene arbeidsma1·kt 
en ten opzichte van het geheel van de 
beroepen die hij regelmatig kan blijven 
uitoejenen (I). (Impliciete oplossing.) 
(Gecoordineerde wetten op de vergoe-

(1) Cass., 10 juni 1965 (Bull. en PAsrc., 
1965, I, 1089); 30 september 1965 (ibid., 
1966, I, 150), 12 mei 1966 (ibid., 1966, I, 1155) 
en 6 maart 1968 (Arr. cass., 1968, b1z. 895). 

i:. 



-34-

ding der schade voortspruitende uit 
arbeidsongevallen, art. 2.) 

(GEMEENSCHAI'PELIJKE VERZEKERiNGS-
KAS TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN "LA 
BELGIQl::E INDUSTRIELLE », T. MEULE

MANS). 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 juni 1968 in hager beroep 
gewezen door de Recht bank van· eerste 
aanleg te Luik ;· 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, inzonderheid 
lid 1, 2, inzonderheid lid 6 en 8, 28, 
inzonderheid lid 2, van de wetten op de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen, gecoordineerd bij 
het koninklijk besluit van 28 september 
1931, welk artikel 2 gewijzigd is bij 
artikel 1 van de wet van 10 juli 1951, 
en 97 van de Grondwet, 

doordat, rechtdoende op de rechtsvor
dering van eiseres tot herziening van de 
jaarlijkse toelage van 2.136 frank die 
aan verweerder werd toegekend tot 
vergoedin.g van een door een arbeidson
geval veroorzaakte blijvende arbeids
ongeschiktheid van 2 procent en nu 
eiseres in haar conclusie heeft betoogd 
dat de gevolgen van het ongeval geen 
definitieve arbeidsongeschiktheid meer 
meebrachten, omdat namelijk ter zake 
de graad van invaliditeit niet volgens 
een schaal, maar op grand van de 
geschiktheid van de persoon op de alge
mene arbeidsniarkt wordt bepaald; het 
bestreden vonnis zegt dat verweerder 
door een blijvende arbeidsongeschiktheid 
van 0,75 procent getroffen blijft en, 
dientengevolge, eiseres veroordeelt om 
de wettelijke vergoedingen op deze 
basis te betalen, op grand dat, niettegen
staande de door de deskundige vast
gestelde verbeteringen en de gtmstige 
weerslag erva.n op de arbeidsgeschiktheid 
van de getroffene, deze laatste een uit
rekkingsverlies van tien graden aan het 
gewricht twee van de middelvinger en 
een tekort inzake actieve buiging aan 
gewricht drie van de wijsvinger behoudt ; 
dat, daar het gaat om een rechtshandig 
werkman, deze gewrichtsstijfheid de 
toekenning rechtvaardigt van het percen
tage blijvende invaliditeit van 0, 7 5 pro
cent, dat door de adviserend geneesheer 
van de getroffene werd geraamd, 

terwijl, voor de toepassing van de wet-

ten op de vergoeding der schade voort
spruitende uit arbeidsongevallen, de 
blijvende arbeidsongeschiktheid bestaat 
in de aantasting van de arbeidsonge
schiktheid van de getroffene en van zijn 
concurrentievermogen, dat wil zeggen, 
in het verlies of de vermindering van het 
economisch potentieel van de getroffene, 
hetwelk op grand van de algemene 
arbeidsmarkt wordt beoordeeld; ten 
deze, uit de vaststellingen van de rechter, 
niet kan worden afgeleid dat voor deze 
laatste de blijvende arbeidsongeschikt
heid van 0,75 procent overeenstemt met 
een werkelijke aantasting van het eco
nomisch potentieel van verweerder, gelet 
op het geheel van de beroepen die hij 
tegelmatig kan blijven uitoefenen, waar
uit volgt dat het vonnis · niet wettelijk 
verantwoord is (schending van de arti
kelen 1, 2 en 28 van voornoemde wetten 
en, voor zoveel als nodig, 97 van de 
Grondwet) en, in elk geval, op de con
clusie van eiseres geen passend of ondub
belzinnig antwoord geeft (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat eiseres bij conclusie 
betoogde dat, voor de toepassing van de 
gecoordineerde wetten op de vergoeding 
der schade voortspruitende uit arbeids
ongevallen, de blijvende arbeidsonge
schiktheid bestaat in de aantasting van 
de arbeidsgeschiktheid van de getroffene 
en van zijn concurrentievermogen, dat 
wil zeggen in het verlies of de verminde
ring van het economisch potentieel van 
de getroffene, hetwelk wordt beoordeeld 
op grand van de algemene arbeidsmarkt 
en ten opzichte van het geheel van de 
beroepen die hij regelmatig kan blijven 
uitoefenen ; 

Overwegende dat aan de hand van 
de gronden waarop het vonnis steunt 
niet kan worden uitgemaakt of, naar de 
opvatting van de rechter in hager beroep, 
het percentage blijvende invaliditeit 
van 0,75 procent dat hij aan verweerder 
toekent met een effectieve aantasting 
van het economisch potentieel van deze 
laatste overeehstemt, hetwelk op de 
hierboven gepreciseerde wijze is beoor
deeld; 

Dat derhalve de beslissing niet regel
matig met redenen is omkleed ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, behalve in zover dit het hager 
beroep van verweerder heeft ontvangen. ; 
beveelt dat . van dit arrest· melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt eiseres in de kosten ; verwijst de 
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tldus beperkte zaak naar de Rechtbank 
ran eerste- aanleg te Hoei, zitting hou
:lende in hager beroep. 

11 september 1969. - 1e kamer. -
T1 oorzitter, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - lferslaggever, 
de H. Perrichon. - Geli}kluidende con
clusie, de H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleiter, de H. Fally. 

1e KAMER.- 11 september 1969. 

BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERZEKE
RINGSPOLIS TOT DEKKING VAN DE 
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJK
HEID VAN EEN INDUSTRIEEL VOOR DE 
SCHADE WEGENS BRAND OF ONT
PLOFFING DOOR ZIJN BEDRIJF AAN EEN 
DERDE VEROORZAAKT. - UITLEGGING 

VAN DE TERM « DERDE "· - UITLEG
GING VERENIGBAAR MET DE BEWOOR
DINGEN VAN DE POLIS. - GEEN MIS
KENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN 
DEZE AKTE. 

De bewi}skracht van de verzekeringspolis 
tot dekking van de burgen·echteli}ke 
aansprakelijkheid van een industrieel 
voor de schade wegens brand of ont
ploffing, die aan derden we1·d veroor
zaakt doo1· de exploitatie van zi}n bedriif, 
wo1·dt niet miskend door het an·est dat 
de term « derde " uitlegt als zi}nde elke 
pe?'soon die vreemd is aan de verzeke
ringsovereenkomst, al was het een client 
van de verzekerde, daar deze uitlegging 
verenigbaar is met de bewoordingen 
van de polis. (Burg. Wetb., art. 1319, 
1320 en 1322.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « VERZEKE
RINGSMAATSCHAPPIJ DE VADER
LANDSCHE l>, T. NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP « LE FOUR INDUSTRIEL BELGE » 
EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«COMET>>.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest,- op 29 maart 1968 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1156, 1165, 1319, 

1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
de miskenning van de bewijskracht van 
de op 16 juni 1947 tussen eiseres en de 
eerste verweerster gesloten verzekerings
overeenkomst, die bij een aanhangsel 
van 16 oktober 1958 werd gewijzigd, en 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat de eerste ver
weerster, die aan de tweede verweerster 
een nijverheidsoven had verkocht, aan
sprakelijk was voor de schadelijke gevol
gen van de ontploffing van die oven, en 
haar te hebben veroordeeld om, uit dien 
hoofde, aan de tweede verweerster 
schadevergoeding te betalen, eiseres ver
oordeelt om de eerste verweerster tegen 
deze veroordeling te vrijwaren, op grand 
dat het aanhangsel van 16 oktober 1958 
bij de tussen eiseres en de eerste ver
weerster afgesloten verzekeringspolis 
voorzag in de dekking van de burgerlijke 
aansprakelijkheid uit hoofde van ont
ploffingsschade aan derden veroorzaakt 
door de exploitatie van het bedrijf van 
de eerste verweerster, dat de litigieuze 
schade werd geleden door de tweede 
verweerster die geen medecontractante 
is in de door de eerste verweerster afge
sloten polis, dat eiseres geen bepaalde 
categorieen van derden, onder wie de 
tweede verweerster moet worden begre
pen, (uit de door de polis gedekte schade) 
heeft uitgesloten, en dat de litigieuze 
verzekering niet zou beantwoorden aan 
de klaarblijkelijke bedoeling van par-· 
tijen indien het risico van schade ver
oorzaakt bij de klanten van de eerste 
verweerster bij wie zij de ovens moet 
plaatsen was. uitgesloten, 

terwi}l, eerste onderdeel, nu het arrest 
had vastgesteld dat de tweede ver
weerster klant, en dientengevolge mede
contractante, van de eerste verweerster 
was, en dat door de litigieuze ontploffing 
de eerste verweerster contractueel aan
sprakelijk was_ jegens de tweede ver
weerster, het, zonder artikel 1165 van 
het Burgerlijk W etboek te schenden, de 
tweede verweerster niet kon beschouwen 
als een derde ten opzichte van de ee_rste 
verweerster, en de ten laste van eiseres 
uitgesproken veroordeling niet op deze 
kwalificatie van _derde kon steunen ; 

tweede onderdeel, nu het bestreden 
arrest had vastgesteld dat voornoemd 
aanhangsel bepaalde dat de door eiseres 
gedekte aansprakelijkheid enkel betrek
king had op de ontploffingsrisico 's ten 
opzichte van derden, het niet kon beslis
sen, zonder tegenstrijdigheid, zonder 

·--
1 
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miskmming van de bewijskracht van dit 
aanhangsel en zonder schending van de 
artikelen 1319, 1320, 1322 van het 
Brngerlijk Wethoek, dat de schade van 
de tweede verweerster, medecontrac
tante van de eerste verweerster, een 
schade was die aan een derde werd ver
oorzaakt en onder de toepassing van het 
aanhangsel viel ; 

derde onderdeel, het bestreden arrest 
niet kon steunen op "de klaarblijkelijke 
l;>edoeling" van partijen om .de risico's 
van schade veroorzaakt bij de klanten 
van de eerste verweerster te dekken, zon-. 
der in te gaan tegen de klare en duidelijke 
tekst van het aanhangsel dat de dekking 
beperkte tot de aau derden veroorzaakte 
schade ; de rechter op groud van de arti
kelen 1156, 1319, 1320, 1322 van het 
Brngerlijk W etboek een klare en duide
lijke tekst van een niet voor uitlegging 
vatbare akte niet kan uitleggen aan de 
hand van de vermoedelijke becloeling 
van partijen die tegen deze telcst zou 
ingaan ; het arrest althans de litigieuze 
polis slechts in strijd met de duidelijke 
tekst ervan zou hebben kuunen uitleggen 
op grand vau bewijselementeu van de 
tegenovergestelde bedoeling van partij
en ; het in gebreke is gebleveu dergelijke 
elementen te verstrekken en zich beperkt 
tpt een eenvoudige verklariug zonder 
enige verantwoording, zodat zijn beslis
~ing in elk geval naar de eis van artikel 97 
van de Grondwet niet voldoende met 
redenen is omkleed en het Hof niet in 
staat stelt de wettelijkheid ervan te 
toetsen: 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de eerste verweerster· haar burger
lijke aansprakelijkheid tegen de risico's 
van brand enjof ontploffing ten opzichte 
van derden heeft laten verzekeren door 
een met eiseres afgesloten verzekerings
overeenkomst die gewijzigd is ~ij een 
aanhangsel waarvan het enige artikel 
voorziet in de dekking van de brnger
rechtelijke aansprakelijkheid van de 
eerste verweerster uit hoofde van brand 
of ontploffing ten opzichte van derden 
door de exploitatie van haar bedrijf ... 
(ovens) met plaatsings- en installatie
werken en het testen ervan, bij derden 
enjof klan ten ... ; dat het erop wijst dat 
de schade werd geleden door de · tweede 
verweerster " die geen medecontractante 
is in de polis welke de " Forn industriel 
beige " bij " De V aderlandsche >> heeft 
afgesloten " ; · 

Overwegende dat het arrest, . zonder 
de bewijskracht van de verzekerings-

overeenkomst te miskennen, nit deze 
vaststellingen heeft kunnen afieiden dat 
de tweede verweerster, die volkomen 
vreemd w'as aan deze overeenkomst, 
een derdo was in de zin van deze over
eenkomst; 

Dat, derhalve, het arrest, verre van 
de regel van artikel 1165 van het Burger
lijk Wetboek te schenden, een juiste 
toepassing ervan heeft gemaakt ; 

Overwegende dat de door het derde 
onderdeel van het middel bekritiseerde 
overwegingen ten overvloede zijn gege
ven; dat, bijgevolg, dit onderdeel wegens 
het ontbreken van belang niet ontvan
kelijk is; 

En 6vei·wegende dat de verwerping 
van de voorziening alle belang ontneemt 
aan de oproeping in tussenkomst, met 
het oog op de bindendverklaring van het 
arrest, van de tweede verweerster door 
eiseres; 

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

ll september 1969. - }e kamer. 
V oorzitte1·, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Busin. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Delange, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Struye en Van Ryn. 

1e KAMER.- 11 september 1969 .. 

1 o RECHTERLIJK GEWIJSDE. -
BESLISSING VAN DE STRAFREORTER OP 
DE RECHTSVORDERING VAN EEN BUR
GERLIJKE PARTIJ. - REOHTERLIJK 
GEWIJSDE BINNEN DE PERREN VAN 
ARTIKEL 1351 VAN HET BURGERLIJK 
WETBOEK. - GEEN GEWI.JSDE TEN 
AANZIEN VAN DE AFZONDERLIJKE 
RECRTSVORDERING VAN EEN ANDERE 
BURGERLIJKE PARTIJ. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE. -
STRAFZAKEN. - TWEE BURGERLIJKE 
PARTIJEN GESTELD TEGEN DE BE
KLAAGDE. - BElSLISSING VAN DE 
REOHTER NOPENS DE AANSPRAKELIJK
HEID VAN EEN DER BURGERLIJKE 
PARTIJEN. - GEEN GEWIJSDE TEN 
AANZIEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID 
VAN DEZE BURGERLIJKE PARTIJ WE
GENS DE DOOR DE ANDERE BURGER
LIJKE PARTIJ GELEDEN SCHADE. 
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3° VERRIJKING ZONDER OOR
ZAAK. - VoRDERING « DE IN REM 
VERSO ll,- SUBSIDIAIR KARAKTER.
GEVOLG. 

4o TUSSENKOMST. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN. - GEDING IN CASSATIE. -
PERSOON DIE GEEN PARTIJ WAS IN DE 
ZAAK VOOR DE FEITENRECHTER. -
TUSSENKOMENDE PARTIJ DIE ZICH 
ERTOE BEPERKT HAAR MCRELE EN 
MATERIELE BELANGEN BIJ DE VER
NIETIGING VAN DE BESTREDEN BESLIS' 
SING AAN TE VOEREN. - NIET-ONT
V ANKELIJKHEID. 

l o De beslissing van de straj1·echter op 
de rechtsvordm·ing van een burgerlijlee 
partij is, behoudens de bij de wet gestelde 
uitzondering, slechts het gewijsde binnen 
de grenzen bepaald bij a1·tileel 1351 van 
het Hurgerlijle W etboele; zij levert geen 
gewijsde op ten aanzien van de ajzon
derlijlee rechtsvordet'ing van een andm·e 
burgerlijlee partij ( 1). 

2o Indien twee burgerlijlee partijen werden 
gesteld tegen een belelaagde, is de beslis
sing van de rechter nopens de aan
spraleelijleheid van een dm· burgerlijlee 
partijen ten aanzien van haar eigen 
schade, vreemd aan de aansp1·aleelijleheid 
wellee deze partij lean dragen voor de 
door de andere partij geleclen schade en 
heejt dus in clit opzicht geen leracht van 
gewijsde (2). 

3o De 1·echtsvordering gegrond op ,de ver
rijleing zondm· oo1·zaale heejt een subsi
diair learaleter; zij lean slechts worden 
ingestelcl door de gene die heejt laten teniet 
gaan de vordering « ex delicto " die hij 
bij indeplaatsstelling leon instellen tegen 
de beweerclelijle verrijlete persoon (3). 

4o Niet ontvanleelijle is de oproeping in 
tussenleomst voor het H of gedaan, door 
een persoon die geen partij was voor de 
jeitenrechte1· en die zich ertoe bepe1'7ct 
zijn mate1'iele en mo1·ele belangen bij 
de vernietiging van de bestreden beslis
sing aan te voeren. 

(1) Oass., 5 december 1949 (Bull. en PASIC, 

1950,I, 23); 11 april1958 (ibid., 1958, I, 870 en 
noot 2) en 15 september 1966 (Arr. cass., 
1967, blz. 63). 

(2) Raadpl. cass., 8 december 1965 (Bull. 
en PASIC., 1966, I, 489), 15 september 1966 
(Arr. cass., 1967, blz. 63) en 4 december 1967 
(ibid., 1968, blz. 486). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VERZEKE
RINGSMAATSCHAPPIJ « LE GLOBE ll EN 
BAUDE, T. FRANCQ, WEDUWE LUSTRE, 
LUSTRE EN HAAR ECHTGENOOT FIEVEZ 
EN SAMENWERKENDE VERZEKERINGS
MAATSCHAPPIJ « DE SOCIALE VOOR
ZORG ll.) 

ARREST (vertaling). 

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

I. W at de voorziening van de naam
loze vennootschap verzekeringsmaat
schappij « Le Globe " betreft : 

Over de eerste twee middelen, 

het eerste, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 1213, 1214, 1236, 1249 
tot 1251, inzonderheid 3° van laatst
genoemd, 1317 tot 1320, 1350 tot 1352, 
1382 en 1383van hetBurgerlijk Wetboek, 
20, 21, lid 1, 22 en 26 tot 28 van de. 
voorafgaande titel van het W etboek 
van strafvordering, zoals deze titel 
gewijzigd is bij de wet van 30 mei 1961, 
alsmede 97 van de Grondwet, 

doordat, rechtdoende over de gevolgen 
van de betalingen gedaan door de 
eiseres (de maatschappij « Le Globe n) 
als verzekeraar van de burgerlijke 
.aansprakelijkheid van de eiser, de 
heer Olympe Baude, met wijlen Noel 
Lustre (laatstgenoemde in het huidige 
geding vertegenwoordigd door zijn erf
genamen en rechthebbenden, de con
sorten Lustre, alsmede de cooperatieve 
vennootschap Sociale Voorzorg) als mede
dader veroordeeld van een verkeerso)lge
val waardoor de genaamde Felix Des
camps getroffen is, ongev;:~J waarin twee 
partijen een fout hebben begaan en dat 
zich heeft voorgedaan te Haine-Saint
Paul op 19 maart 1958, en onder aanne
ming dat eiseres werkelijk in de plaats 
gesteld was, zoals zij beweerde, wegens de 
betalingen door haar verricht ten voor
dele en tot bevrijding van de eiser Baude, 

(3) Raadpl. cass., 21 oktober 1965 (Bull. 
en PASIC., 1966, I, 240) en noot get. P. M.; 
noot DALCQ in Rev. crit. jur. belge, 1966, 
blz. 123; noot VIEUJEAN in Rev. trim. dr. civil, 
1967, biz. 720; cass. fr. comm., 8 juni 1968, 
J. C. P., 1969, II, n' 15724; DE PAGE, d. III, 
uitg. 1967, n" 31, 33 en 34; DRAKIDIS, Rev. 
trim. dr. civil, 1961, biz. 577. 
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het ·hof van beroep in het bestreden 
arrest de eis van de maatschappij tot 
ter'ugbetaling van de aldus uitgekeerde 
geldsommen geweigerd. heeft toe te staan 
en zich daartoe erop heeft beroepen dat 
de uit het misdrijf volgende burgerlijke 
rechtsvordering ex delicto vervallen is om
dat op het ogenblik waarop dit geding is 
ingesteld, dit is in 1964, de burgerlijke 
rechtsvorderingen in verband met het 
wa,nbedrijf van onvoorzichtigheid, door 
Lustre samen met Baude begaan, ver
jaard waren,_ 

terwijl de medeaansprakelijkheid van 
Noel Lustre (die op zijn rechthebbenden 
is overgegaan), enerzijds, en van Olympe 
Baude, anderzijds, reeds tussen de 
genoten Baude, Lustre en Descamps 
rechterlijk en op tegenspraak bestaande 
was verklaard bij een arrest van 23 febru
ari 1960, dat dienaangaande bevestigend 
beschikt op een vonnis, door de Correc
tionele Rechtbank te Bergen gewezen op 
20 april 1959, dit is v66r elke verjaring, 
zodat voor de eisers het uit het wanbe
drijf van 19 maart 1958 ontstane recht 
gehandhaafd werd in de vorm van een 
titel dat aan -het aldus bevestigde recht 
de wettelijke waarde van gewijsde ver
leende; 

het tweecle, afgeleid uit de schending 
van de bepalingen vermeld in het eerste 
middel, en meer :irizonderheid van de 
artikelen 1251, 1319, 1320, 1350, 2° en 3Q., 
1351 en 1352 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

cloorclat het bestreden arrest het gezag 
tussen partijen heeft miskend van het 
gewijsde bij het arrest van 23 februari 
1960, waaruit ten aanzien van Noel 
Lustre en zijn rechthebbenden zowel als 
van Olympe Baude (waarvan de eiseres, 
de maatschappij "Le Globe», de recht. 
hebbende is) en, wegens onsplitsbaarheid, 
ten aanzien van deze laatsten tegenover 
de eersten, blijkt dat het bedoelde 
ongeval aan de fout van de twee bestuur
ders te wijten is in de verhouding van 
drie vierde voor Baude en van een vierde 
voor Lustre, de betrekkelijkheid van het 
gewijsde dat door het arrest blijkbaar 
uitsluitend ten voordele van de betrekkin
gen Descamps-Lustre beschouwd wordt, 
in werkelijkheid haar tegenhanger vindt 
in de betrekkingen Lustre-Baude, aan
gezien de aansprakelijkheid die het arrest 
van 23 februari 1960 bewezen acht in deze 
laatste betrekkingen, niet meer kan 
bedragen dan een vierde voor de partijen 
Lustre alB zij drie vierde bedraagt voor 
de partij Baude, welke aansprakelijkheid 

volledig ten goede komt aan het slacht
offer Descamps, bovendien het gezag van 
gewijsde zowel voor de redenen als voor 
het beschikkende gedeelte van het vonnis 
geldt, wanneer, zoals hier het geval is, 
het verband zeker is en de eisende 
partijen aldus houder waren van een 
actio juclicati : 

Overwegende dat, blijkens de stukken 
die aan het Hof regelmatig zijn voor
gelegd, Baude, verzekerde van eiseres, 
aan wie ten laste werd gelegd op 19 maart 
1958 door gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg onopzettelijk de dood van 
Noel Lustre te hebben veroorzaakt en 
slagen of verwondingen aan Descamps 
te hebben toegebracht, deswege veroor
deeld werd door de Correctionele recht
bank te Bergen, welk vonnis in zijn 
hoofdbeschikkinge:il bevestigd werd bij 
het arrest van het Hof van beroep te 
Brussel op 23 februari 1960; dat de ten 
laste van Baude bewezen geachte onvoor
zichtigheid erin bestond de aanwezigheid 
van zijn vrachtwagen, die 's avonds op 
een onvoldoend verlichte plaats gestopt 
had, niet door een passende verlichting 
overeenkomstig het reglement te hebben 
gesignaleerd ; 

Dat het hof van beroep evenwel, met 
betrekking tot de tegen Baude ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen, overwogen 
heeft dat Noel Lustre, slachtoffer van het 
onopzettelijlc doden, ook een onvoor
zichtigheid had begaan door " blinde
lings " in een donkere zone binnen te 
rijden, zodat, luidens voornoemd arrest 
van 23 februari 1960, «de onderscheiden 
fouten van de beklaagde (thans eiser) 
en van Lustre samen het ongeval en 
aile schadelijke gevolgen ervan hebben 
veroorzaakt », maar dat het hof van 
beroep hieruit slechts afleidt « dat de 
rechtverkrijgenden onder algemene titel 
van wijlen Lustre slechts op drie vierde 
van htm schade aanspraak kunnen 
maken », zoals de correctionele recht
bank beslist had ; dat de aldus bedoelde 
burgerlijke partijen de weduwe en de 
dochter van Noel Lustre waren, hier 
thans onderscheidenlijk eerste en tweede 
verweerster, welke laatstgenoemde ge
ma.chtigd is door de derde verweerder, 
haar echtgenoot ; 

Dat het nog blijkt dat, op de burger
lijke rechtsvordering tegen de beldaagde 
(Baude) ingesteld ·door Descamps, de 
passagier van Noel Lustre, die gekwetst 
werd in het ongeval, gewezen is « dat de 
beklaagde hem volledige vergoeding ver
schuldigd is " daar Descamps geen enkele 
fout heeft begaan ; 
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Dat dientengevolge eiseres, als ver
ekeraar van Baude, de voile schade van 
)escamps heeft betaald ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
Jwijzend heeft beschikt op de rechts
-ordering van eiseres ertoe strekkende 
,m van de rechtverkrijgenden van 
-ustre, wegens de medeaansprakelijk
teid van hun rechtsvoorganger in het 
1ngeval, de terugbetaling te bekomen 
•an een aandeel ten bedrage van een 
-ierde van de geldsommen door haar 
Lan Descamps betaald ; 

Overwegende dat de beslissing van de 
trafrechter op de rechtsvordering van 
'en burgerlijke partij slechts het gewijsde 
s binnen de grenzen bepaald in arti
ccl 1351 van het Burgerlijk Wetboek en 
(een gewijsde oplevert ten aanzien van 
lo afzonderlijke rechtsvordering van een 
mdere burgerlijke partij ; 

Dat, blijkens de gegevens die aan het 
:Iof zijn voorgelegd, geen enkele ver
JOrdeling van de rechtverkrijgenden 
ran Lustre ten voordele van Descamps 
verd uitgesproken, daar laatstgenoemde 
;lechts voor het strafgerecht is opgetre
len en tegen Baude alleen, en dit gerecht, 
Det betrekking tot de vergoeding van 
le schade van Descamps die voiledig 
:on laste van Baude is gebracht, niet 
Jeslist heeft dat de genoemde recht
m.rkrijgenden erin eventueel moesten 
Jijdragen wegens de medeaanspmkelijk
leid van hun rechtsvoorganger voor het 
mgeval; 

Dat het aldus blijkt dat de beslissing 
ian de strafrechter, die, op de rechts
.rordering van de eerste twee verweersters 
'ogen de beklaagde Baude, de verg.>eding 
'vaarop zij konden aanspraak maken tot 
:lrie vierde van hun schade verminderd 
Ieeft wegens de medeaansprakelijkheid 
nm hun rechtsvoorganger, geen gewijsde 
Jplevert ten aanzien van de rechtsvor
:loring van Descamps tegen Baude, die 
11itsluitend berust op de afzonderlijke 
font door laatstgenoemde begaan ; 

Overwegende dat derhalve het bestre
:len arrest, na te hebben gesteld dat de 
b0slissing van de strafrechter op de 
rochtsvorqering van de rechtverkrijgen
:len van Lustre tegen Baude geen gezag 
l>ad ten aanzien van Descamps en dat 
er dus, met betrekking tot laatstge
noemde, niet was gewezen « dat Lustre 
of zijn rechthebbenden gehouden waren 
tot vergoeding van enig deel van zijn 
sehade "• wettelijk beslist dat het arrest 
van het hof van beroep in 1960 aldus 
geen beslissing bevatte die ex judicata 
cle grondslag kan opleveren voor de 

aanspraken van eiseres, handelende door 
indeplaatssteiling, om door de recht
verkrijgenden van Lustre een aandeel te 
doen betalen ten bedrage van een vierde 
van de geldsommen die zij aan Descamps 
had betaald tot bevrijding van haar 
verzekerde Baude ; 

Dat de middelen niet kunnen worden 
aangenomen ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
?chending van aile bepalingen vermeld 
m het eerste en in het tweede middel, 
en meer inzonderheid van de artike
len 1251 van het Burgerlijk Wetboek, 
alsmede van artikel 22 van de wet van 
II juni 1874 op de verzekeringen, opge
nomen in het W etboek van koophandel 
onder titel X van boek I, 

daardat het bestreden arrest heeft 
miskend dat de verzekeraar die voiledige 
vergoeding heeft moeten betalen aan het 
slachtoffer van een ongeval, te wijten 
aan zijn verzekerde en aan een andere 
12~rso~n die een deel van de aansprake
hJkhmd voor het ongeval droeg, buiten 
het strafrecht een vordering tegen deze 
persoon bezit krachtens het gemene 
burgerlijk recht en het handelsrecht, 
zonder dat die vordering getroffen wordt 
door de bijzondere verjaring van vijf 
jaar, ingesteld in de voorafgaande titel 
van het Wetboek van strafvordering, 
met name tegen de burgerlijke rechts
vorderingen die uit misdrijven zijn ont
staan, en dat zulks bijzonder het geval 
is, wanneer, zoals hier, deze medeaan
sprakelijkheid rechterlijk bewezen is ver
klaard, onverschiilig of het gaat om een 
burgerlijke rechtsvordering dan wei om 
een strafvordering, daar de bedoelde 
voorziening niet de uit een wanbedtijf 
ontstane maatschappelijke stoornis wil 
opwekken, maar de burgerrechtelijke 
betrekkingen tussen medeschuldenaars 
wil regelen : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op de eerste twee middelen blijkt dat, 
in strijd met wat in het derde middel 
wordt beweerd, het arrest vaststelt dat 
in het onderhavige geval, wegens de 
betrekkelijkheid van wat door de straf
rechter gewezen is op de burgerlijke 
rechtsvorderingen, de medeaansprake
lijkheid van Noel Lustre jegens Descamps 
rechterlijk niet bewezen verklaard is 
bij het arrest van 23 februari 1960; 

Dat hieruit volgt dat het arrest wet
telijk heeft beslist dat eiseres tegen de 
verweerders geen rechtsmiddel kon instel
len door middel van een rechtsvordering 
ex judicata; 

I 
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Overwegende dat het middel geen 
kritiek uit tegen het arrest in zover dit 
beslist dat eiseres niet meer kon handelen 
door middel van een rechtsvordering 
ex delicto; 

Overwegende dat, in zover eiseres haar 
voorziening ook op de verrijking zonder 
oorzaak van de verweerders wilde gran
den, uit de vaststellingen van het arrest 
blijkt dat eiseres betalingen had gedaan 
voordat de burgerlijke rechtsvordering 
verjaard was; 

Overwegende dat het subsidiaire karak
ter van de rechtsvordering berustend op 
de verrij king zonder oorzaak be let dat 
deze wordt aangenomen wanneer, zoals 
hier het geval is, degene die ze instelt 
over een andere vordering heeft beschikt, 
die hij heeft laten tenietgaan ; 

Dat het middel dus niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de wetsbepalingen 
aangehaald in de eerste drie middelen, 
en meer in het bijzonder van de artike
len 1251, 3D, en 1350, 3D, van het Burger
lijk W etboek, 

doordat het hier niet gaat om een 
rechtsvordering ex delicto die tegen een 
delinquent in deze hoedanigheid is 
ingesteld, maar om een verhaalsvordering 
ingesteld door een schuldenaar die meer 
dan zijn aandeel heeft betaald tot bevrij
ding van zijn medeschuldenaar met wie 
hij voor het geheel aansprakelijk was, 
zodat deze vordering geen andere ver
jaring kent dan die welke geldt voor 
burgerrechtelijke vorderingen in het 
'algemeen, met name die welke voort
vloeit uit de indeplaatsstelling van 
degene die onder zodanige omstandig
heden heeft betaald en aldus zijn mede
schuldenaar in aanmerking doet komen 
voor een bevrijding betreffende het 
aandeel dat ten laste was van laatst
genoemde: 

Overwegende dat het middel onder
stelt dat wijlen Lustre voor het geheel 
met Baude, de verzekerde van eiseres, 
gehouden was tot vergoeding van de 
schade van Descamps ; 

Overwegende dat nit geen enkel van 
de gedingstuldmn blijkt dat hetzij 
Descamps persoonlijk, hetzij Baude, 
hetzij eiseres, handelende door inde
plaatsstelling, de hoofdelijke veroordeling 
van wijlen Lustre, vertegenwoordigd 
door zijn rechtverkrijgenden, heeft gevor
derd en verkregen ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit 
de schending van de wetsbepalingen 
aangehaald in de vorige middelen, en 
meer in het bijzonder van de artike
len 1317 tot 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden arrest de ver
werping van de verhaalsvordering van 
eiseres hierop gegrond heeft dat de onver
schuldigde verrijking van de partijen 
Lustre en Sociale Voorzorg niet bewezen 
was, aangezien, bij gebreke van een arrest 
te htmnen aanzien binnen de termijn 
van vijf jaar gewezen, geen enkele schuld 
door hen te betalen was aan het slacht
offer van het ongeval en hun geen gele
genheid was geboden om verweer te 
voeren op een aanspraak die dit ongeval 
als oorzaak had, 

tm·wijl in de betrekkingen tussen Lustre 
en Baude, zoals met name verm.eld 
in het tweede middel, werkelijk gewezen 
was dat ·een aantasting van de lichame
lijke gaafheid van Descamps te wijten 
was aan de schuld van Baude, maar dat 
deze aantasting het gevolg was van de 
gezamenlijke schuld van Baudo en van 
Lustre, zodat de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid van laatstgenoemde aan
getoond was buiten een strafvordering 
die tegen hem werd ingesteld en ten 
aanzien waarvan geen enkele verjaring 
moest worden gestuit, maar tegen de 
rechthebbenden van Lustre burgerrech
telijk elk rechtsmiddel kon· worden aan
gewend waarover een medeschuldenam 
beschikte, waarbij nog komt dat tegen 
het arrest van 23 februari 1960 geen voor
ziening ingesteld of kritiek aangevoerd 
werd, en aldus gewezen was dat de 
aansprakelijkheid te verdelen was in de 
verhouding van een· vierde en van drie 
vierde en dat Baude door aile schuld
vorderingen van Descamps te betalen 
de rechthebbenden van . wijlen Noel 
Lustre had bevrijd, met dien verstande 
echter dat eventueel kon worden ter 
sprake gebracht de omvang van de 
sehade die Descamps werkelijk had gele
den en die nog niet vereffend was, zodat 
er dus gewijsde over het beginsel was, 
hetgeen een titel voor de vordering van 
de eisers opleverde : 

Overwegende dat, blijkens het ant
woord op de voorgaande middelen, dom 
te overwegen dat het arrest van 23 febru
ari 1960 niet had gewezen dat de aan
tasting van de li'lhamelijke gaafheid van 
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Descamps te wijten was aan de gezamen
lijke schuld van Baude en van de rechts
voorganger der verweerders en dat . 
laatstgenoemde in beginsel medeschulde
naar was van Baude jegens Descamps, 
het bestreden arrest de bewijskracht 
van dit voorgaande arrest en het gezag 
van gewijsde ervan niet heeft geschon
den; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
n1ist; 

II. W at de voorziening van Olympe 
Baude betreft : 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid. door de verweerders opgeworpen 
tegen de voorziening en hieruit afgeleid 
dat de eiser, die geen partij was in de 
zaak voor de feitenrechters, geen bewijs 
levert voor de zedelijke en stoffelijke 
belangen die hij aanvoert om zijn tussen
komst in het cassatiegeding te doen 
aannemen: 

Overwegende dat eiser ter staving van 
zijn tussenkomst voor het Hof ten einde, 
samen met eiseres, het bestreden arrest 
dat uitspraak heeft gedaan in een zaak 
waarin hij geen partij is geweest, te doen 
vernietigen, zich enkel beroept op « de 
zedelijke en stoffelijke belangen die hij 
heeft bij de vernietiging van het arrest " 
dat « het gevolg is van een gehele vroegere 
procedure waarin de H. Olympe Baude 
hoofdpartij was " ; dat eiser zich ertoe 
beperkt bovendien te doen gelden dat, 
ofschoon de eisende part,ij in zijn rechten 
getreden is ten gevolge van de betalingen 
die zij te zijnen voordele heeft gedaan, 
hij « niettemin een wettig belang heeft 
de verdeling van de aansprakelijkheid 
·te doen erkennen " ; 

Overwegende dat deze stellingen niet 
voldoende zijn om de tussenkomst voor 
het Hof te rechtvaardigen van de eiser 
die vreemd is gebleven aan het geding 
voor de feitenrechter ; 

Dat het middel van niet-ontvankelijk
heid gegrond is en de voorziening dus 
niet ontvankelijk is ; 

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

(1) Qver de draagwijdte van artikei 1778, 
§ 4, van het Burg. Wetb., raadpl. GouRDET 
en CLOSSON, Le bail a fe1"rne, 1951, nrs 53 en 
58bis; LoiR, Bail a Jenne, 1929, nr 70; VAN 
DIEVOET, Le bail a jerme, 1930, nrs 136 en 

11 september 1969. - 1" kamer. -
Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Perrichon. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HH. Demeur en Simont. 

1" KAMER.- 12 september 1969. 

1° HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT. 
- .ARTIKEL 1778, § 4, VAN RET BUR
GERLIJK WETBOEK. - BEOORDELING 
VAN DE VERGOEDINGEN TOEKOMENDE 
AAN DE AFGAANDE PACHTER.- DOOR 
DE VERPACHTER TOEGESTANE VOOR· 
DELEN. - GEVOLG. 

2° GERECHTSKOSTEN. - BURGER· 
LIJKE ZAKEN. - KOSTEN VAN RET 
CASSATIEGEDING. - ElSER DIE EEN 
UITGIFTE VAN DE BESTREDEN BESLIS
SING HEEFT GELICHT, NADAT DEZE HEM 
WERD BETEKEND. - VOORZIENING 
INGEWILLIGD. - BESLISSING VAN RET 
HoF. 

1 o Op grond van artikel 1778, § 4, van het 
Burgerlijk W etboek wordt er bij de 
bepaling van de vergoedingen waarop 
de afgaande pachter 1·echt heejt enkel 
1·ekening gehouden met de voordelen die 
de verpachter hem heeft toegestaan met 
het oog op de gebouwen die hij heeft 
opgetrokken en de werken die hij heejt 
uitgevoeTd (1). 

2° Indien in burge1"lijke zaken het Hoj 
de bestreden beslissing vernietigt, maaT 
vaststelt dat de eiser een uitgijte van deze 
beslissing heejt gelicl~t, nadat deze hem 
weTd betekend, laat het Hoj de kosten 
betTefjende deze uitgifte ten laste van 
de eiser en hottdt in beginsel het overige 
van de kosten van het cassatiegeding 
aan om him·over te wo1·den beslist door 
de jeitenTechter (2). 

(PEETERS EN HELLEl\1ANS, 
T. DE SPOELBERGH.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

143; Alg. P1·akt. Rechtsverz., V 0 Landpacht, 
nrs 275 en 295. 

(2} Raadpl. cass., 22 september 1966 
(Arr. cass., 1967, biz. 86) ; 27 februari 1969 
(ibid., 1969, biz. 610). 
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vonnis, op 9 februari I968 in boger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Leuven ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel I778, § I, I o, 
en § 4, van het Burgerlijk W etboek, 

doordat, hoewel de eisers (de pachters) 
in htm conclusie hadden laten gelden dat 
de door partijen aangestelde deskundige 
ten onrechte van de aan de eisers ver
schuldigde vergoedingen een bedrag van 
64.659 fra:r:k heeft afgetrokken, zijnde 
een verhogmg van de pachtprijs voor de 
laatste drie jaren, dit ingevolge de ver
beteringen -door verweerder (de ver
pachter) aangebracht, dat de deskundige 
om zulks aan, verweerder toe te staan ten 
onrechte stetmt op artikel I778, § 4, 
van het Burgerlijk W etboek, dat deze 
tekst niet toeliet voor het verleden een 
pachtverhoging toe te staan dat de tekst 
d~: terza.ke van toepassing' had kunnen 
ZIJn deze was van artikel I778 § I I o 
van het Bmgerlijk Wetboek, dat dez~ 
tekst pachtverhoging toestaat wanneer 
de verpachter de kosten van de op ver
zoek van de pachter uitgevoerde gebou
wen of werken dra11gt, doch dat ten deze 
het niet ging om gebouwen of werken 
welke op verzoek van de eisers zouden 
zijn uitgevoerd, het bestreden vonnis 
niettemin beslist dat de desktmdige met 
reden rekening heeft gehouden met de 
verbeteringen die verweerder aan het 
verpachte goed heeft aanglobracht om 
het bedrag van de vergoedingen te com
penseren die aan de afgaande pachters 
toekomen, dat zulks een toepassing uit
maakt .':'an artikel I778, § 4, van het 
BurgerhJk Wetboek, dat noodzakelijk 
~et terugwerke:r:de kracht op de vorige 
Jar~n s.Iaat verm1ts het een soort compen
satie mstel~, en dat deze vergoeding 
derhalve met als een verhoging van 
pachtprijs met terugwerkende kracht 
client te worden aangezien, 

.. te1·wijl artikeli778, § 4, van het Burger
hJk Wetboek de berekening van de 
des~;:undige niet kan rechtvaardigen, 
gez1en, enerzijds, zoals blijkt uit de 
feitelijke constataties van het vonnis 
h~t gaat om werken door de verpachte; 
mtgevoerd, en gezien, anderzijds gezeO'de 
wetsbepaling betrekking heeft ~p v~or
delen door de verpachter aan de pachter 
toegekend ter gelegenheid van werken 
door deze laatste uitgevoerd : 

Overwegende dat de rechter, bij het 
bepalen van het bedrag van de vergoeding 
waarop de afgaande pachter recht heeft, 

steun~ op de overweging dat de des
kundige met reden rekening heeft gehou
den met de verbeteringen die verweerder 
aan het verpachte goed heeft aangebracht 
om het· bedrag van de vergoedingen te 
compenseren die aan de afgaande pachter 
toekomen; 

Dat. de rechter zijn beslissing recht
vaardig~ me~ erop te wijzen dat zij een 
toepassmg mtmaakt van artikeli778, § 4 .. 
van het Burgerlijk W etboek ; ' 

Overwegende dat luidens § 4 van voor
noemd ~rtikel, bij de bepaling van de 
vergoedmgen waarop de afgaande pachter 
recht heeft, rekening wordt gehouden met 
de voordelen die de verpachter hem heeft 
toegestaan met het oog op de gebouwen 
die hij heeft opgetrokken en de werken 
die hij heeft uitgevoerd ; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het vonnis blijkt dat, ten deze de 
werken niet door de pachter maar door 
de verpachter werden uitgevoerd ; zodat 
genoemde wetsbepaling niet van toe
passing is; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het : I 0 beslist dat 
bij h.et bepalen van de vergoeding waarop 
de msers recht hebben, er rekening client 
te worden gehouden met de verbeteringen 
die verweerder aan het verpachte goed 
heeft aangebracht ; 2° vergoedingen be
paalt op grond van de oppervlakte van 
het verpachte goed ; 3° de overname of 
bet wegvoeren niet toestaat van de stal
mest en het amonialrnitraat en uitspraak 
d.oet. over de kosten ; verwerpt de voor
zienmg voor het overige ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gem~al~t op de ~a~t van de gedeeltelijk 
vermet1gde beshssmg ; houdt de kosten 
aan om hierover door de feitenrechter 
te worden beslist, behoudens deze van 
de uitgifte van het bestreden vonnis 
welke kosten ten laste van de eiser~ 
blijven daar dezen het voordien betekend 
a~s.chrift ervan hebben overgelegd; ver
WlJSt de aldus beperkte zaak naar de 
~echtbank van eerste aanleg te Brussel, 
z1ttmg houdende in hoger beroep. 

I2 september I969. - I e kamer. 
Voorzitte1·, de H. Belpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Louveaux. - Gelijkhtidende con
clusie, de H. Detournay, advocaat-gene
raal. - PleitM'B, de HH. Bavart en 
DeBruyn. • 
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2• KAMER.- 15 september 1969. 

1° ONDERZOEKSGERECHT.- RAAD
KAMER.- BESCHIKKING VAN VERWIJ
ZING. - DooR DE GRIFFIER NIET 
ONDERTEKEND. - N IETIGHEID. 

2° CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINIS
TER VAN JUSTITIE.- STRAFZAKEN.
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER 
DIE EEN BEKLAAGDE NAAR DE COR
RECTIONELE RECHTBANK VERWIJST.
BESCHIKKING DOOR DE GRIFFIER NIET 
ONDERTEKEND.- VERNIETIGING. 

3° CASSATIE. - OMVANG. - BEVEL 
VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE. -
VERNIETIGING VAN EEN BESCHIKKING 
VAN DE RAADKAMER WAARBIJ EEN 
BEKLAAGDE NAAR DE CORRECTIONELE 
REOHTBANK WORDT VERWEZEN. 
VERNIETIGING BIJGEVOLG VAN RET OP 
DE VERNIETIGDE BESCHIKKING GE\VE
ZEN VONNIS. - VERNIETIGING VAN 
DE AAN DE BEKLAAGDE VOORDELIGE 
BESCHIKKINGEN VAN DIT VONNIS ALS
MEDE VAN DE TEN BEHOEVE VAN DE 
BURGERLIJKE P ARTiJ UITGESPROKEN 
VEROORDELING.- VoORWAARDEN. 

1° N ietig is de door de raadkamer gewezen 
beschikking van verwijzing, die niet 
voorzien is van de handtekening van 
de g1·i!Jier en niet vaststelt dat deze in 
de onmogelijkheid verkeerde om ze te 
onde1·tekenen (1). (Wet van 18 juni 1869, 
art. 165 en 166, gewijzigd bij de 
wet van 20 december 1957 .) 

2° Op de voo1·ziening van de procureur
genemal, ingesteld op bevel van de 
Minister van justitie, vernietigt het 
H of de beschilcking van de raadkamer, 
die een beklaagde naar de correctionele 
rechtbank verwijst en niet voorzien is 
van de handtekening van de gritfier en 
oak niet vaststelt dat deze in de onmoge
lijkheid verkeB?·de om ze te ondertelcenen. 

(1) Cass., 26 september 1966 (Arr. cass., 
1967, blz. 127, redenen). Verg. cass., 17 juni 
1968 (ibid., 1968, blz. 1267); raadpl. cass., 
"9 februari 1880 (Bull. en PASIC., 1880, I, 7'1), 
26 september 1913 (ibid., 1913, I, 404) en 
14 september 1917 (ibid., 1918, I, 88); 
sinds dit laatste arrest, werden de samenstel
ling van de raadkamer, evenals haar bevoegd
heid en de te volgen rechtspleging voor dit 
rechtscollege gewijzigd. 

(2) Cass., 26 september 1966, in de even
vermelde noot geciteerd. 

-----1 
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3° De vernietiging door het Hof op de 
voorziening van de procureu1·-gene1·aal, 
ingesteld op. bevel van de Minister v_an 
justitie, van een beschilcking van de 
raadlcamer, die een beklaagde naar de 
cor1·ectionele rechtbank verwijst, leidt 
tot de ve1•nietiging van de do01· het vonnis 
u1:tgesp1·oken veroordeling op de straj
vorde1·ing, die erop volgde (2) ; zij leidt 
tot de vernietiging van de beschikkingen 
van dit vonnis die de beklaagde ten goede 
komen en van de veroordeling ten behoeve 
van de bu1·ge1'lijlce partij indien dit 
vonnis, wat deze punten betrejt, in 
h·acht van gewijsde is gegaan (3). 
(Impliciete oplossing.) · 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF 
VAN CASSATIE, IN ZAKE GILIAS.) 

ARREST. 

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

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie, 

" De ondergetekende Procurecrr-gene
raal heeft de eer uiteen te zetten dat, bij 
brief van 24 juni 1969, Bestmrr der Wet
geving, 1• Sectie, nr 130.836/153/AP/Div., 
de Minister van justitie hem uitdruk
kelijk gelast heeft bij het Hof aan te 
geven, overeenkomstig artikel 441 van 
het Wetboek van strafvorderin:g, de 
beschikking gewezen op 22 oktober 1968 
door de Raadkamer van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Leuven, waarbij 
Andre Alexandre Florent Gilias, make
laar, geboren te Leuven op 15 december 
1918, wonende te Kessel-Lo, Koning 
Albertlaan 22, verwezen werd naar 
de correctionele rechtbank wegens 
1° bedrieglijke baukbreuk, gecorrectiona
liseerde misdaad (telastlegging I); 2° ver
duisteringen (telastlegging II). 

ll Deze beschikking is niet ondertekend 
door de griffier en stelt niet vast dat deze 
in de onrilogelijkheid verkeerde om te 
tekenen. Zij is dus nietig. 

(3) Raadpl. cass., 22 mei 1950 (Bull. en 
PAsiC., 1950, I, 661) en 26 september 1966, 
in de evenvermelde noot 1 geciteerd, evenals 
de plechtige openingsrede van 1 september 
1964 van Procureur-generaal Hayoit de 
Termicourt : « Les pourvois dans l'interet 
de la loi et les denonciations sur ordre du 
Ministre de la justice "• n" 21 tot 23. 
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" De vernietiging van de beschikking 
moet de vernietiging meebrengen van het 
door de Correctionele Rechtbank te 
Leuven de 3pte januari 1969 op deze 
vervolging gewezen vonnis, hetwelk : 
beslist dat de feiten van de telastlegging I 
slechts eenvoudige bankbreuk uitmaken ; 
de strafvordering niet ontvankelijk ver
klaart in zover zij op een gedeelte van de 
in de telastlegging II bedoelde feiten 
slaat ; de verdachte veroordeelt voor de 
feiten zoals bewezen verklaard tot een 
enkele straf en in de kosten van de straf
vordering, en tot schadevergoeding ten 
behoeve van de burgerlijke partijen. 
Tegen dit vonnis stelden de verdaclite en 
het openbaar ministerie hoger beroep in. 
Het hof van beroep heeft over deze 
beroepen nog niet uitspraak gedaan. 

>> Om deze redenen, vordert de onder
getekende Procureur-generaal dat het 
aan het Hofmoge behagen de beschikking 
van 22 oktober 1968 van de raadkamer 
van de Rechtbank van eerste aanleg 
te Leuven i:nzake Andre Gilias en het 
vonnis van 31 januari 1969 van de Cor
rectionele Rechtbank te Leuven in hun 
geheel te vernietigen ; te bevelen dat 
melding van zijn arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de vernietigde beslis
singen ; de zaak te verwijzen naar de 
raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Leuven, anders samengesteld. 

"Brussel, 26 jtmi 1969. 

" N amens de Procureur-generaal, 
" De Advocaat-generaal, 

" (get. Depelchin) " ; 

Gelet op artikel 441 van het W etboek 
van strafvordering, de redenen van 
vorenstaande vordering overnemende, 
vernietigt de beschikking van 22 oktober 
1968 van de raadkamer van de Recht
bank van eerste aanleg te Leuven, als
mede het vonnis van 31 januari 1969 van 
de Correctionele Rechtbank te Leuven 
in hun geheel ; beveelt dat melding van 
dit arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissingen ; 
verwijst de zaak naar de raadkamer van 
de Rechtbank van eerste aanleg te 
Leuven, anders samengesteld. 

15 september 1969. - 2e kamer. 
Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VerslaggevM·, 
de H. Delahaye. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Depelchin, advocaat-gene
raal. 

2e KAMER. - 15 september 1969. 

DOUANEN EN ACCIJNZEN. - HAN
DELAAR A..Al'1SPRAKELIJK VOOR DE DAAD 
VAN ZIJN A..Al'1GESTELDE. - DAAD IN 

VERBAND MET HET BEROEP VAN DE 
HANDELAAR. - 0VERMAOHT DIE DE 
A..Al'1SPRAKELIJKHEID UITSLUIT. 

Oolc al stelt artikel 231 van de wet van 
26 august~ts 1822 de handelaa1· straj
rechielijk aanspmkelijk voor de daad 
van zijn aangestelde, die verband houdt 
met het be1·oep van de handelaar, toch 
wordt hij van deze aansprakelijlcheid 
ontslagen, wanneer het misdrijf doo1· 
de aangestelde wordt gepleegd, niet 
alleen buiten het weten van de aansteller, 
doch oolc in omstandigheden die voor 
hem overmacht opleve1·en ( 1). 

(BELC+ISOHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
OIEN, BESTUUR VAN DOUANEN EN 
AOOIJNZEN, T. DE MARBAIX, VAN DER 
AUWERA, FL. OANNAERTS, J. OANNAERTS 
EN PERSONENVENNOOTSOHAP MET BE
PERKTE A..Al'1SPRAKELIJKHEID « MITROPA 

OARS OANNAERTS & co >>.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest., op 17 januari 1969 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. W at de voorziening van de Belgische 
Staat, Minister van financiiin, betreft, 
in zover deze voorziening gericht is 
tegen de derde, de vierde en de vijfde 
verweerders : 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 231 van de wet van 
26 augustus 1822 op het innen van de 
invoerrechten en van de accijnzen, 

doordat het bestreden arrest, na de 
eerste twee verweerders veroordeeld te 
hebben wegens de feiten 1, 3 en 5, zijnde 
feiten van sluikinvoer, en na geconsta
teerd te hebben dat zij aangestelden 
waren van verweerster waarvan de 
derde en vierde verweerders de organen 
zijn, beslist dat de derde en vierde ver
weerders niet strafrechtelijk aansprake
lijk zijn op grond van artikel 231 voor-

(1) Cass., 4 oktober 1954 (Bull. en PAsiC., 
1955, I, 75) en noot 3. 



- 4.5 

meld en hen dienvolgens vrijspreekt, 
om de reden dat de eerste twee ver
weerders uitsluitend in hun eigen belang 
gehandeld hebben, buiten alle mede
weten, medewerking of medebelang van 
de derde en vierde verweerders, dat aan 
deze laatste verweerders geen enkele 
fout, nalatigheid of gebrek aan voorzorg 
kan worden verweten, weshalve de door 
de eerste twee verweerders gepleegde 
fraude voor de derde en vierde verweer
ders overmacht uitgemaakt heeft, zonder 
te antwoorden op de conclusie waarbij 
eiser deed gelden dat vierde verweerder 
bekend had enkele mal en een ties alkohol
houdende dranken gekregen te hebben 
van een personeelslid en voor het onwet- ' 
tig bezit van zulke fies bekeurd werd, 

terwijl, eerste oncleraeel, dit gebrek 
aan antwoord ten gevolge heeft dat de 
beslissing volgens welke er aan zijde 
van de derde en vierde verweerders 
overmacht bestond niet naar het vereiste 
van artikel 97 van de Grondwet gemoti
veerd is; 

tweecle oncle?·cleel, de omstandigheid 
dat de fraude zou gebeurd zijn buiten 
het medeweten en de medewerking van 
de derde en vierde verweerders en dat 
deze er geen belang bij hadden, die ver
weerders niet ontslaat van de straf
rechtelijke medeaansprakelijkheid inge
steld door artikel 231 van voormelde 
wet: 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest de con
clusie van eiser passend beantwoordt 
door erop te wijzen dat uit het onderzoek 
duidelijk is gebleken dat de eerste twee 
verweerders uitsluitend in hun- eigen 
belang gehandeld hebben, buiten elke 
medewerking van de derde en vierde 
verweerders die geen enkel voordeel uit 
de begane sluikerij gehaald hebben; 

D;ott het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de strafrechtelijke 
aansprakelijkheid voor de daden van de 
aangestelden, ingesteld bij artikel 231 
van de wet van 26 augustus 1822, gegrond 
is op een vermoeden van medewerking 
aan de sluikhandel en op het vermoeden 
dat de aansteller er baat uit getrokken 
heeft of moest trekken ; 

Overwegende dat overmacht aan zijde 
van de aansteller zodanige medewerking 
en derhalve de toepassing van artikel 231 
uitsluit; 

Overwegende dat het arrest, na vast
gesteld te hebben dat uit het onderzoek 
is gebleken dat de eerste twee verweer
ders uitsluitend -in hun eigen belang 
gehandeld hebben buiten elke mede
werking van de derde en vierde verweer
ders, die geen enkel belang uit de begane 
sluikerij gehaald hebben of moesten 
halen, eraan toevoegt dat de derde en 
vierde verweerders, verre van aan ehige 
fout, nalatigheid of gebrek aan voorzorg 
schuldig te zijn, alle maatregelen, die 
men redelijk van hen mocht verwachten, 
getroffen hebben om sluikhandel door de 
aangestelden van hun firma te voorko
men en dat de door de eerste twee ver:
weerders gepleegde fraude tegen de wil 
van de derde en vierde verweerders 
plaatsgehad heeft en voor hen overmacht 
uitgemaakt heeft; 

Overwegende dat het arrest daaruit 
wettelijk heeft afgeleid dat de straf
rechtelijke medeaansprakelijkheid van 
de derde en vierde verweerders ten deze 
niet in aanmerking kwam ; 

Dat het onderdeel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 23 van de wet van 6 april 
1843 op de beteugeling van de fraude in 
douanezaken, 

cloorclat het bestreden arrest, na gecon
stateerd te hebben dat de eerste twee 
verweerders daden van sluikinvoer ge
pleegd hadden met de autobus Miesse 
van verweerster, beslist dat de ver
beurdverklaring van die autobus niet 
kan worden uitgesproken om de reden 
dat er overmacht bestond aan zijde van 
de derde en vierde verweerders, 

terwijl, zelfs indien de derde en vierde 
verweerders wettelijk vrijgesproken wer
den, de aan verweerster toebehorende 
autobus niettemin diende verbeurdver
klaard te worden, tenzij de voorwaardeh 
bepaald bij voormeld artikel 23 niet 
voorhanden waren, wat het arrest niet 
vaststelt : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste middel volgt dat de aan 
verweerster toebehorende autobus door 
de ee'rste twee verweerders gebruikt 
werd in zodanige omstandigheden dat 
de derde en vierde verweerders in de 
onmogelijkheid verkeerd hebben de aan
wending ervan tot het plegen van fraude 
te voorkomen of te beletten ; -

Overwegende dat deze reden volstaat 
om de beslissing met betrekking tot de 
verbeurdverklaring van de autobus wet
telijk te rechtvaardigen ; 
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Dat het middel naar recht faalt ; 
· .En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden· nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. Wat betreft de voorziening van 
de personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid "Mitropa Cars Can
naerts & C0 », burgerlijk aansprakelijke 
partij, en van de Belgische Staat, 
Minister van :financien, in zover deze 
voorziening tegen de eerste twee verweer
ders gericht is : 

Overwegende dat uit geen stuk, waarop 
het Hof acht vermag te slaan blijkt dat 
de voorzieningen betekend werden aan 
de partijen tegen wie zij gericht zijn; 

Dat zij derhalve niet ontvankelijk 
zijn; 

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

I5 september I969. - 2° kamer. -
Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H, Naulaerts. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Depelchin, advocaat-gene
raal. -- Pleite1·s, de HH. Van Leynseele 
en Philips. 

2° KAMER. - 15 september 1969. 

Io VOEDINGSWAREN.- VLEESKEU
RING EN VLEESHANDEL. - KONINK
LIJK BESLUIT VAN I2 DECEMBER I955, 
ARTIKEL I, I 0 , h. - BEPALING DIE 
OVEREENKOMT MET DE WET VAN 
5 SEPTEMBER I952. 

20 VOEDINGSWAREN.- VLEESKEU
RING EN VLEESHANDEL. - HANDEL 
IN DE LOKALJ!lN BEDOELD BIJ ARTI
KEL I, I 0 , h, VAN HET KONINKLIJK 
BESLUIT VAN I2 DECEMBER I955. -
HANDEL IN VLEES, VLEESW AREN EN 
VERDUURZAAMDE OF BEWERKTE PRO
DUKTEN DIENEND TOT RET KRUIDEN 
EN RET BEREIDEN. VAN VLEES. -
ToEGESTANE HANDEL. - VooRwAAR
DEN. 

Io Artikel 1, 1°, h, van het koninklijk 
be8luit van 12 december 1955 betref
fende de vleeswinkels en de daarbij 
behorende bereidingswerkplaatsen komt 
overeen met de artikelen 13 en 14 van 

de wet van 5 september 1952 betreffende 
de· vleeskeuring en de vleeshandel, zelfs 
in zover het, in algemene bewoordingen, 
in de lolcalen bestemd voor de bij 
bedoeld artikel 1, lid 1, omschreven 
verrichtingen, buiten de handel in andere 
waren dan vlees en vleeswaren, de handel 
verbiedt in alle andere produkten dan 
veTduU1·zaamde of bewe1·lcte pTodukten 
dienend tot het lc1·uiden en het bereiden 
van vlees (I). 

2° De handel in verduu1·zaamde of beweTkte 
produkten dienend tot het kruiden en 
het beTeiden van vlees in de lolcalen 
bedoeld bij w·tikel 1, 1°, h, van het 
lconinlclijk besluit van 12 decembeT 1955 
bet1·effende de vleeswinkels en de daarbij 
behoTende be1·eidingswm·kplaatsen, wordt 
slechts toegestaan wanneeT de aanwezig
heid van deze produken in deTgelijke 
lolcalen niet schadelijk lean zijn vooT de 
openbaTe gezondheid. 

(VERLINDEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 februari I969 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen I3, I4, 
28, I 0 , 32, lid I, en 34 van de wet van 
5 september I952 betreffende de vlees
keuring en de vleeshandel, gewijzigd door 
de wet van I5 april I965, I, I 0 , h, en 
I2 van het koninklijk besluit van 
I2 december I955 betreffende de vlees
winkels en de daarbij behorende berei
dingswerkplaatsen, en 67, 97 en 107 van 
de Grondwet, 

doordctt het bestreden arrest eiser 
veroordeelt wegens de verkoop van 
verpakte kaas in een vleeshouwerij bij 
toepassing van artikel I, I 0 , h, van het 
koninklijk besluit van I2 december I955 
waardoor verboden wordt vers, bereid 
of verduurzaamd slachtvlees te verkopen, 
te koop te stellen, voor de verkoop te 
bewaren in lokalen die niet aileen 
gebruikt worden voor de handel in vlees, 
vleeswaren, en verduurzaamde of be
werkte produkten, dienend tot het krui
den en het bereiden van vlees, om de 
redenen, dat eiser « de toepasselijkheid 
van artikel I, l 0 , h, van het koninklijk 

(1) Raadpl. cass., 29 juni 1959 (Bull. en 
PASIC., 1959, I, 1121). 
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besluit van 12 december 1955 betwist na 
te hebben toegegeven dat de Koning 
bijzondere machten werden toegekend 
door artikel 13 van de wet van 5 septem
ber 1952; dat ,het niet overbodig is 
erop te wijzen dat de machtiging strekt 
tot het reglementeren van, en het 
toezien op de handel van slachtvlees 
en van vleeswaren ; dat in de bewoor
dingen van de wet reglementeren en 
toezien slaan, daarenboven, op het ver
kopen, het slijten, het bewaren en het 
vervoer van de gezegde waren, zodat de 
wet in de meest uitgebreide zin is opgevat 
geworden ; dat derhalve moet aange
nomen worden dat de beperkte aan
wending van de lokalen bij de slager tot 
de enkele handel in slachtvlees, vlees
waren en bijprodukten bevolen door 
artikel 1, 1°, h, van het koninklijk 
besluit van 12 december 1955, past in 
het raam van de doelstelling van het 
genoemd artikel 13 van de wet, namelijk 
de beveiliging van de openbare gezond
heid en het beletten van bedrog en ver
valsing, evengoed als de voorzorgen 
opgelegd door het 2° van genoemd arti
kel l ; dat, nopens de draagwijdte van 
het koninklijk besluit van 12 december 
1955, het bestreden artikel de toegelaten 
bijprodukten beperkt tot verduurzaamde 
of bewerkte produkten dienend tot het 
kruiden en het bereiden van vlees; dat 
de kwestieuze bijprodukten aldus wel 
omschreven zijn in de gezegde hoedanig
heden, indien niet in al hun mogelijke 
gedaanten, ondersteld wordende dat ze 
voldoende aan de vereisten van de open
bare gezondheid, te weten het vlees voor 
menselijke voeding in de vleeswinkels 
van besmetting te vrijwaren door het 
zo weinig mogelijk in aanraking te 
brengen met produkten van andere aard 
al zijn deze in se onschadelijk )) ; 

terwijl de artikelen 13 en 14 van de wet 
van 15 september 1952 aan de Koning 
slechts de macht hebben toegekend om 
de handel in de vleeswaren en de inrich
ting en de exploitatie van beenhouwe
rijen te reglementeren, in het belang van 
de openbare gezondheid en ten einde 
bedriegerijen en vervalsingen te voor
komen en terwijl de Koning door het 
uitvaardigen van artikel 1, 1°, h, van het 
koninklijk besluit van 12 december 1955 
de macht hem bij voormelde wet toe
gekend is te buiten gegaan, daar hij een 
algemeen verbod heeft uitgevaardigd 
om in beenhouwerijen en vleeswinkels 
andere waren te verkopen dan vlees, 
voorbereidingen van vlees en verduur
zaamde of bewerkte produkten, dienend 

tot het kruiden en het bereiden van vlees, 
daar aldus de verkoop wordt verbodert 
van waren die niet aileen op zichzelf 
hygienisch onberispelijk zijn maar die 
evenmin van aard zijn om het vers vlees 
te bederven of hygienisch te schaden, 
wijl zij evenmin enige bedriegerijen of 
vervalsingen mogelijk maken,. zodat zulk 
verbod niet genomen is in het belang 
van de openbare gezondheid en ten einde 
bedriegerijen en vervalsingen te voor
komen, hetgeen de onwettelijkheid van 
artikel1, 1°, h, van meergenoemd konink
lijk besluit meebrengt, en terwijl aldus 
het bestreden arrest deze reglementaire 
bepalingen niet had mogen toepassen 
en dienvolgens eiser had moeten vrij
spreken: 

Overwegende dat het koninklijk besluit 
van 12 december 1955 een uitvoerings
besluit is van de wet van 5 september 
1952 betreffende de vleeskeuring en de 
vleeshandel, en inzonderheid steunt op 
de artikelen 13 en 14 van deze wet, 
welke « in het belang van de openbare 
gezondheid of met het doel bedrog en 
vervalsing te beletten " (artikel 13) of 
« om gezondheidsredenen en met het 
doel bedrog te voorkomen " (artikel 14) 
de Koning ertoe machtigen de handel 
van slachtvlees evenals van vleeswaren 
te reglementeren en er toezicht op te 
houden; 

Overwegende dat de Koning door het 
uitvaardigen van artikel 1, 1°, h, van 
evenbedoeld besluit de hem bij die wet 
toegekende machten niet is te buiten 
gegaan ; dat het immers in het belang 
van de openbare gezondheid en ten einde 
het vlees zo weinig mogelijk in aanraking 
te brengen met andere produkten, wense
lijk kon blijken een algemeen verbod op 
te leggen in een zelfde lokaal waar vlees, 
vleeswaren en verduurzaamde of be
werkte produkten dienend tot het krui
den en het bereiden van vlees verhandeld 
worden nog andere waren te verkopen, 
te koop te stellen of voor de verkoop 
te bewaren; 

Dat het middel naa:t recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 13, 14, 
28, 1°, 32, lid 1, en 34 van de wet van 
5 september 1952 betreffende de vlees
keuring en de vleeshandel, gewijzigd door 
de wet van 15 april 1965, 1, 1°, h, en 
12 van het koninklijk besluit van 
12 december 1955 betreffende de vlees
winkels en de daarbij behorende berei
dingswerkplaatsen, en 97 van de Grand
wet, 
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doordat het bestreden arrest e1ser 
veroordeelt wegens de verkoop van 
gesmolten lmas van het merk Milkana 
om de redenen dat, zo wel aan te nemen is 
dat kaas kan dienen voor de bereiding 
van vlees, dit zuivelprodukt ontstaat 
uit gestremde melk waaruit is af te leiden 
dat er gevaar bestaat, althans kan 
bestaan, voor hygiene en gezondheid 
in verband met de verderfelijkheid van 
vers vlees; dat lmas immers door schim
mel kan worden besmet, 

terwijl artikel 1, 1°, h, van het konink
lijk besluit van 12 december 1955 ver
biedt vers, bereid of verduurzaamd 
slachtvlees te verkopen, te koop te 
stellen, voor de verkoop te bewaren in 
lokalen die niet aileen gebruikt worden 
voor de handel in vlees, vleeswaren en 
verduurzaamde of bewerkte produkten, 
dienend tot het kruiden en het bereiden 
van vlees, en terwijl eiser in zijn conclusie 
uitdrukkelijk voorhield dat de verpakte 
kaas een bewerkt of verduurzaamd pro
dukt is dienend tot het kruiden en het 
bereiden van vlees, wat het arrest niet 
ontkent doch integendeel vaststelt dat 
wel aan te nemen is dat kaas kan dienen 
voor de bereiding van vlees, en terwijl 
het de feitenrechters ten grande niet 
toebehoorde na te gaan of bovendien 
de verpakte kaas al dan niet gevaar 
opleverde voor de hygiene : 

Overwegende dat, zo artikel 1, 1°, h, 
van het koninklijk besluit van 12 decem
ber 1955 de verkoop van verduurzaamde 
of bewerkte produkten dienend tot het 
kruiden en het bereiden van vlees in 
vieeswinkels toelaat, het daarmede enkel 
bedoelt produkten wier aanwezigheid in 
deze inrichtingen niet schadelijk kan 
zijn voor de openbare gezondheid ; 

Overwegende dat het arrest, zonder 
dienaangaande bestreden te worden, 
constateert dat de lmas, waarvan de 
aanwezigheid met het oog op de verkoop 
in de vleeswinkel van eiser vastgesteld 
werd, door schimmel kan worden besmet, 
zodat er gevaar kan bestaan, in verband 
met de bederfelijkheid van vers vlees, 
dit produkt in hetzelfde lokaal te ver
kopen, te koop te stellen of te bewaren ; 

Dat het arrest aldus de veroordeling 
van eiser wettelijk rechtvaardigt ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

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

15 september 1969. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, de H. Louveaux, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Naut'aerts. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Depelchin, advocaat-gene
raal. - Pleiter, de H. DeBruyn. 

2e KAMER. - 15 september 1969. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN. - STRAFZAKEN. -BURGER· 
LIJKE REOHTSVORDERING. - ARREST 
DAT GEEN UITSJ;'RAAK DOET OVER EEN 
BEVOEGDHEIDSGESOHIL, EN ZIOH ERTOE 
BEPERKT EE.\f VOORLOPIGE VERGOEDING 
TOE TE KENNEN EN EEN DESKUNDIGEN • 
ONDERZOEK TE BEVELEN. - NIET· 
ONTV ANKELIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OM EEN OASSATIE· 
BEROEP IN TE STELLEN. - STRAF· 
ZAKEN. - VOORZIENING VAN EEN 
BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING OP 
DE DOOR EEN DERDE TEGEN EEN MEDE· 
BEKLAAGDE INGESTELDE BURGERLIJKE 
REOHTSVORDERING. - NrET-ONTVAN· 
KELIJKHEID. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRM. - STRAFZAKim. - VooR
zrENING VAN DE VERZEKERAAR, 
TUSSENKOMENDE PARTIJ. - NrET BE· 
TEKENDE VOORZIE~'<ING. - NIET·ONT· 

V ANKELIJKHEID. 

1o Niet ontvanlcelijlc is de v661· de eind
beslissing ingestelde voorziening tegen 
de beslissing op de burget"lijlce rechts
vm·dering, die geen uitspraalc doet over 
een bevoegdheidsgeschil en die zich ertoe 
beperlct een voorlopige vergoeding toe 
te kennen en een deslcundigenonderzoelc 
te bevelen (1). (Wetb. van strafv., 
art. 416.) 

2o Een beklaagde is niet bevoegd om zich 
in cassatie te voorzien tegen de beslissing · 

(1) Oass., 23 oktober 1967 (An·. cass., 1968, 
biz. 280); verg. cass., 29 januari 1968 (ibid., 
1968, biz. 712) en 10 maart 1969 (ibid., 1969, 
biz. 643). / 
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op de door een derde tegen een mede
beklaagde ingestelde burgerlijke rechts
vordering (1). 

3° Niet ontvankelijk wegens niet-beteke~ 
ning aan de partijen tegen wie zij is 
gericht, is de voo1·ziening ingesteld 
door de verzekeraar die voor het stmf
gerecht is tussengekomen (2). (Wetb. 
van strafv., art. 418.) 

(MALT EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«MERCATOR», T. ROYNEAU, BESCHUYT, 
BIREE EN DENIS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 mei 1969 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. W at betreft de voorziening van 
eiser, beklaagde : 

1. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de straf
vordering ingesteld tegen 

a) eiser : 

Overwegende dat eiser aanvoert dat 
het niet-beantwoorden van zijn conclusie 
waarbij hij staande hield dat verweerder 
Denis een fout begaan had, zelfs op 
strafrechtelijk gebied gevolgen kon heb
ben, omdat die fout zijn eigen aan
sprakelijkheid kon verminderen en der
halve de toepassing van een minder 
zware straf kon rechtvaardigen,; 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het hierna onderzocht middel blijkt 
dat die aanvoering ongegrond is ; 

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

b) verweerder Denis, beklaagde op 
rechtstreekse dagvaarding : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd 
is om voorziening in cassatie in te dienen 
tegen de beslissing op de strafvordering 
die tegen een medebeklaagde is ingesteld; 

(1) Cass., 9 mei 1966 (Bttll. en PAsrc., 
1966, I, 1136) ; verg. cass., 18 september 1967 
(.Arr. cass., 1968, blz. 87). 

(2) Cass., 19 februari 1968 (Arr. cass., 1968, 
blz. 811) ; vergel. cass., 23 december 1968 
(ibid., 1969, blz. 400). 

2. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvorderingen die tegen eiser 
zijn ingesteld door de verweerders Albert 
Beschuyt in eigen naam en Michel Biree : 

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

doordat het bestreden arrest beslist 
heeft dat de eerste eiser schuldig was aan 
de onvrijwillige doding en verwondingen 
van de slachtoffers van het kwestieus 
verkeersongeval, hem op strafrechtelijk 
gebied uit dien hoofde veroordeeld heeft, 
op burgerlijk gebied beslist heeft dat het 
ongeval aileen te wijten was aan zijn 
schuld, en dat de vierde verweerder, 
Denis, geen enkele fout begaan had, en 
dientengevolge de eerste eiser veroor
deeld heeft aan de verweerders, burger
lijke partijen, al de schadelijke gevolgen 
van het ongeval te vergoeden, 

terwijl eisers in hun conclusie staande 
gehouden hadden dat vierde verweerder 
een overdreven snelheid (100 km per unr) 
ontwikkelde, waar de zichtbaarheid na.u
welijks 50 meter bedroeg en herleid was 
tot de draagwijdte van de kruisings
lichten, zulks met inbreuk op de ar1>i
kelen 21 en 27 van het verkeersbesluit;, 

terwijl het arrest deze conclusie niet 
beantwoord heeft ; 

zo het feit dat vierde verweerder aan 
een overdreven snelheid reed de rechter 
niet belette een fout vast te steilen in 
hoofde van de eerste eiser, hij aileszins 
op burgerlijk gebied geen veroordeling 
ten laste van de eerste eiser aileen kon 
uitspreken, met uitsluiting van elke 
gedeeltelijke aansprakelijkheid van de 
vierde verweerder, zonder zich eerst 
uitgesproken te hebben over de door de 
conclusie van de eisers ten laste van de 
vierde verweerder gelegde fout ; deze fout 
inderdaad uiteraard de aansprakelijkheid 
van de eerste eiser kon verminderen, 
zelfs op strafrechtelijk gebied, de gedeel
telijke aansprakelijkheid van de vierde 
verweerder op burgerlijk gebied kon 
bewijzen en aileszins de omvang van de 
schadelijke gevolgen van het ongeval 
kon be'invloeden ; 

terwijl minstens uit de bewoordingen 
van het arrest onmogelijk kan worden 
opgemaakt of het arrest in feite heeft 
beslist dat het onjuist of niet bewezen 
was dat de vierde verweerder een fout 
begaan had door een overdreven snelheid 
te ontwikkelen, dan wel of het in feite 
heeft beslist dat die overdreven snelheid 
in geen oorzakelijk ve~band stand noch 
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met het ongeval noch met de omvang 
van de schadelijke gevolgen ervan, 
terwijl deze ondnidelijkheid van de moti
vering het Hof in de onmogelijkheid 
stelt zijn controlerecht nit te oefenen over 
de wettelijkheid van het arrest en met 
het gebrek aan de door artikel 97 van 
de Grondwet vereiste motivering gelijk
staat : 

Overwegende dat het arrest de in het 
middel bedoelde conclnsie passend en 
duidelijk beantwoordt door te verklaren 
dat nit de objectieve elementen van het 
strafdossier is komen vast te staan dat 
ten laste van Denis, bij het ontstaan 
van het ongeval, geen font kan verweten 
worden; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

3. In zover de voorziening gericht 
word.t tegen de beslissir1g op de burger
lijke rechtsvorderingen die tegen eiser 
zijn ingesteld door de verweerders 
Madeleine Royneau, Albert Beschuyt, 
als wettelijke vertegenwoordiger van 
zijn minderjarige dochter Maryse, en 
Roger Denis : 

Overwegende dat het arrest aan be
doelde verweerders een provisionele ver
goed:ing toekent en een onderzoeksmaat
regel beveelt ; dat deze beslissing geen 
eindvonnis is in de zin van artikel 416 
van het W etboek van strafvordering en 
niet gewezen is over een bevoegdheids
geschil; 

Dat de voorziening mitsdien niet ont
vankelijk is ; 

4. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvorderingen die tegen ver
weerder Denis zijn ingesteld door de 
verweerders Royneau, Beschuyt en Biree : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd 
is om een voorziening in cassatie tegen 
die beslissing in te dienen ; 

Dat de voorziening mitsdien niet ont
vankelijk is ; 

II. Wat betreft de voorziening van 
eiseres, vrijwillig tussenkomende partij : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof verma.g acht te slaan 
niet blijkt dat de voorziening betekend 
werd aan de partijen tegen welke zij 
gericht is; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor-

zieningen ; veroordeelt de eisers m de 
kosten. 

15 september 1969. - 2e kmner. -
Voorzitter, de H. Lonveaux, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V erslaggever, 
de H. Gerniers. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Depelchin, advocaat-gene
raal. - Pleitm·, de H. Struye. 

VERENIGDE KAMERS. 

16 septenrrber 1969. 

1° CASSATIE. - VERENIGDE KAMERS. 
- BURGERLIJKE ZAKEN.- BEVOEGD
HEID. 

2° HUUR VAN WERK. - HUUR VAN 
ARBEID. ARBEIDSOVEREEl"[KOMST 
VOOR BEDIENDEN. - 0VEREENKOMST 
GESLOTEN VOOR ONBEPAALDE TIJD. -
HIERIN BEDONGEN ONTBINDENDE 
VOORWAARDE VAN DK OVEREENKOMST. 
- BEDING DAT AAN DE OVEREEN
KOMST HAAR KARAKTER NIET ONT
NEEMT VAN OVEREENKOMST GESLO
~'EN VOOR ONBEPAALDE TIJD. 

3° HUUR VAN WERK.- HuuR VAN 
ARBEID. ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR BEDIENDEN. - 0VEREENKOMST 
GESLOTEN VOOR ONBEPAALDE TIJD. 
- BEDING VAN EEN ONTBINDENDE 
VOORWAARDE. - BEDING DAT IN 
BEGINSEL NIET ONWETTELIJK IS. ---'
GEVOLGEN VAN DIT BEDING. 

4° CASSATIE. - VERENIGDE KAMERS. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - BESLISSING 
VAN DE RECHTER OP VERWIJZING 
BESTREDEN DOOR VERSCHILLENDE MID
DELEN. - VERENIGDE KAMERS DIE 
EEN MIDDEL AANNEMEN. - EERSTE 
KAMER VAN HET HOF DIE BIJ EEN 
VROEGER ARREST DE ANDERE MIDDE
LEN HEEFT AANGENOMEN.- VERENIG
DE KAMERS DIE. DE VERNIETIGING UIT
SPREKEN VAN DE BESTREDEN BESLIS
SING EN BEVELEN DAT VAN HUN 
ARREST EN VAN DAT VAN DE EERSTE 
KAMER MELDING ZAL GEMAAKT WORDEN 
OP DE KANT VAN DE VERNIETIGDE 
BESLISSING. 

5° CASSATIE. - VERENIGDE KAMERS. 
- BURGERLIJKE ZAKEN.- VOORZIE
NING TEGEN EEN SENTENTIE VAN EEN 
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WERKRECHTERSRAAD VAN BEROEP 
WAARNAAR DE ZAAK VERWEZEN WAS 
TEN GEVOLGE VAN EEN EERSTE VER
NIETIGJNG.-BESCHIKKINGEN VAN DE 
SENTENTIE, DIE ELK DOOR EEN l\IIIDDEL 
WORDEN BESTREDEN. - VERENIGDE 
KAMERS DIE EEN l\IIIDDEL .AANNEMEN 

OM DEZELFDE REDENEN ALS DIE VAN 
RET EERSTE CASSATIEARREST. 
EERSTE KAl\'lER VAN RET HOF DIE BIJ 
EEN ARREST VAN VOOR DAT VAN DE 
VERENIGDE KAMERS DE ANDERE l\IIID
DELEN REEFT AANGENOMEN. - VER

NIETIGING VAN DE BESTREDEN SENTEN
TIE DOOR DE VERENIGDE KAMERS. -
VERPLICRTING VOOR DE DERDE WERK
RECRTERSRAAD VAN BEROEP WAARNAAR 

DE ZAAK WORDT VERWEZEN ZICR TE 
OEDRAGEN NAAR DE BESLISSING VAN 
RET HoF OVER RET DOOR DE VERENIG

DE KAMERS GEWEZEN RECRTSPUNT. 

I o Tot de bevoegdheid van de verenigde 
kamers van het Hof bBhoort het onder
zoek van een middel ter staving van een 
voo1·ziening, die gericht is tegen een 
sententie van een werkrechtersraad van 
beroep, wellce op ve1·wijzing na cassatie 
werd gewezen, wanneer deze sententie 
onverenigbaar is met het cassatiearrest 
en het middel hetzelfde is als datgene dat 
door genoemd arrest we1·d aangeno
men (l). (Gerechtelijk Wetboek, 
art. 1119.) 

2o De vermelding in een arbeidsovereen
komst voor bedienden voor onbepaalcle 
tijd van een ontbindende voorwaarde 
zonder terugwerlcende lcracht, ontneemt 
aan deze ovm·eenlcomst niet haar /cm·alcter 
van overeenlcomstvoor onbepaalde tijd (2). 

3oGeen wetsbepaling en inzonderheid geen 
bepaling van de gecoordinee1·de wetten 
bet1·efjende het bediendencontract, geco
ordinee?·d bij het koninlclijk besluit van 
20 juli 1955, die het beginsel van de 

(1) Cass., 16 januari 1964 (Bull. en PASIC., 
1964, I, 520) en 2 mei 1969 (Arr. cass., 1969, 
biz. 834). 

(2) Raadpl. cass., 8 juni 1961 (Bull. en 
PAsiC., 1961, I, 1096) en de conclusie van 
de Heer .Advocaat-generaal Delange; 17 janu
ari 1963 (ibid., 1963, I, 573) en 19 november 
1964 (ibid., 1965, I, 277). 

(3) .Artikel 5 van de wetten betreffende 
het bediendencontract gecoordineerd bij 
koninklijk besluit van 20 juli 1955 zowel 
v66r als na de wijziging ervan bij artikel 62 
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vrijheid inzake overeenkomst handhaven, 
binnen de perken gesteld bij artikel 5 (3) 
van bedoelde wetten, verbiedt op algemene 
wijze aan de werkgever en de bediende in 
de arbeidsovereenkomst die zij voor onbe
paalde tijd sluiten, een, ontbindende 
voorwaarcle op te nemen waarvan de 
vervulling aan deze overeenlcomst een 
einde maalct zonder dat opzegging 
vereist wordt (4). 

4° Zo een beslissing in bu1·gerlijke zalcen 
van de rechter op vmwijzing wordt 
bestreden door ve1·schillende middelen 
wam·van een tot de bevoegdheid van de 
verenigde learners van het Hof behoo1·t 
en de ande1·e tot die van de eerste 
lcamer (5), en na aanneming van deze 
laatste middelen door bedoelde kamer en, 
verwijzing van de zaak naar de vere
nigde learners (5), het hun overgelegd 
middel oolc wordt aangenomen, vernie
tigen de verenigde kamers de bestreden 
beslissing en bevelen dat zowel van hun 
mTest, als van dat van de eerste lcamer, 
melding zal worden gemaalct op de leant 
van de vernietigde beslissing. 

5° Jndien na vm·nietiging van een sententie 
van een werlcrechterm·aad van beroep en 
aanneming, door de em·ste leame1· van 
het H of, van middelen tot staving van 
een voo1·ziening tegen de sententie van 
een, tweede we1·lerBchtersraad van beroep, 
wam·naar de zaale was verwezen, de 
verenigde learners van het Hof (6) om 
dezelfde redenen als die van het eerste 
cassatiearrest het middel aannemen, dat 
uitsluitend tot hun bevoegdheid be
hoorde (6), en ingevolge deze beslissing de 
bestreden sententie vernietigen, moet de 
derde werlerechtersraad van beroep waar
naar zij de zaale hebben ve1·wezen, zich 
gedmgen naa1· de beslissing van het 
Hoj, doch alleen in zover de verenigde 
learners uitspraale hebben geclaan over 
het rechtspunt dat hun was overgelegcl 
door het middel dat onder hun bevoegd
heid viel (7). (Gerecht. Wetb., art.ll20.) 

van de wet ·van 5 december 1968 betreffende 
de collectieve arbeidsovereenkomsten en de 
paritaire comite's. 

(4) Cass., 14 juni 1963, redenen (Bull. en 
PASIC., 1963, I, 1083). 

(5) en (6) Raadpl. arrest van 2 mei 1969, 
gewezen op dezelfde voorziening (Arr. cass., 
1969, biz. 834). 

(7) Raadpl. cass., 9 februari 1950 (Bull. en 
PAsiC., 1950, I, 396) en 16 januari 1964, 
beschikkend gedeelte (ibid., 1964, I, 520). 
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(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «MERCATOR>>, 
- T. BEELS.) 

Advocaat-generaal F. Dttmon heejt in 
hoojdzaalc geconcludee;rd als volgt : 

Het onderzoek van deze voorziening 
werd aan de eerste kamer en tevens aan 
de verenigde kamers opgedragen. 

Het arrest van 2 mei 1969 van de 
eerste kamer heeft over het tweede en 
het derde middel van de voorziening uit
spraak gedaan en ze gegrond verklaard. 
De verenigde kamers dienen thans het 
eerste middel te onderzoeken. 

Een paar woorden uitleg over de voor 
het Hof gevolgde procedure zijn wellicht 
geboden ... Ik hoef niet terug te komen 
op de redenen welke het Hof ertoe 
geleid hebben het tweede en het derde 
middel vooraf door de eerste kamer te 
laten onderzoeken en het eerste middel 
aan de beslissing van de verenigde kamers 
voor te behouden. Ik verwijs dienaan
gaande naa.r de redenen van het arrest 
van 2 mei 1969 (I) en naar mijn conclusie 
op deze datum voor het Hof genomen (2). 

Maar het lijkt mij gepast eerst even 
de feiten waarover de werkrechtersraden 
uitspraak gedaan hebben te vermelden 
en te herinneren aan de onderscheiden 
beslissing!'m welke in deze zaak reeds 
geveld werden. 

Een arbeidsovereenkomst voor bedien
den werd tussen partijen gesloten. In 
deze overeenkomst werd onder meer 
bedongen dat het gebem·lijk huwelijk 
van verweerster aan de overeenkomst 
een einde zou maken. Verweerster is in 
het huwelijk getreden en dienvolgens 
heeft eiseres aan verweerster laten weten 
dat de overeenkomst een einde had 
genomen. Verweerster heeft zich hierbij 
niet neergelegd en eiseres voor het 
arbeidsgerecht gedaagd. 

Op 20 juni 1961, werd eiseres door de 
W erkrechtersraad van beroep te Antwer
pen veroordeeld tot betaling van een 
schadevergoeding op grond van de over
weging d.at verweerster zonder opzegging 
en in strijd met de bepalingen van 
artikel 22 van de gecoordineerde wetten 
betreffende het arbeidscontract voor 
bedienden ontslagen was. Eiseres voorzag 
zich in cassatie. Het Hof besliste in zijn 
arrest van 14 juni 1963 (3) dat het liti-

(1) Arr. cass., 1969, blz. 834. 
(2) Conclusie gepubliceerd in het Rechts

kundig Weekblad van 22 juni 1969, kol. 1929 
tot 1938, en in Arr. casR., 1969, biz. 835. 

(3) Bull. en PASIC., 1963, I, 1083. 
(4) Zie conclusie van 2 mei 1969. 

gieus contract een ontbindende voor
waarde zonder terugwerkende kracht in
hield en dat het door de vervulling van 
die voorwaarde te niet ging zonder dat 
een wilsuitdrukking van een van de par
tijen, zoals een opzegging, vereist was, 
zodat de bestreden sententie artikel 1134 
van het Burrgerlijk W etboek geschonden 
had. ' 

Het Hof besliste derhalve dat het 
geenszins met de wet strijdig is in een 
bediendenarbeidscontract een ontbinden
de voorwaarde in te lassen en dat 
bijgevolg, wanneer de bedongen voor
waarde vervuld wordt, de partijen het 
recht hebben onmiddellijk het dienst
contract te beeindigen ,zonder dat een 
wilsuiting van een der partijen, zoals 
een opzegging, daartoe vereist is. 

Het Hof heeft in 1963 geen stelling 
genomen, omdat dit niet noodzakelijk 
en ook niet wettelijk mogelijk was, t.a.v. 
de wettelijkheid van een welbepaalde 
ontbindende voorwaarde zoals die welKe 
in het tussen partijen gesloten contract 
ingelast werd - de zogezegde huwelijks
clausule. 

Het Hof heeft op 14 juni 1963 aileen 
beslist dat een ontbindende voorwaarde 
niet onwettelijk is (4). 

N a vernietiging van de sententie werd 
de zaak naar de W erkrechtersraad van 
beroep te Brusse1 verwezen. 

Dit rechtscollege heeft opnieuw, dus 
zoals de W erkrechtersraad van beroep 
te Antwerpen in 1961 gedaan had, 
eiseres veroordeeld tot betaling van een 
schadevergoeding aan verweerster wegens 
ontslag zonder opzegging. 

Deze sententie steunt op drie redenen : 
Zij laat, ten eerste, gelden dat het 

niet wettelijk is een ontbindende voor
waarde op te nemen in een bedienden
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd gesloten. 

Zij neemt, ten tweede, aan dat de 
clausule (betreffende het huwelijk van 
de bediende), bedongen in de tussen 
partijen gesloten overeenkomst, even
eens nietig is ( deze reden werd door het 
arrest van 2 mei 1969 onderzocht). 

Zij beslist, ten derde en ten slotte, dat, 
ter zake, het betwist beding (de huwelijks
clausule) niet het karakter heeft van een 
vrij aangegane verbintenis (ook deze 
reden werd door het arrest van 2 mei 
behandeld). 

Elke van deze gronden, afzonderlijk 
beschouwd, kon, indien hij wettelijk 
was, de aangevallen sententie wettelijk 
rechtvaardigen. 
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Tegen elke grand werd derhalve een 
middel voorgest.eld. 

De eerste kamer van het Hof heeft op 
8 mei 1969 beslist dat de laat.st.e twee 
gronden, waartegen het tweede en het 
derde middel opkwamen, niet wettelijk 
waren. 

Hieruit vloeit natuurlijk voort dat 
deze gronden het dispositief dat eiseres 
tot betaling van een schadevergoeding 
veroordeelt, niet wettelijk dragen. 

Het eerste middel dat de eerste grand 
kritiseerJ·, dient derhalve ook onderzocht 
te worden. 

Maar deze grand is niet te verenigen 
met het, arrest, op 14 jl.mi 1963 door het 
Hof gewezen. 

Het eerste middel dat het alzo gemoti
veerde bestreden dispositief kritiseert is 
hetzelfde als het middel dat door bedoeld 
arrest van 14 juni 1963 ingewilligd werd. 
Het dient derhalve, overeenkomstig de 
bepalingen van artikel ll19 van het 
Gerechtelijk Wetboek (v66r l januari 
1969 : art. 1 van de wet van 7 juli 1865) 
door de verenigde kamers van het Hof 
onderzocht te worden. 

lndien de verenigde kamers, terug
komend op het arrest van 14 juni 1963, 
zouden beslissen dat het eerste middel 
niet kan aangenomen worden omdat het 
o.a. naar recht zou falen, dan zou dit 
als gevolg hebben dat het dispositief 
van veroordeling van eiseres wettelijk 
gerechtvaardigd zou worden door de 
eerste reden waartegen het eerste middel 
opkomt .. 

Dienvolgens zou het Hof, in verenigde 
kamers uitspraak doende, niettegenstaan
de het arrest van de eerste kamer dat 
op 2 mei 1969 het tweede en het derde 
middel gegrond verklaard heeft, de 
voorziening zonder meer verwerpen. 

Indien, integendeel, het Hof, vandaag;, 
zijn dictum van 14 juni 1963 bevestigde 
en derhalve het eerste middel gegrond 
verklaarde, dan zou het de ganse sen
tentie vernietigen en daarenboven beslis
sen, overeenkomstig de bepalingen van 
art.ikel ll20 van het Gerechtelijk Wet
hoek, dat het op verwijzing rechtdoende 
rechtf'college zich zal dienen te voegen 
naar de beslissing van het Hof over het 
door dit Hof in verenigde kamers op het 
eerste middel besliste rechtspunt. 

Vermits de rechtspunten, waarover 
de laatste twee middelen lopen, pas voor 
de eerste maal door het Hof, in zijn 
eerste kamer, onderzocht zijn, zou het 
op verwijzing rechtdoende rechtscollege 
nopens deze rechtspunten zijn vrijheid 
behouden. 

Nn dienen wij het eerste middel te 
onderzoeken, hetwelk in de bevoegdheid 
van de verenigde kamers valt. 

Door dit middel wordt aangevoerd, 
dat de bestreden sententie ten onrechte 
beslist heeft dat een ontbindende voor
waarde ingelast in een bediendenarbeids
overeenkomst niet wettelijk en derhalve 
nietig is. 

Ik leg de nadruk op de omstandigheid 
dat de werkrechtersraad, in de reden 
welke het Hof vandaag dient te onder
zoeken, uitsluitend overweegt dat een 
ontbindende voorwaarde, d.w.z. om het 
even welke ontbindende voorwaarde, 
steeds onwettelijk is. Deze reden betreft 
niet een welbepaalde ontbindende voor
waarde, zoals o.a. de zogeheten huwelijks
clausule die door de partijen ten deze 
bedongen werd. Neen, al de ontbindende 
voorwaarden zijn voor de werkrechters
raad onwettelijk. 

Op welke overwegingen stel.m t deze 
beslissing ? 

Eer·ste overweging. "Dat de samenge
ordende wetten terzake op beperkende 
wijze de modaliteiten bepalen volgens 
dewelke een arbeidsovereenkomst voor 
bedienden kan worden aangegaan : op 
proef, voor een bepaalde tijd of voor 
een bepaalde onderneming, voor een 
onbepaalde tijd ... "· 

Het staat buiten kijf dat bedoelde 
wetten deze modaliteiten bepalen, zelfs 
op beperkende wijze; maar hieruit mag 
en kan trouwens niet afgeleid worden dat 
de ontbindende voorwaarde onwettelijk 
is. 

Immers, 
a) het opnemen van een ontbindende 

voorwaarde in een contract voor bediende 
brengt niet met zich dat dit contract 
zijn karakter van overeenkomst voor een 
bepaalde of een onbepaalde tijd zal 
verliezen. Uiteraard wordt een dergelijke 
bepaling ingelast ofwel in een overeen
komst voor een bepaalde ofwel in een 
overeenkomst voor een onbepaalde 
tijd... zelfs in een contract op proef. 

Zolang de voorwaarde· niet vervuld 
wordt vermogen de partijen slechts een 
einde te maken aan deze contracten in de 
gevallen en met naleving van de door de 
wet bepaalde modaliteiten, o.a. wat een 
overeenkomst voor een onbepaalde tijd 
betreft : verbreking wegens gewichtige 
redenen, wegens langdurige ziekte, opzeg
ging met naleving van de wettelijke ter
mijnen. 

Maar indien de bedongen voorwaarde 
werkelijkheid wordt, dan zal de overeen-
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komst voor een onbepaalde of een 
bepaalde tijd onmiddellijk een einde 
nemen. 

De overeenkomsten blijven contracten 
voor een bepaalde of een onbepaalde 
tijd en zij blijven dus in het raam dat 
door de samengeordende wetten bepaald 
wordt. 

b) Advocaat-generaal Delange ver
klaarde in zijn conclusie voor het arrest 
van de eerste kamer van 8 juni 1961 : 
« Outre les deux types opposes de contrats 
d'emploi, d'une part, a duTee determinee 
et, d'autre part, a duree indeterminee, 
les parties peuvent Iegalement adopter 
une convention plus nuancee qui repond 
davantage a leur commune et libre 
volonte. Ainsi Tien n'interdit de conclure 
par ecrit un contrat a duree determinee 
prevoyant un terme certain dont l'arrivee 
mettra automatiqnement fin au contrat 
et de stipuler qu'avant l'arrivee de ce 
terme chacune des parties pourra y 
mettre fin unilateralement moyennant 
un preavis convenu, lequel ne peut etre 
inferieur au preavis legal ... » ( 1). 

Het Hof besliste ook op deze datum 
- en dit dictum werd door zijn arrest 
van 19 november 1964 (2) bevestigd
dat geen wetsbepaling, en in het bijzonder 
geen bepaling van de gecoordineerde 
wetten betreffende de bediendencontrac
ten, aan de werkgever en werknemer 
verbiedt overeen te komen dat hun ver
bintenis aangegaan voor een onbepaalde 
tijd eventueel een einde zal nemen op 
een bepaalde termijn, te weten het berei
ken door de bediende van een bepaalde 
leeftijd... inclien op dit ogenblik het 
dienstcontract nog steeds bestaat. Het 
arrest preciseert dat niettemin de toe
voeging van bedoeld beding " niet onver
enigbaar is met het behoud van een 
verbintenis voor onbepaalde tijd ». 

V oor het Hof is derhalve een dergelijk 
contract niet onwettelijk. 

Het wordt weliswaar niet uitdrukkelijk 
door de gecoordineerde wetten voorzien, 
maar deze wetten maken het ook niet 
onwettelijk. Overigens, het blijft een 
overeenkomst voor een bepaalde of een 
onbepaalde tijd zoals de partijen beslist 
hebben. 

Ik zie niet goed in, hoe een andere 
opvatting zou kunnen gerechtvaardigd 
worden voor een bediendenarbeidscon
tract met een ontbinclende voorwaarde. 

Indien immers het Hof aanneemt dat 

(1) Bull. en PAsiC., 1961, I, 1096. 
(2) Bull. en PAsiC., 1965, I, 277. 

een arbeidsovereenkomst voor b~diende, 
die bepaalt dat de verbintenissen der 
partijen een einde nemen op een bepaalde 
datum (nl. die van de leeftijd van uit
diensttreding), niet strijdig is met de 
wet en haar karakter van contract voor 
onbepaalde tijd behoudt, zou het m.i. 
moeilijk te begrijpen en te rechtvaardigen 
zijn dat een andere beslissing genomen 
werd t.o.v. een overeenkomst die een 
ontbindende voorwaarde inhoudt. 

c) Uit artikel 5 van de gecoordineerde 
wetten blijkt dat de wilsautonomie van 
de partijen gehandhaafd wordtin zover 
zij de gebods- of verbodsbepalingen van 
de wet niet schenden. 

V 66r de wijziging van dit artikel door 
artikel 62 vail de wet van 5 december 
1968 betreffende de collectieve arbeids
overeenkomsten en de paritaire comite's, 
bepaalde bet : « het voorwerp, de aard 
van de betrekking, de plaats waar deze 
wordt behleed, de duur der verbintenis, 
de bezoldiging en aile andere voorwaar
den worden, beboudens de verbodsbepa
lingen van deze wet, door de overeen
komst vastgesteld ». 

Na de wijziging ervan door de wet van 
5 december 1968 bepaalt bet evenge
noemd artikel 5 : « Onveranderd de 
hierarcbie der bronnen van de verbin
tenissen in de arbeidsbetrekkingen tussen 
werkgever en werknemer, vastgesteld bij 
artikel 51 van de wet betreffende de 
collectieve arbeidsovereenkomsten en de 
paritaire comite's, worden het onderwerp 
en de aard van de dienstbetrekking, het 
loon en de andere arbeidsvoorwaarden 
geregeld door de overeenkomst en het 
gebruik ». 

(Inge~olge de bepalingen van artikel51 
van de wet betreffende de collectieve 
overeenkomsten is bedoelde " hierarchic 
der bronnen '' de volgende : 1° de dwin
gende bepalingen van de wet, 2° ·de 
algemene verbindend verklaarde collec
tieve overeenkomsten, 3° de niet ver
bindend verklaarde overeenkomsten, 
4° de gesehreven individuele overeEm
komst, 5o ... , 60 ... , 7o ... , so ... , go ... ). 

De vrijheid der partijen wordt dus 
door bedoeld artikel 5 in stand gebouden 
zowel in bet stelsel dat door de wet van 
5 december 1968 ingevoerd werd als in 
het voorheen bestaande : zij behouden 
het recht hun wederzijdse rechten en 
verplichtingen te bepalen zoals zij 
wensen, in zover zij geen dwingende 
wetsbepalingen sebenden of · niet in 
tegenspraak komen met regels opgelegd 

I 
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door rechtsbronnen die hierarchisch hager 
sta.an dan de overeenko_rnst. 

Ontbindende voorwaarden worden door 
dwingende wetsbepalingen ·niet verboden 
en de sententie stelt niet vast dat de in 
de overeenkornst tussen eisers en ver
weerster bedongen ontbindende voor
waarde met bepalingen van collectieve 
overeenkornsten, die deze partijen konden 
binden, zou strijdig zijn. 

De beslissing hun rechtsbetrekkingen 
aan een ontbindende voorwaarde te 
onderwerpen behoorde derhalve tot het 
dornein dat aan de autonomic van hun 
wil overgelaten werd, net zoals werk
gevers en werknerners de vrijheid behou
den te bedingen - zoals het Hof in de 
reeds aangehaalde arresten beslist heeft 
- dat hun voor een onbepaalde tijd 
aangegane verbintenissen een einde zullen 
nemen op de dag waarop de werknerner 
een bepaalde leeftijd zal bereikt hebben. 

d) Zoals ik reeds de gelegenheid had in 
mijn conclusie van 2 rnei II. te zeggen, 
heeft de regering op 27 april 1967 een 
wetsontwerp ingediend tot wijziging van 
de wetgeving betreffende de arbeids
overeenkornsten, him·in begrepen de 
bediendenarbeidsovereenkornsten (I). Dit 
antwerp werd onlangs door de Karner 
van .Volksvertegenwoordigers aangeno
men en in juni 1969 aan de Senaat 
doorgezonden. 

In dit antwerp wordt uitdrukkelijk 
bepaald dat sommige ontbindende voor
waarden of terrnijnen, in bedoelde 
arbeidsovereenkornsten ingelast, voor
taan nietig zullen zijn. 

Noch de regering, noch de Karner van 
Volksvertegenwoordigers, noch de Raad 
van State, hebben ooit de rnening geuit 
dat het steeds onwettelijk zou zijn een 
ontbindende voorwaarde in de arbeids
overeenkomsten in te lassen ... dat alle 
dergelijke bedingen steeds nietig zouden 
zijn. 

Wanneer het wetsontwerp wet zal 
geworden zijn, zullen weliswaar de 
bedingen welke de ontbindende voor
waarden en de terrnijnen inhouden die 
het bedoelt, nietig worden, maar de 
bepalingen van overeenkomsten die an
dere ontbindende voorwaarden of ter
mijnen voorzien, zullen wettelijk blijven. 
Het nieuw wettelijl;: stelsel zal derhalve 
- wat deze andere ontbindende voor
waarden en termijnen betreft - het 
thans bestaande juridische stelsel beves-

(1) Thans de wet van 21 november 1969 
geworden. 

tigen : wettelijke vrijheid der partijen 
in de hierboven reeds bepaalde perken. 

De bestreden sententie schendt dit 
juridisch stelsel ; nit geen enkele wette
lijke bepaling kan afgeleid worden dat 
een ontbindende voorwaarde in een 
bediendenarbeidsovereenkomst ingelast 
steeds onwettelijk is. 

Tweede t•eden· door de sententie inge
roepen om haar beslissing te stetmen : 
" dat bewuste wetten met opzet klaar en 
duidelijk op beperkende wijze bepalen 
hoe aan een arbeidsovereenkornst van 
onbepaalde duur een einde kan gemaakt 
worden : door opzegging, door verbreking 
wegens zwaarwichtige redenen, wegens 
langdurige ziekte "· 

N a het onderzoek van de eerste reden 
van de sententie wordt het nogal gernak
kelijk deze tweede reden te weerleggen. 

De gecoordineerde wetten of andere 
wetten verbieden geenszins dat arbeids
overeenkornsten voor bedienden bepa
lingen inhouden die door deze wetten 
niet worden voorzien en niet worden 
verboden en nietig verklaard. Het prin
cipe van de vrij4eid der overeenkornsten 
wordt, zoals ik zoeven aangetoond heb, 
door de gecoordineerde wetten in acht 
genomen. 

Aan een ontbindende voorwaarde die 
wettelijk in een arbeidsovereenkomst 
bedongen werd dienen de door de partijen 
bepaalde rechtsgevolgen gegeven te wor
den. Wanneer een dergelijke voorwaarde 
vervuld wordt neernt de overeenkomst 
wettelijk een einde. 

De gecoordineerde wetten bepalen 
derhalve niet op beperkende wijze « hoe 
aan een arbeidsovereenkomst van onbe
paalde duur een einde kan gernaakt 
worden"· 

Derde en laatste reden door de sente'Y/,tie 
ingeroepen : 

« Dat diezelfde wetten in artikel 22 elk 
beding, dat ertoe strekte de bediende 
te beroven van de voordelen verbonden 
aan de wettelijke opzegging of van de 
wettelijke opzeggingsvergoeding, als 
nietig beschouwen "· 

Deze reden kan oak niet gezien worden 
als van die aard dat zij de beslissing 
van de sententie wettelijk kan rechtvaar
digen. 

1. Artikel 22 luidt anders ; het bepaalt : 
« elk beding, waarbij lcortere terrnijnen 
worden bepaald dan die verrneld in de 
artikelen 14 en 15 of waarbij, in geval 
van vet·brelcing der verbintenis, mindere 
vergoedingen worden voorzien dan die 
vastgesteld bij de artikelen 20 en 21, 
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is nietig, wat aangaat de opzegging die 
de werkgever doen moet >>. 

2. De door partijen, ten deze, aange
gane verbintenis bedingt geenszins dat 
verweerster in geval van ver breking door 
eiseres van de verbintenis een kleinere 
vergoeding zal ontvangen dan die waarin 
de wet voorziet of dat haar een kortere 
opzeggingstermijn zal verleend worden 
dan wat de wet bepaalt. Verre van daar. 

Uit de tussen partijen aangegane 
overeenkomst blijkt immers dat, zolang 
de bedongen voorwaarde niet vervuld is, 
de werkgever (eiseres) de overeenkomst 
- voor onbepaalde tijd - niet kan 
beeindigen dan met naleving van de door 
de wet bepaalde opzeggingstermijn of 
met betaling van de door de wet bepaalde 
vergoeding. De aangegane overeenkomst 
strekte dus geenszins ertoe de bediende 
de voordelen verbonden aan de wettelijke 
opzegging te doeri derven. 

Overigens, vermits, zoals wij reeds 
aangestipt hebben, de wet geenszins 
verbiedt dat een ontbindende voorwaarde 
in een bediendencontract bedongen wordt, 
dienden overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek, waarns,ar de gecoorclim')erde 
wetten ten minste impliciet verwijzen, 
de noodzakelijke gevolgen welke 1.ut dit 
beding voortvloeien als wettelijk be
schouw<i te worden, d.w.z. dat de tnssen 
partijen gesloten overeenkomst wettelijk 
te niet ging zonder dat een wilsuiting 
van een der partijen of een termiin van 
opzegging vereist was ... zodra de bedon
gen voorwaarde vervuld was. 

Geen enkele van de redenen welke de 
bestreden sententie geeft om haar disposi
tief te pogen te rechtvaardigen, kan 
derhalve beaamd worden. 

Ret eerste middel is gegrond. 
N og een woord uitleg over het wets

antwerp tot wijziging van de wetgeving 
betreffende de arbeidsovereenkomsten 
waarvan reeds even sprake is geweest. 
Dit antwerp bepaalt : « zijn nietig de 
bedingen waarbij wordt bepaald dat het 
huwelijk, het moederschap of het berei
ken van de wettelijke of conventionele 
pensioengerechtigde leeftijd, een einde 
maken aan de overeenkomst >>. 

Dit antwerp is nog geen wet geworden. 
Maar vermits het reeds door een van de 
Kamers aangenomen werd en het eer lang 
waarschijnlijk een wet zal worden, is het 
logisch en onvermijdelijk dat de leden 
van het Rof zich zullen afvragen welke 
weerslag deze wet zou kunnen hebben 
t.o,v. de doctrine die het vandaag in zijn 
arrest zal uitspreken en ook welke uit-

werkselen zij zou kunnen teweegbrengen 
wanneer het rechtscollege waarnaar de 
zaak wordt verwezen uitspraak zal 
dienen te doen nopens de rechtspunten 
waaromtrent de eerste kamer in het 
arrest van 2 mei 1969 (uitspraak doende 
over het tweede en het derde mi<idel) 
stelling genomen heeft. 

a) Betreffende het rechtsp1.mt dat het 
voorwerp van bet eerste middel is en 
waarover het Rof zich vandaag dient 
uit te spreken : 

Zoals ik zoeven zegde bepaalt bet 
wetsontwerp geenszins dat alle ontbin~
dende voorwaarden steeds nietig zullen 
zijn : neen, het oTJ.twerp stelt slechts 
voor dat de Wetgevende Macht beslissen 
zou dat sommige wel bepaalde ontbin
denrfe voorwaarden nietig zijn. 

Een arrest dat vandaag zou beslissen 
dat het niet principieel oriwettelijk ~s in 
een bediendenarbeidsovereenkomst te sti
puleren dat de overeenkomst een einde 
zal nemen wanneer een bedongen ont
bindende voorwaarde vervuld zal zijn ... 
zal derhalve geenszins strijdig zijn met de 
nienwe en toekomstige wet. Deze beslist 
immers aileen dat welbepaalde ontbin
dende voorwaarden nietig zijn. 

b) De nieuwe wet zal weliswaar 
bepalen dat de bedingen waarbij bepaald 
wordt dat het huwelijk een einde maakt 
a>U1. de overeenkomst·, nieti>l; zijn. 

Maar deze nietigheid zal aldus voortaan 
het gevolg van een uitdrukkelijke bepa
ling van de. wet wezen en niet de sanctie 
zijn van een schending van de openbare 
orde of van de goede zeden. Indien de 
wetgevers zouden geoordeeld hebben 
dat dergelijke bedingen met de openbare 
orde of de goede zeden strijdig zijn, zou 
het voor hen overbodig geweest zijn te 
bepalen dat ze voortaan met de wet 
strijdig zullen zijn. 

Ret arrest van 2 mei 1969 dat beslist 
dat deze bedingen niet steeds met de 
openbare orde en de goede zeden strijdig 
zijn, zal derhalve geenszins met het door 
de nieuwe wet ingevoerde stelsel onver
enigbaar zijn. 

c) Zal de rechter, rechtdoende op 
verwijzing, over het rechtspunt dat in het 
tweede middel is opgeworpen (betreffende 
de zogeheten huwelijksclausule) verplicht 
zijn te beslissen- indien de nieuwe wet 
op dat ogenblik reeds in werking zou 
getreden zijn - dat de in de tussen 
eiseres en verweerders gesloten overeen
komst bedc:mgen ontbindende voorwaarde 
betreffendd het huwelijk van verweerster 
nietig is ingevolge de bepalingen van de 
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nieuwe wet, zodat de vernietiging van 
de thans aangevallen sententie, ingevolge 
het inwilligen door het arrest van 
2 mei 1969 van het tweede middel, 
wettelijk, ter zake, zonder uitwerking 
zou blijven ? 

Ik meen het niet. Immers, ook al kon 
uit de artikelen 73 en 74 van het antwerp 
afgeleid worden dat de nieuwe wetsbe
palingen een zekere terugwerkende kracht 
zullen hebben, zodat v66r hun inwerking
treding gesloten bediendenarbeidsover
eenkomsten in het toepassingsveld van 
de nieuwe wet zullen vallen, tach zou 
deze retroactiviteit niet kunnen slaan op 
het wettelijk regime van ontbindende 
voorwaarden die bedongen en vervuld 
werden v66r de inwerkingtreding va,n de 
nieuwe -wet. 

In de zaak welke wij thans onderzueken 
werd de ontbindende voorwaarde niet 
aileen bedongen maar ook vervuld v66r 
de inwerkingtreding van de nieuwe wet. 

Conclusie: 
1° Vermits het eerste onderdeel m.i. 

gegrond is en het arrest vah 2 mei 1969 
beslist heeft dat het tweede en het 
derde middel ook gegrond zijn, conclu
deer ik tot vernietiging zonder beperking 
van de bestreden sententie. 

2° Vermits het eerste middel hetzelfde 
is als het middel dat door het arrest 
van 14 juni 1963 ingewilligd werd, 
vermits ook de beslissing van de bestre
den . sententie waartegen het middel 
gericht is niet te verenigen is met het 
verwijzend arrest van 14 jlmi 1963, en 
vermits ten slotte ik tot de gegrondheid 
van bedoeld eerste middel concludeer, 
stel ik aan het Hof voor in zijn arrest 
te bepalen dat het op verwijzing'recht
doende rechtscollege zich uit kracht van 
artikel ll20 van het Gerechtelijk Wet
hoek zal dienen te voegen naar de 
bes]issing van het Hof over het door 
dat Hof in verenigde kamers, op het 
eerste middel besliste rechtspunt. 

ARREST. 

RET HOF,- Gelet op het arrest van 
het Hof van 14 juni 1963 (1) en op de 
bestreden sententie van de Werkrech
tersraad van beroep te Brussel, kamer 
voor bedienden, op verwijzing op 20-janu
ari 1967 gewezen; 

(1) Bull. en PAsiC., 1963, I, 1083. 
(2) Arr. cass., 1969, blz. 843. 

- ------- I 
c--

Gelet op het arrest. op 2 mei 1969 door 
de eerste kamer van het Hof geveld (2); 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 5, 14, 15, 
20, 21, 22 van de geco6rdineerde wetten 
van 20 juli 1955 betreffende het bedien
dencontract, 1134, 1182 van het Bmger
lijk W etboek en 97 van de Grondwet, 

doordat de bestreden sententie, na in 
feite vastgesteld te hebben dat verweer
ster in dienst was geweest van eiseres als 
bediende vanaf 24 juni 1946, dat zij op 
25 maart 1950 schriftelijk eiseres haar 
instemming betuigd had met een schrij
ven van 18 maart 1950 waarbij deze 
laatste haar attent erop maakte dat het 
in het huwelijk treden van een vrouwe
lijk bediende beschouwd werd als een 
beeindiging van het dienstcontract, en 
dat eiseres dienvolgens het dienstcontract 
als beeindigd beschouwde op 3 november 
1958, wegens de verwezenlijking van het 
geval (huwelijk) destijds contractueel 
voorzien, beslist dat het niet mogelijk 
is een ontbindende voorwaarde op te 
nemen in een arbeidsovereenkomst voor 
bedienden van onbepaalde tijd, om de 
reden dat « de geco6rdineerde wetteu 
terzake op beperkende wijze de modali
teiten bepalen volgens welke een arbeids
overeenkomst voor bedienden kan worden 
aangegaan, namelijk op proef, voor een 
bepaalde tijd of voor een bepaalde 
onderneming, voor onbepaalde tijd; 
dat bewuste wetten met opzet klaar en 
duidelijk op beperkende wijze bepalen 
hoe aan een arbeidsovereenkomst van 
onbepaalde tijd een einde kan gesteld 
worden, te weten door opzegging, door 
verbreking wegens gewichtige redenen 
of wegens langdmige ziekte ; dat die
zelfde wetten in artikel 22 elk beding, 
dat ertoe strekt de bediende te beroven 
van de aan de wettelijke opzegging 
verbonden voordelen of van de wettelijke 
opzeggingsvergoeding, als nietig beschou
wen>l, 

daaruit afleidt dat de in de huwelijks
clausule vervatte ontbindende voor
waarde nietig is en dat eiseres aan de 
overeenkcimst tussen partijen " slechts 
een einde kon stellen mits betekening 
van de wettelijke opzegging (artikel 22 
van de geco6rdineerde wetten) "• 

en eiseres veroordeelt verweerster een 
opzeggingsvergoeding gelijk aan de wedde 
voor negen maanden te betalen, 

t~rwijl, eerste onderdeel, de bij de 
artikelen 15, 20, 21 en 22 van de geco6r
dineerde wetten betreffende het bedien
dencontract bep~alde opzeggingstermij-
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nen en vergoedingen slechts van toepas
sing zijn wanneer een partij " de ver
bintenis verbreekt », zodat de sententie 
gezegde artikelen geschonden heeft door 
eiseres te veroordelen tot het betalen 
van een vergoeding nit hoofde van 
contractbrenk ; 

tweede onderdeel, luidens artikel 1134 
van het Burgerlijk W etboek " aile over
eenkomsten die wettig zijn aangegaan 
degenen die ze hebben aangegaan tot 
wet strekken » ; · 

bovendien, krachtens artikel 5 van de 
wetten betreffende het bediendencon
tract, de partijen het recht hebben de 
duur van de verbintenis te bepalen, en 
bijgevolg in een ontbindende voorwaarde 
te voorzien ; 

de sententie dus niet, zonder deze 
artikelen te schenden, kon beslissen dat 
de tussen partijen aangegane overeen
komst, waarbij bepaald werd dat het 
contract een einde zou nemen bij het 
vervullen van de bedongen ontbindende 
voorwaarde, zijnde het in het huwelijk 
treden van verweerster, niet verbindend 
was voor verweerster en door haar niet 
moest uitgevoerd worden ; 

dercle onder·deel, zoals door het cassa
tiearrest van 14 juni 1963 beslist werd, 
het tussen partijen gesloten contract een 
ontbindende voorwaarde, zonder terug
werkende kracht, inhield, en dienvolgens 
door het vervullen zelf van deze voor
waarde te niet ging zonder dat een 
wilsuitdrukking van een van de partijen 
of een termijn van opzegging vereist 
was, 

terwijl, zoals eveneens door gezegd 
cassatiearrest beslist werd, die wijze van 
te niet gaan van het contract vreemd is 
aan de bij de artikelen 14, 18 en 20 van 
de gecoordineerde wetten bepaalde geval
len, zoals ook aan de bepalingen van 
artikel 22 van die wetten vreemd is de 
in het onderhavig geval bedongen ont
bindende voorwaarde, zodat de sententie 
deze artikelen geschonden heeft door te 
beslissen dat zij op het onderhavig geval 
toepasselijk zijn ; 

vierde onclerdeel, artikel 1182 van het 
Burgerlijk Wetboek de rechtsgeldigheid 
van de ontbindende voorwaarde in de 
overeenkomsten aanneemt zonder beper
king of uitzondering, zodat de sententie 
dit artikel geschonden heeft door te 
beslissen dat de ontbindende voorwaarde 
in het kwestieus dienstcontract niet kon 
bedongen worden : 

Overwegende dat de beslissing welke 

het voorwerp van het middel nitmaakt 
niet te verenigen is met het verwijzend 
arrest van 14 juni 1963; 

Dat het middel hetzelfde is als het 
middel dat ingewilligd werd door voor
meld arrest ; 

Dat het derhalve client onderzocht te 
worden door de verenigde kamers van 
het Hof; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van de sententie blijkt dat tussen 
partijen een arbeidsovereenkomst voor 
bedienden gesloten werd, waarin onder 
meer bepaaid was dat het huwelijk van 
verweerster aan de overeenkomst een 
einde zou maken ; dat eiseres, naar de 
bewoordingen van de sententie, de 
arbeidsovereenkomst als beeindigd be
schouwde op 3 november 1958 wegens 
de verwezenlijking van die ontbindende 
voorwaarde ; 

· Overwegende dat de sententie beslist, 
om de in het n1.iddel overgenomen 
redenen, dat het niet wettelijk toegelaten 
is een ontbindende voorwaarde op te 
nemen in een arbeidsovereenkomst voor 
bedienden, dat de bedongen voorwaarde 
derhalve nietig is en dat eiseres aan de 
overeenkomst slechts een einde kon 
maken mits zij de wcttelijke opzegging 
heeft betekend ; 

Overwegende, enerzijcls, dat de toe
voeging van een ontbindende voor
waarde, zonder terugwerkencle kracht, 
aan een arbeiclsovereenkomst voor 
bedienden gesloten voor onbepaalde tijd, 
aan een dergelijk contract zijn karakter 
van overeenkomst voor oribepaalde tijd 
niet ontneemt ; dat immers zolang be
cloelde ontbindende voorwaarde niet 
vervulcl is, de partijen slechts wettelijk 
aan het contract een einde vermogen te 
maken overeenkomstig de artikelen 14, 
15, 16, 18 en 21 van de op 20 juli 1955 
gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract ; 

Overwegende, anderzijds, dat geen 
enkele wetsbepaling, inzonclerheid geen 
enkele bepaling van bedoelde gecoordi
neerde wett~n, welke overigens, binnen 
de perken bepaald door artikel 5, het 
principe van de vrijheid inzake overeen
komsten handhaven, aan de partijen op 
een algemene en absolute wijze verbiedt 
in de overeenkomst, die zij voor een 
onbepaa.lde tijd sluiten of gesloten heb
ben, een ontbindende voorwaarde in te 
lassen waarvan het vervullen een einde 
zal maken aan de overeenkomst indien 
deze tot dan toe in stand gebleven is ; 

Overwegende dat de Rententie, door 
haar bef'lissing op de reden te steunen 
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dat elke ontbindende voorwaarde in een 
bediendencontract ingelast nietig is, arti
kel ll34 van het Burgerlijk Wetboek 
en artikel 5 van gezegde gecoiirdineerde 
wetten geschonden heeft ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den sententie ; beveelt dat van dit arrest 
en van dit van 2 mei 1969 melding zal 
gemaakt worden op de kant van de 
vernietigde beslissing ; houdt de kosten 
aan; zegt dat hierover door de feiten
rechter zal worden beslist ; verwijst de 
zaak, beslecht door het arrest van 
2 mei 1969 en door dit anest, naar de 
Werkrechtersraad van beroep, kamer 
voor bedienden, te Gent ; zegt dat dit 
rechtscollege zich, overeenkomstig arti
kel ll20 van het Gerechtelijk Wetboek, 
· dient · te voegen naar de beslissing van 
het Hof betreffende het op het eerste 
middel beslechte rechtspunt. 

16 september 1969. Verenigde 
kamers. - Voorzitter, de H. Bayot, eerste 
voorzitter. - Verslagg{3ver, de H. Nau
laerts. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. F. Dmnon, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Struye. 

1" KAMER.- 18 september 1969. 

1° CASSATIE. - RECRTSPLEGING. -
EURGERLIJKE ZAKEN. VooRZIE
NINGEN DOOR VERSCRILLENDE PAR
TIJEN INGESTELD TEGEN DEZELFDE 
BESLISSING. - AJI'I:BTSRALVE SAMEN
VOEGING. 

2°HUUR VAN GOEDEREN. -PACRT. 
- BEWIJS VAN RET BESTAAN ERVAN. 
- GEEN SCRRIFTELIJKE PACRT. -
GESCRRIFT UITGAANDE VAN DE BE
WEERDE VERPACRTER WAAROP DE VEE
MELDING « PACRT VAN WEILAND ll VOOR
KOMT. GESCRRIFT DAT NIET 
NOODZAKELIJK RET BEWIJS OPLEVERT 
VAN RET BESTAAN VAN DE PACRT. 

(1) De bepaling van artikei 1083 van het 
Gerechtelijk Wetboek is in werking getreden 
op 1 januari 1969. In strafzaken is deze bepa
ling thans nog niet van toepassing, daar arti
kei 2 van dit wetboek nog niet van kracht is. 

(2) Raadpi. cass. fr., 17 februari 1955 
(D.P., 1955, biz. 397 en de noot); DE PAGE, 
d. IV, biz. 541, nr 542, en d. III, biz. 1073, 

3° CASSATIEMIDDELEN. :__ BURGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT BETREK
KING REEFT OP- EEN BETWISTING 
WAARVAN RET ROF VAN BEROEP GEEN 
KENNIS REEFT GENOMEN EN DIE DOOR 
RET ARREST NIET WERD BESLECRT. -
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

4° HUUR VAN GOEDEREN. - HuuR
OVEREENKOMST IN RET ALGEMEEN. -· 
SCHRIFTELIJK BEWIJS VAN RET BE
STAAN ERVAN.- KWIJTING VAN RUUR
GELDEN OF AFREKENINGSNOTA. 
GESCRRIFTEN DIE GEEN SCRRIFTELIJK 
BEWIJS OPLEVEREN VAN DE RUUR
OVEREENKOMST. 

1° I ndien verschillende partijen zich tegen 
dezelfde beslissing in cassatie voorzien, 
voegt het H of deze voorzieningen 
samen (1). (Gerechtelijk Wetboek, 
art. 1083.) 

2° Bestaat er geen schriftelijke pacht, dan 
wordt het bestaan van de pacht niet 
noodzakelijlc bewezen door een geschrijt 
uitgaande van de beweerde pachter 
waaTOp de vermelding « pacht ·van 
weiland >> voorlcomt (2). 

3° Niet ontvanlcelijlc, in burgerlijke zalcen, 
is het middel dat betreklcing heejt op 
een betwisting waarvan het hof van 
beroep geen lcennis heejt genomen en -
die door het arrest niet werd beslecht ( 3). 

4° Een lcwijting van huurgelden en, 
a fortiori, een ajrelceningsnota leve1·en 
geen schriftelijlc bewijs op van een 
httttrovereenlcomst ( 4). 

(THIMISTER, T. DE MEVIUS, LOSSEAU 
EN ZIJN ECRTGENOTE ; LOSSEAU EN 
ZIJN ECRTGENOTE, T. DE MEVIUS EN 
TRIMISTER.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

nr 1011, en biz. 1086, nr 1024, en de noot van 
ROBERT PIRSON in Journ. trib., 1944-1945, 
biz. 352, over het arrest van 22 maart 1945 
(Bull. en PAsrc., 1945, I, 137). 

(3) Verg. cass., 6 januari 1968 (Arr. cass., 
1968, biz. 611); raadpl. cass., 3 april 1964 
(Bull. en PAsrc., 1964, I, 826); raadpl. R.ep. 
prat. dr. belge, V 0 Pourvoi en cassation en 
matiere civile, nr 403. 

(4) Raadpl. DE PAGE, d. IV, biz. 541, 
nr 542. 
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arrest, op 19 januari 1968 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Overwegende dat de voorzieningen 
van Thimister en van de echtgenoten 
Losseau gericht zijn tegen hetzelfde 
arrest; dat, bijgevolg, de zaken nrs 4408 
en 442{) moeten worden samengevoegd ; 

W at de voorziening van Thimister 
betreft : 

Over het middel afgeleid uit de schen-. 
ding van de artikelen 1235, 1315, 1316, 
1354, 1355, 1356, 1714, 1715, 1774 
(gewijzigd bij artikel 6 van de wet van 
7 maart 1929 en bij de artikelen ll, 12 
en 13 van de wet van 7 juli 1951)- inzon
derheid § 2, I, § 3, 1°, en het laatste 
lid-, 1775 (gewijzigd bij artikel 14van 
de wet van 7 juli 1951 en bij artikel 1 
van de wet van 15 juni 1955) van het 
Burgerlijk Wetboek, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, dat het 
vonnis van 1 maart 1966 van de Recht
bank van eerste aanleg te N amen beves
tigt, verklaart dat de onderhandse over
eenkomst van 15 maart 1954, krachtens 
welke eiser zijn beesten mocht Iaten 
grazen op de gronden van de eerste ver
weerder, niet kan worden uitgelegd als 
een pacht, en dat, ondanks het feit dat 
een van de door de eerste verweerder 
aan eiser overhandigde regu's ver1neldt 
" pacht van weiland n - vermelding 
waarvan het arrest niet betwist dat ze 
de waarde heeft van een buitengerechte
lijke bekentenis door de eerste ver
weerder -, het bewijs van het bestaan 
van een pacht tussen hen niet is gele
verd, op grand dat dit regu, gedateerd 
12 januari 1954, betrekking heeft op 
een periode van v66r de overeenkomst, 
terwijl de regu's van na de overeenkomst 
geen melding maken van " pacht n, of 
liever, zijn opgesteld voor "beesten in 
de kost n, en, na beslissing dat er tussen 
eiser en de eerste verweerder geen pacht 
heeft bestaan, zich ertoe beperkt een 
deskundigenonderzoek te bevelen ten 
einde de rekeningen tussen hen op te 
maken, 

terwijl, daar de kwitantie van een 
pachtgeld geen schriftelijk bewijs of 
geen begin van bewijs door geschrift 
van een pacht is, maar een buitengerech
telijke bekentenis van het bestaan van 
een pacht tussen partijen, en daar de 
verpachting aan eiser van 23,5 ha weide
land van de eerste verweerder door het 
regu van 12 januari 1954 was bewezen 
voor een periode van twee maand vroeger 

dan de overeenkomst van 15 maart 1954, 
het arrest, zonder acht te slaan op deze 
overeenkomst en op de latere regu's, 
aan de vroegere cc pacht van weiland n 
alle gevolgen moest toekennen die de 
wetgeving op de landpacht bepaalt, 
onder meer met betrekking tot de duur 
ervan, en door zulks niet te doen op 
grand dat het bewijs van een pacht niet 
was geleverd en dat de overeenkomst 
van 15 maart 1954 niet kon worden uit
gelegcl als een pacht, maar zonder vast 
te stellen dat de vroeger gesloten pacht 
niet aan de wettelijke duur van een pacht 
zou onderworpen geweest ·zijn overeen
komstig een van de bepalingen van § 3 
van artikel 177 4 van het Burgerlijk Wet
boek (bijvoorbeeld omdat ze een voor
werp zou hebben gehad dat een duur 
van minder dan een jaar in zich sluit),. 
en zonder evenmin vast te stellen dat 
de eerste verweerder geldig opzegging 
zou hebben gedaan aan eiser, of dat 
partijen in onderlinge overeenstemming 
de pacht zouden hebben beeindigd bij 
authentieke akte of door een verklaring 
voor de vrederechter, het arrest de regels 
inzake het bewijs van een pacht heeft 
geschonden - die de bekentenis niet 
als bewijsmiddel van een pacht zonder 
geschrift uitsluiten (schending van de 
artikelen 1315, 1316, 1714 en 1715 van 
het Burgerlijk Wetboek) -, de bewijs
kracht heeft miskend van de buitenge
rechtelijke eed die ten deze het regu 
van 12 januari 1954 vormde (schending 
van de artikelen 1235, 1354, 1355 en 
1356 van het Burgerlijk Wetboek}, de 
regels heeft geschonden die betrekking 
hebben op de duur van de pacht en de 
manier waarop ze eindigt (schending 
van de artikelen 1774 en 1775 van het 
Burgerlijk Wetboek}, alsook de ver
plichting voor de rechters om hun von
nissen of arresten passend met redenen 
te omkleden (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat niet wordt betwist 
dat een door de verweerder de Mevius 
geschreven docmnent met als datmn 
12 januari 1954 dat, in de gedingstukken, 
nu eens afrekeningsnota, dan weer regu 
wordt genoemd, de woorden : cc pacht van 
weiland, twee maanden, 11.460 frank >> 

bevat; 
Overwegende dat de diverse onder

delen van het middel berusten op de 
verklaring dat het geschrift van 12 janu
ari 1954 een buitengerechtelijke beken
tenis is en dat deze bekentenis bewijst 
dat de Mevius en Thimister een pacht 
hadden gesloten ; 



Overwegende dat het feit d9:t een 
geschrift vermel~t " pacht v~n wmland » 
niet noodzakeliJk het. beWIJS van bet 
bestaan van een pacht is ; 

Dat, ten deze, de rechter op grond v:;tn 
documenten die hij soeverein heeft mt
gelead en die, volgens hem, het bestaan 
van"' een pacht uitsloten, heeft kunnen 
beslissen, zonder enige van d~ in bet 
middel aangeduide wetsbepalmgen .. te 
schenden, « dat er tussen de partiJen 
de Mevius en Thimister geen pacht heeft 
bestaan »; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

W at de voorziening van Losseau en 
van zijn echtgenote betreft : 

Over bet tweede, het vierde en bet 
vijfde middel, afgeleid, 

het tweede, uit de schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 1715, 
1716bis, 1774 (wet van 7 juli 1951, 
artikel II, inzonderheid § 2-II) en 1775 
(wet van 7 juli 1951, artikel 14, en wet 
van 15 juni 1955, artikel 1) van bet 
Burgerlijk W etboek, 

doordat, ter verwerping, met de bewe
ringen van de tweede verw.eerder, van 
de beweringen van de eJsers welke 
gegrond zijn op de overeenkomsten 
de Mevius-Thimister, het bestreden arrest 
hierop heeft gesteund dat ~tikel 1715 
van bet Burgerlijk W etboek met toestaat 
het bewijs te leveren v~n . een p9:cht 
zonder geschrift, zelfs mdien art1l~~l 
1716 bis eveneens in beginsel toepassehJk 
is, 

terwijl, ten deze, niet aileen rechten in 
het geding waren· die ten voordele van 
de tweede verweerder Thimister zouden 
voortvloeien uit een pacht waarvan deze 
laatste moest bewijzen dat ze onderte
kend was, maar ook de rechten van ~e 
pachters onder wie het goed werd mt
gewonnen onder voor:wendsel van e~n 
persoonlijke exploitat1e door de u~t
winnende eigenaar, welke rechten met 
zouden vernietigd kunnen worden door 
het enkel feit dat de uitwinner en een 
derde (opzettelijk of door onbekwaam
heid of nalatigheid) niet hun toevlucht 
hebben genomen tot de door de wetgever 
voorgeschreven stukken voor het ont
staan van een nieuwe pacht, daar het 
bewijs tegen een derde van het besta.an 
van een soortgelijke pacht geenszms 
strijdig is met de openbare orde; 

het vierde uit de schending van de in 
het tweede 'middel aangeduide artikelen 
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en, bovendien, van de artikelen 1318 tot 
1322 van bet Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest, daar het 
geen rekening heeft gehouden met het 
in bet derde middel bedoelde schrifte
lijk bewijs, eveneens de bewijskr!J:?ht 
heeft miskend van de buitengerechtehJke 
bekentenis die wordt opgeleverd door 
de conclusie van de partij de Mevius 
voor de Recht bank te N amen, welke in 
uitdrukkelijke bewoordingen in de con
clusie van de partijen Losseau werd over
genomen : " de eiser de Mevius heeft in 
1953 de exploitatie van zijn boerderij met 
een globale oppervlakte van 130 hectaren 
overgenomen ; er wordt niet o~tkend 
dat hij ze zelf bel1eert er~ e~plmteert ; 
om de risico's van de explo1tatie van vee 
te vermijden, heeft hij het weiland verder 
geexploiteerd zoals zijn pachter Losseau 
het zelf exploiteerde, dat wil zeggen door 
er vee van een derde op te zetten », 

ter·wijl zulk een buitengerechtelijke 
bekentenis het schriftelijk en authentiek 
bewijs was van de schending, al was het 
gedeeltelijk, van de verplichting van de 
verpachters om zelf of .~en vaJ?- hen de 
boerderij, waarover ZIJ C?PniCUW:. de 
beschikking kregen, geheel ill bedr1Jf te 
nemen; 

het vijfde, uit de schend~'lg van ~e in 
het tweede mid del aangedmde bepalmgen 
en, bovendien, van de artikelen 1318 
tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest geen sanctie heeft 
willen stellen op het door de eisers 
Losseau aangevoerde gebrek aan een bij 
de wet vereiste persoonlijke exploitatie 
van de verpachter die, met het oog op 
een dergelijke exploitatie, heeft bekomen 
zijn boerderij opnieuw in bezit te nemen, 

terwijl zodanige inbreuk kon voort
vloeien, zelfs bij het ontbreken van 
een aan een derde toegestane pacht, 
uit elk inbrengen in de exploitatie 
van de .boerderij van een derde persoon 
die zich belast met de leiding onder 
zijn verantwoordelijkheid en op zijn 
risico zoals bet bestreden arrest zelf 
dat in elk geval aanneemt, van acti
viteiten zoals de behandeling van al 
het vee van de boerderij : 

Overwegende dat _nit het best~~den 
arrest en uit de gedmgstukken bhJkt : 
a) dat de eisers een boerder~j van ~e 
familie de Mevius als pachters ill gebruik 
hadden genomen ; b) dat, daar de ver
weerder Eric de Mevius de wil had te 
kennen gegeven om zelf ?et goed in 
bedrijf te nemen, de pacht ill 1951 werd 
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oritbonden; c) dat de Mevius later met 
Thimister een overeenkomst heeft aan
gegaan waardoor deze laatste vee mocht 
laten grazen op het weiland van de boer
derij; d) dat bij de Rechtbank te Namen, 
zitting houdende in eerste aanleg, drie 
rechtsvorderingen aanhangig waren ge
maakt, een rechtsvordering van Thimis
ter tegen de Mevius strekkende tot beta
ling van leveringen, een rechtsvordering 
van de Mevius tegen Thimister strek
kende tot betaling van verschuldigde 
bedragen, een door de eisers ingestelde 
rechtsvordering tot tussenkomst; e) dat 
de rechtbank, zitting houdend in hoger 
beroep, bovendien kerinis had genomen 
van een rechtsvordering van de eisers 
tegen de consorten de Mevius en tegen 
Thimister; dat deze rechtsvordering, 
gegrond op artikel 1774, § 2, II, van het 
Burgerlijk W etboek, de terugkeer van 
de eisers op het verpachte goed en de 
betaling van schadevergoeding tot voor
werp had; 

Overwegende dat het arrest onder
streept dat het hof van beroep geen 
kennis had genomen van de rechtsvor
dering gegrond op voornoemd arti
kel 1774, § 2, II, en enkel uitspraak doet 
over de drie andere rechtsvorderingen ; 

Overwegende dat de aan het hof van 
beroep voorgelegde geschillen niet het 
onderzoek omvatten van de beweringen 
die in het tweede, het vierde en het 
vijfde middel van de voorziening worden 
geformuleerd ; 

Overwegende dat het arrest trouwens 
geen beslissing dienaangaande bevat; 
dat hoewel het arrest er terloops op 
wijst « dat het feit dat de Mevius niet 
het risico heeft genomen om zelf het 
vee te exploiteren geenszins aantoont 
dat hij de risico's van de persoonlijke 
exploitatie van zijn boerderij niet heeft 
overgenomen "• het hieruit evenwel geen 
enkel rechtsgevolg afleidt ; 

Dat de middelen vreemd zijn aan het 
bestreden arrest en dus niet ontvankelijk 
zijn; · 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 239 en 240 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, 

dom·dat, ter verwerpi-ng van de conclu
sie waarbij eisers Losseau het hof van 
beroep yerzochten het geding te schorsen 
en beweerden dat het hof zulks diende 
te doen, op ~grond van de door de wet 
bepaal.de regels inzake de valsheidspro
cedure als tussengeschil, ten einde het 
strafgerecht in staat te stellen vooraf de 
werkelijkheid van de aangevoerde over-

eenkomsten, te onderzoeken en inzonder
heid te · ver~emen of een bepaalde over
eenkomst van 15 mei 1954 oprecht of 
verdicht was, het arrest enkel he.eft 
gezegd dat, volgens de rechtsleer en de 
rechtspraak, de bewering dat een betwiste 
akte door valsheid is aangetast niet 
volstaat om de opschorting te recht
vaardigen, behalve indien de strafvorde
ring reeds effectief bij het strafgerecht 
aanhangig was gemaakt, 

terwijl, eerste onderdeel, zodanige ver
ldaring geen wettelijke motivering kan 
zijn, welke de uitdrulclcing vereist van 
de persoonlijke mening van de rechter 
over het rechtspunt of het feitelijk punt 
dat hem wordt voorgelegd, 

en tweede onderdeel, de wet trouwens 
geen regel bevat die genoemde opschor
ting in het door het hof van beroep gere· 
leveerde geval verbiedt, en de rechter, 
integendeel, in specie dient te beoordelen 
of de opschorting gerechtvaardigd is 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de tekst van het 
arrest luidt : « dat volgens de rechtsleer 
en de rechtspraak een soortgelijke bewe
ring niet volstaat om de opschorting te 
rechtvaardigen, behalve indien de straf
vordering reeds effectief bij het straf
gerecht aanhangig was gemaakt, wat niet 
het geval is " ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, in tegen
stelling met wat het middel onderstelt, 
niet verklaart dat de wet de opschorting 
verbiedt wanneer het strafgerecht geen 
uitspraak moet doen over vervolgingen 
wegens valsheid ; 

Dat elk onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

Over het derde middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1715, 1716bis, 1774 en 
177 5 van het Burgerlijk W etboek, 

doordat het bestreden arrest, om te 
beslissen dat er geen schriftelijk bewijs 
was van de pacht de Mevius-Thimister, 
geweigerd heeft de kwitantie, die op 
12 januari 1954 door de partij de Mevius 
aan de partij Thimister werd afgegeveri 
en waarvan de tekst werd overgenomen, 
als een schriftelijk bewijs te beschouwen, 

terwijl, enerzijds, het regu door de 
eigenaar afgegeven aan de partij Thimis
ter, zogenaamde pachter, het ontvangen 
bedrag, de identiteit van de solvens en 
van de accipiens en de oorzaak van de 
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aldus gedane betaling vermeldde, en op 
zichzelf bet schriftelijk bewijs van de 
betaling van een pacht uitmaakt, met 
dien verstande dat partijen en a jorti01·i 
de belanghebbende derden later moeten 
preciseren wat niet in . detail werd ver
meld, en, anderzijds, zelfs indien de 
eigenaar later zijn bedoelingen in ver
band met de pachter heeft gewijzigd, 
dergelijke verandering de verkregen rech
ten niet zou kunnen wijzigen, inzonder
heid ten opzichte van de pachter onder 
wie bet goed werd uitgewonnen : 

Overwegende dat een kwitantie inzake 
pachtgeld en, meer nog, een afrekenings
nota niet bet schriftelijk bewijs van een 
pacht uitmaken ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Om die redenen, voegt de zaken inge
schreven onder de nummers 4408 en 
4420 van de rol samen ; verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eiser Thi
mister in de kosten van zijn voorziening 
en de eisers Losseau-Leman in de kosten 
van hun voorziening. 

18 september 1969. - 1e kamer. -
V oorzitte1·, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V m·slaggeve1·, 
de H. Polet. - GeliJkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Dassesse, De Bruyn en 
Demeur. 

1e KAMER.- 18 september 1969. 

10 WERKRECHTERSRAAD.- VER
PLIOHTING VOOR DE WERKREOHTERS
RAAD VAN BEROEP OM IN ZIJN SENTEN
TIE EEN BEKNOPTE SAMENVATTING TE 
GEVEN VAN DE GRIEVEN VAN DE ElSER 
IN HOGER BEROEP. - SENTENTIE DIE 
A;LLE GRIEVEN VAN DE ElSER IN HOGER 
BEROEP PASSEND BEANTWOORDT. -
0ASSATIEMIDDEL HIERUIT AFGELEID 

DAT DE SAMENVATTING VAN DE GRIEVEN 
IN DE SENTENTIE NiET VOLDOENDE IS. 
- MIDDEL VAN BELANG ONTBLOOT. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - WERKREOH

TERSRAAD.- NEERLEGGING VAN EEN 
OONOLUSIE. - V ASTSTELLING IN DE 
SENTENTIE.- NIET VOORGESOHREVEN 

DOOR DE WET. 

1° Niet ontvankelijk, bij gebreke van 
belang, is het middel hieruit ajgeleid 

dat de sententie van de werkrechtersraad 
van beroep geen voldoende samenvat
ting geejt van de grieven van de eiser 
in hager beroep, wanneer de sententie 
alle door deze partij voo1·gedragen 
grieven pas send heejt beantwoord ( 1). 

2° Geen wetsbepaling schrijjt voor dat 
in de sententies , van de werkrechters
raden wordt vastgesteld dat de conclusies 
gelezen en neergelegd werden (2). 

(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « LABORATOIRES 

FROMONT "• T. CHARDON). 

ARREST (vm·taling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententies, op 22 februari en 6 juni 1968 
gewezen door de W erkrechtersraad van 
beroep te Brussel ; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 77, inzon
derheid lid 2, en 123, inzonderheid 
laatste lid, van de wet van 9 juli 1926 op 
de werkrechtersraden, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat de bestreden sententies niet de 
beknopte samenvatting bevatten van de 
eis en van de verdediging, en meer 
bepaald, van de grieven die verweerster 
tot staving van haar boger beroep heeft 
voorgedragen en van bet verweer van 
eiseres tegen deze grieven, en, bovendien, 
geen melding maken van de conclusies 
die partijen op de openbare terechtzit
ting van de werkrechtersraad van beroep 
van 18 januari 1968 gelezen en neerge
legd hebben, 

zodat ze beide nietig zijn naar de 
vorm (schending van de artikelen 77, 
lid 2, en 123, laatste lid, van genoemde 
organieke wet) en niet regelmatig met 
redenen zijn omkleed, daar niet kan 
worden uitgemaakt of de werkrechters
raad van beroep acht geslagen en vol
doende naar recht geantwoord heeft op 
de verweermiddelen in de conclusie 
welke eiseres regelmatig in de zaak heeft 
genomen (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

(1) Oass., 9 februal'i 1967 (A1-r. cass., 1967, 
biz. 720). 

(2) Verg. cass., 17 maart 1969 (Arr. cass., 
1969, blz. 662) ; raadpl. cas8,, 4 oktober 1962 
(Bull. en PAsro., 1963, I, 155). 

~, 



Overwegende dat uit het an·twoord 
op het tweede middel volgt dat het 
middel, in zover het de sententies ver
wijt de artikelen 77 en 123 van de wet 
van 9 juli 1926 op de werkrechtersraden 
te hebben geschonden, wegens het ont
breken van belang niet ontvankelijk is, 
en, in zover het artikel 97 van de Grand
wet aanvoert, feitelijke grondslag mist ; 

Overwegende, voorts, dat geen enkele 
wetsbepaling voorachrijft da.t in de 
sententies van de werkrechtersraden 
wordt vastgesteld dat de conclusies 
gelezen en neergelegd werden ; 

Dat in dit opzicht het middel naar 
recht faalt ; 

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

18 september 1969. --- 1e lwmer. -
Voorzitte1', de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1·, 
de H. Legros.- Gelijklttidende. conclttsie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleite1'B, de HH. DeBruyn en Fally. 

1e RAMER. - 19 september 1969. 

10 ARBEIDSONGEVAL.- BASISLOON. 
- WERKNEMER SEDERT MINDER DAN 
EEN JAAR IN DE ONDERNE!VIING. WERK
ZAAM EN ENIG IN ZIJN CATEGORIE. -
WIJZE VAN VASTSTELLING VAN RET 
BASISLOON VOOR RET TIJDPERK NODIG 
VOOR RET VOLLEDIG MAKEN VAN RET 
JAAR. 

20 ARBEIDSONGEVAL. - BASISLOON. 
- WERKNEMER SEDERT MINDER DAN 
EEN JAAR IN DE ONDERNEMING WERK
ZAAM EN ENIG IN ZIJN CATEGORIE, -
BEWIJS VAN RET BASISLOON. 

30 ARBEIDSONGEVAL. - BASISLOON. 
- WERKNEMER SEDERT MINDER DAN 
EEN JAAR IN DE ONDERNEMING WERK
ZAAM EN ENIG IN ZIJN CATEGORIE. -
VASTSTELLING NAAR BILLIJKHEID VAN 
RET BASISLOON VOOR RET TIJDPERK 
NO DIG VOOR RET VOLLEDIG MAKEN VAN 
RET .TAAR.- BEGRIF. 

1° I ndien doo1' een aTbeidsongeval woTdt 
getTo (fen, een pas sedert minde1' dan een 
jaar in de ondeTneming we1·kzaam 
zijnde weTknemer en die enig is in zijn 
catego1'ie, zodat het deThalve niet mage-

64: 

lijk is voo1' het tijdpe1'k nodig voor het 
volledig maken van het jaa1' het basis
loon te bepalen met Ve?'wijzing naa1' de 
gemiddelde vergoeding toegekend aan 
de weTknemers van dezeljde categorie,_ 
moet de rechter dit element van het 
loon noodzakelijk naar waaTde schatten 
en kan hij onder meer het bed1·ag van 
dit element naa1· billijkheid vaststel' 
len (1). (Gecoordineerde wetten van 
28 september 1931, art. 6, lid 2.) 

2° Indien door een aTbeidsongeval wordt 
getrotfen, een pas sedert minder dan 
een jaar in de onderneming werkzaam 
zijnde werknemer en die enig is in zijn 
categorie, zodat het derhalve niet moge
lijk is voo1· het tijdperk nodig voo1' het 
volledig maken van het jaar het basis
loon te bepalen met veTwijzing naar de 
gemiddelde vergoeding toegekend aan 
de wm·kneme1'8 · van dezelfde categorie, 
draagt de rechter die de gemiddelde 
vergoeding naar billijlcheid schat, daar 
de partijen geen ander bewijs leveren 
van een ve1·goeding die als vergelijking 
voor soortgelijke prestaties kan dienen, 
het bewijs van deze vergoeding niet op 
aan de verzeke1·aar van de werlcnemer, 
doch stelt enkel vast dat, hoewel deze 
partij het kan doen, zij dit bewijs 
niet leve1·t. 

3° Indien doo1' een arbeidsongeval wordt 
getrotfen, een pas sedert minder dan 
een jaa1' in de onderneming werlczaam 
zijnde werkneme?' en die enig is in zijn 
categorie, zodat het derhalve niet moge
lijk is voor het tijdperk nodig voo1' het 
volledig maken van het jaar het bas1;sloon 
te bepalen met verwijzing naa1' de gemid
delde Ve?'goeding toegekend aan de 
weTknemers van dezelfde categorie, is 
de rechter die de gemid_delde vergoeding 
naar billijkheid vaststelt niet ertoe 
gehouden het gemiddelde loon van de 
weTlcneme1'8 van soortgelijlce ondernemin
gen als grondslag aan te nemen (2). 

(<< ANTWERPSE VERZEKERINGSMAATSCRAP
PIJ SECURITAS "• T. VAN LIMBERGEN.} 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 maart 1968 in hager beroep 

(1) Cass., 7 november 1963 (Bull. en PAsrc., 
1964, I, 260). 

(2) Cass., 6 november 1962 (Bull. en PASIC., 
1963, I, 311). 
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gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1315, 1319, 
1320, 1322 van hetBurgerlijk Wetboek, 1, 
inzonderheid lid 1, 2 en 6, inzonderheid 
lid 2, van de op 28 september 1931 
gecoordineerde wetten betreffende de 
vergoeding· der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, uitspraak 
doende op de eis van verweerder strek
kende tot vaststelling van het basis
loon, overeenkomstig artikel 6, lid 2, 
van de arbeidsongevallenwet, na eraan 
herinnerd te hebben dat verweerder 
slechts in dienst was geweest van de 
vennootschap " Garage Bogaerts >> als 
_autoverkoper vanaf 1 oktober 1965, 
dat het ongeval op 10 februari 1966 
plaatsvond, dat hij gedurende die vier 
maanden aan vast loon en commissies 
25.50~ frank verdiend had en dat hij 
de emge werknemer van zijn categorie 
was in de onderneming waarin er v66r 
hem geen verkoper was geweest, aan 
dit werkelijk loon door verweerder v66r 
het ongeval ontvangen een fictieve 
bezoldiging voor de periode vanaf 1 febru
ari 1965 tot 1 oktober 1965, geschat 
ex aequo et bono op 130.500 frank, toe
voe&t .en zodus, bij bevestiging van de 
beshssmg van de eerste rechter, beslist 
dat het basisloon, dat als maatstaf moet 
dienen tot berekening van de wettelijke 
vergoedingen, .156.000 frank bedraagt, 
om de reden dat, in dergelijk geval, 
wat het hypothetisch of fictief aanvul
lend loon betreft, « het gemiddeld loon 
mag gezocht worden bij werknemers van 
soortgelijke ondernemingen, maar dat 
dit niet meer verplichtend is, zodat het 
fictief loon dan altijd ex aequo et bono 
mag beraamd worden >>, dat de rechtbank 
zich neerlegt bij de schatting van het 
basisloon door de eerste rechter die 
« rekening houdende met de uiteen
lopende aard van de autobedrijven, 
slechts het gemiddelde van de kleine of 
middelmatige bedrijven, zoals dit het 
geval is bij de naamloze vennootschap 
« Bogaerts >>, in aanmerking nam >>, en 
dat " partijen de schatting van de eerste 
rechter op zichzelf niet betwisten ... noch 
... enig ander bewijs voorleggen van een 
vergelijkende bezoldiging voor gelijk
aardige prestaties "• 

tm·wijl, eerste onde1·deel, deze laatste 
overweging de bewijskracht miskent 
van de door eiseres voor de rechter 

CASSA'riE, 1970. - 3 
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genomen conclusie waarbij de schatting 
van de vr.ederechter op zichzelf betwist 
werd (schending van de artikelen 1319; 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) 
en de bewijslast van de bezoldiging die 
het basisloon uitmaakt, omkeert (schen~ 
ding van artikel 1315 van hetzelfde 
wetboek); 

tweede onderdeel, zelfs indien in de 
gevall~~ waarin ~e .getroffene de enige 
van ZIJn categone IS en de letterlijke 
toepassing van artikel 6, lid 2 van de 
arbeidsongevallenwet. niet mogelijk is, 
en, voor de vaststellmg van het fictief 
loon, andere methodes dan de vergelijking 
met gelijkaardige ondernerningeii door 
de rechter kunnen worden toegepast en 
deze vaststelling ex aequo et bono 
kan ~eschieden, de motivering van het 
vonms het toch niet mogelijk maakt te 
bepalen welke methode ten deze door de 
rec~ter toegepast werd, noch of hij ver
schillende methodes heeft willen cumu
leren (schending van · artikel 97 van de 
Grondwet); 

derde onderdeel, het fictief loon zelfs 
in geval het door de rechter ex 'aequo 
et_~ono vastgesteld wordt, noodzakelijker• 
WIJZe moet geraamd worden naar het 
loon van de werknemers die een gelijk• 
aardig werk verrichten, zodat de rechter 
~ekening mo.et houden met de gelijkenis 
m de prestat1es en met het loon dat ervoor 
normaal · wordt uitbetaald, dat eiseres 
in h.aar conclusie in hoger beroep regel: 
mat1g had doen gelden « dat hij (ver
weerder) is gaan werken in voorwaarden 
die slechts een laag loon moesten aali
kondigen : verandering van activiteit; 
gevolgen van de moeilijkheden van 
Bogaerts met het merk dat hij vroeger 
vert~genwoordigde, afwezigheid van refe
rentw met andere vertegenwoordigers 
in dezelfd~ firma, nieuw Japans merk >>, 
en dat ~Iseres .door deze omstandig
heden, dw ze mteenzette en verduide
lijkte, · aantoonde dat het fictief loon 
voor a?.ht maanden, toegevoegd aan het 
werkehJk loon voor de vier maanden 
die aan. het on~eval voorafgingen, tot 
een bas1sloon lmdde dat niet hoger lag 
dan 76.500 frank, in plaats van de 
156.000 frank door de eerste rechter 
aanvaard, dat het vonnis, dat de aan
gehaalde feiten nochtans niet tegen~ 
spreekt, deze volledig over het hoofd 
zi~~ en zich ermede :vergenoegt te ver
WIJzen naar de gebrmkelijke bezoldiging 
van autoverkopers van kleine of mid
delg~?te bedrijven, .<:lit wil zeggen van 
bedriJVen van gehJkaardige omvang, 
zonder na te gaan welke de bezoldiging 
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moest zijn van gelijksoortige werk
nemers, namelijk, ten aanzien · van de 
bovenvermelde kenmerken van · het uit
gevoerd werk, van werlmemers van 
dezelfde categoric die, in een klein of 
middelgToot bedrijf, ermede belast waren 
de Antwerpse markt van wagens van een 
nieuw en in Belgie onbekend buitenlands 
;merk te bevoorraden en hiervoor aileen 
stonden, dat het vonnis, door aldus de 
hoger vermelde schattingsregel niet te 
:volgen, de in het middel aangeduide 
bepalingen van de arbeidsongevallen
wet, inzonderheid artikel 6, lid 2, heeft 
geschonden, en het verder, door het 
middel van eiseres dat de toepassing 
van die wetsbepaling rechtvaardigt niet 
te beantwoorden, niet gepast gemoti
veerd is (schending van artikel ·97 van 
de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiseres in conclusie 
betwistte dat het gemiddeld loon, nodig 
voor het volledig maken van het jaar, 
ex aequo et bono diende vastgesteld 
te worden; dat volgens haar, dit loon, 
bij toepassing van artikel 6, lid 2, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen, diende berekend 
te worden met inachtneming van het 
gemiddelde maandelijks loon dat ver
weerder verdiende gedurende de vier 
maanden die· aan het ongeval vooraf
gingen; 

Overwegende dat eiseres aldus niet 
de uitslag van de schatting door de eerste 
rechter betwistte maar de wijze waarop 
deze tot de schatting is overgegaan ; 

Dat derhalve het vonriis, zonder van 
de conclusie van eiseres een verklaring 
:te geven die 1net de termen ervan onver
enigbaar is, heeft ktmnen vaststellen .dat 
partijen de schatting van de eerste 
rechter " op zich zelf » .niet betwisten ; 

Overwegende dat het vonnis, door te 
bepalen dat eiseres noch verweerder 
enig ander bewijs voorleggen van een 
bezoldiging die voor gelijkaardige pres
taties tot vergelijking kan dienen, eiseres 
het bewijs van die bezoldiging niet 
·oplegt, maar enkel vaststelt dat alhoewel 
zij het mag doen, zij dit bewijs niet 
brengt; 

Dat het middel, in zover daarbij het 
vonnis wordt verweten de bewijslast 
van. de bezoldiging, die het basisloon 
uitmaakt, te hebben omgekeerd, niet 
gegrond is; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis, door, 
onder meer, onder cijfer 2 van de bere
kening· van het basisloon te vermelden : 
" een fictieve bezoldiging van 1 februari 
1965 tot 1 o'tttober 1965 ex aequo et bono 
geschat ... », te kennen geeft dat het 
bedrag van bedoelde bezoldiging wel 
degelijk ex aequo et bono vastgesteld 
werd, hetgeen iede:~;e andere schattings
methode uitsluit ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiseres aanvoerde 
dat ook, bij een vaststelling ex aequo 
et bono van het gemiddelde loon, rekening 
dient gehouden te worden met het gemid
delde loon van gelijksoortige arbeiders 
en het vonnis verwijt voormelde schat
tingsregel niet te hebben in acht genomen 
en geen rekening te hebben gehouden met 
de door haar in conclusie ingeroepen· 
omstandigheden die de toepassing ervan 
rechtvaardigen ; 

Overwegende dat wanneer de rechter 
vaststelt dat het onmogelijk is een bere
kening te maken van het gemiddelde 
loon van de arbeiders van dezelfde 
categoric in de onderneming waar de 
getroffene werkzaam was, hij het gemid
delde loon mag bepalen hetzij door te 
verwijzen naar de lonen van arbeiders 
vail soortgelijke ondernemingen, hetzij 
door een schatting ex aequo et bono ; 

Overwegende dat nu de rechter de 
schatting ex aequo et bono heeft gedaan, 
hij niet gehouden was het gemiddelde 
loon van arbeiders van soortgelijke onder
nen'lingen tot grondslag te nemen ; 

Dat hij derhalve de stelling van eiseres 
impliciet verworpen heeft en meteen 
ha&r conclusie beantwoord heeft ; 

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

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 1, 2 en 6, 
inzonderheid 1, lid 1, en 6, leden 1 en 2, 
van de gecoordineerde wetten betrefferide 
de vergoeding der schade voortsprui
tende nit arbeidsongevallen en 97 van 
de Grondwet, 

doonlat het bestreden vonnis terecht 
beslist dat, voor de berekening van het 
basisloon overeenkomstig artikel 6, lid 2, 
van de arbeidsongevallenwet, er geen 
aanleiding toe bestaat het effectief loon, 
na het ongeval door de getroffene ont
vangen van dezelfde werkgever, in aan
merking te nmnen, maar dit element 
nochtans aanneemt, hetwelk door ver
weerder aangevoerd werd op basis van 
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de loonfiches door de werkgever opge
steld gedurende de tien maanden die 
het ongeval zijn opgevolgd, als « een 
bevestiging van de schatting van het 
basisloon voor de periode die aan het 
ongeval voorafgaat en die fictief moet 
berekend worden " ; 

doordat de zelfs bijkomende rol die 
aldus door de rechter aan een element 
gegeven wordt, dat uit eerbied voor de 
wet volledig te verwerpen is, deze wet 
schendt (scht'mding van de in het middel 
aangeduide bepalingen van de arbeids
ongevallenwet) en dat de aangehaalde 
regel hierdoor tegengesproken wordt 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet): 

Overwegende dat het vonnis, na erop 
te hebben gewezen dat, bij de berekening 
van het gemiddeld loon, de loonfiches 
van verweerder betreffende de periode 
die het ongeval is opgevolgd, niet als 
dusdanig in aanmerking komen, heeft 
kunnen oordelen, zonder de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen te 
schenden, dat die fiches de schatting 
konden bevestigen gesteund op het ge
middelde van de kleine of middelgrote 
bedrijven uit het Antwerpse ; 

Overwegende dat het niet tegenstrij
dig is, enerzijds, bepaalde bescheiden 
als basis van een schatting te verwerpen, 
en, anderzijds, deze aan te wenden als 
controlemiddel van .een op andere basis
sen gedane schatting ; 

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

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

19 september 1969. - 1e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Belpaire, raadsheer 
waa.rnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Gerniers. - Gelijkluidende conclu
sie, de H. Krings, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Dassesse en VanRyn. 

2e KAMER. ----' 22 september 1969. 

BEWIJS. - BEWI.JS DOOR GETUIGEN 

(1) Baadpl. cass., 9 december 1968 (Arr· 
cass., 1969, biz. 362); verg. cass., 30 mei 1969 
(ibid., 1969, biz. 947). Zie tevens DE PAGE, 

i 

OF VERMOEDENS. - STRAFZAKEN. 
MISDRI.JF IN VERBAND MET DE UIT

VOERING VAN EEN OVEREENKOMST. -
VRI.JWILLIGE BEWAARGEVING.- MIS
BRUIK VAN VERTROUWEN. - BESTAAN 
VAN EEN BEGIN VAN BEWI.JS DOOR 
GESCHRIFT. - BEWI.JS DOOR GETUIGEN 
OF VERMOEDENS TOEGELATEN, 

I ndien in een ve1·volging we gens mis
bruik va.n vert1·o~twen, het bewijs van 
het bestaan van de ove1·eenlcomst, onder 
meer van de overeenkomst van vrijwil
lige bewaargeving in ~titvoering waarvan 
de gelden door het slachtoffer- aan de 
beklaagden werden overhandigd, schrif
telijlc moet geschieden, zo de waarde 
drieduizend frank te boven gaat, lean 
dit evenwel geschieden door getuigen 
of vermoedens, zo er een begin van 
bew~fs door geschrift bestaat · waardoor 
het beweerde feit waa1·schijnlijk wordt 
gemaalct (1). (Wet van 17 april 1878, 
art. 16; Burg. Wetb., art. 1347.) 

(LEQUET, T • .JACQUEMIN.) 

ARREST (vertaling). 

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

Over het middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1315 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek en 16 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het W etboek van strafvorde
ring, 

doordat het arrest aanneemt dat de 
geschriften waarop het openbaar minis
terie zijn vordering en de verweerder 
de tegen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering doet berusten, werk en 
eigendom zijn van verweerder aileen en 
enkel een memorandum zijn waarvan 
slechts enkele vermeldingen uitgaan van 
eiser, maar ze toch als bewijs laat gelden 
van het misdrijf misbruik van vertrou
wen dat ten laste van eiser is gelegd, die 
echter het bestaan loochende of d.e 
interpretatie betwistte van de achter
eenvolgende overeenkomsten van last
geving of van bewaargeving met welker 
uitvoering dit misdrijf verband hield, 

Traite elern. de droit civil belge, d. III, nrs 890 
en volg., inzonderheid nrs 892, letter a, 89.4 
en 895. · 

------1 
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terwijl, door 'aldus uitspraak te doen, 
het arrest, ee1·ste. onderdeel, niet zegt hoe 
dit eenzijdig « memorandum », · opge
maakt in een enkel exemplaar zonder 
inachtneming van de formaliteit van het 
dubbel afschrift, en waarvan eiser al 
C.e ·niet door hem ondertekende inschrij
vingen betwist.te, voldoet aan de burger
rechtelijke bewijsregels waarnaar de 
rechter overeenkomstig artikel 16 van 
de wet van 17 april 1878 zich moet 
gedragen; 

tU'eede onderdeel, niet antwoordt op de 
verwering van de eiser die deed gelden 
dat geschriften aangevoerd tegen een 
niet-koopman, die ze laochent, geen 
bewijskracht kunnen hebben : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat verweerder die werkzaam was als 
agent van een verzekeringsmaatschappij, 
feitelijk ten tijde van de feiten onder
geschikt was aan de eiser, algemeen 
agent van dezelfde maatschappij ; 

Dat uit eisers conclusie voor de feiten
rechter volgt dat sinds januari 1963 
tot in april 1965 alle bedragen die ver
weerder ter gelegenheid van zijn werk
zaamheden als agent aan de. maatschap
pij wilde storten, door hem toevertrouwd 
werden aan de eiser, die er zich mee 
belastte ze over te maken aan de voor
melde onderneming, welke er maande
lijks afrekeningen van opmaakte ; 

Dat, in strijd met wat het rniddel aan
voert., eiser het bestaan en de interpre
tatie van de verbintenissen krachtens 
welke hij voor rekening van verweerder 
gelden onder zich heeft gehouden, zo 
weinig betwist heeft dat hij in zijn 
conclusie van boger beroep uit de tnanier 
waarop de overmaking van de geldsom
men geschiedde, een argument haalt 
:voor de stelling dat het niet denkbaar 
is dat verweerder hem gedurende 
28 maanden geld zou hebben overhandigd 
indien er werkelijk verduisteringen bad
den plaat!'lgehad ; 

Dat derhalve de enige betwisting door 
eiser in rechte werkelijk voorgedragen, 
slaat cp het bewijs van de bedragen 
die verweerder hem heeft toevertrouwd ; 

Overwegende dat uit de processtukken 
waarop het hof vermag acht te slaan, 
blijkt enerzijds dat het gaat om achter
eenvolgende verrichtingen die tot stand 
zijn gekomen volgens een overeenkomst 
van partijen ter gelegenheid van de 
mtvoering van een gemeenschappelijke 
beroepswerkzaamheid en anderzijds dat. 
de aan eiser overhandigde geldsommen 
niet het voorwerp zijn geweest van een 

voor ieder ervan afzonderlijke over
dracht; 

Dat er aldus tussen partijen een afre
kening is geschied ten gevolge van de 
uitvoering van de verrichtingen ; 

Overwegende dat, ofschoon het initi
atief om een « memorandum ». op te 
stellen van de stortingen van verweerder 
aan eiser door de eerstgenoemde is 
genomen, het arrest niettemin, zonder 
deswege te worden bestreden door het 
middel, stelt dat dit stuk samen door 
eiser en verweerder werd gehouden en 
er bovendien op wijst dat tal van door
halingen en overschrijvingen door eiser 
zijn verricht ; 

Overwegende dat eiser, die betwist 
dat de in dit memorandum voorkomende 
geschriften hem alle kunnen worden 
tegengeworpen en als bewijs kunnen 
gelden tegen hem, niettemin heeft aan
genomen dat de inschrijvingen op de 
kant waarvan hij zijn handtekening had 
geplaatst, te zijnen aanzien het schrifte
lijk bewijs · waren dat de in deze boe
kingen bedoelde geldsommen in zijn 
handen waren gestort ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
wettelijk gerechtigd was om te over
wegen dat de particuliere geschriften in 
het memorandum, althans in zover eiser 
ze niet loochende, een begin van schrifte
lijk bewijs waren voor de rekening tussen 
partijen en het derhalve onder de ver
riloedens die het vermeldt, de gezamen
lijke erin voorkomende inschrijvingen 
heeft lnmnen opnemen ; 

Dat, door de bewijskracht van deze 
geschriften te rechtvaardigen, zoals het 
zulks doet, het arrest geantwoord heeft 
op de verwering waarnaar het tweede 
onderdeel van het middel verwijst ; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen ; 

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

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

22 september 1969. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, de H. de Waersegger, raads' 
beer waarnemend voorzitter. - Verslag
gever, Baron Richard. - Gelijkluidende 
conchtsie, de H. Colard, advocaat-ge
neraal. 
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2e KAMER. - 22 september 1969. 

NIEUWE EIS. STRAFZAKEN. 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
ElSER DIE ZONDER VOORBEHOUD IN 

EERSTE AANLEG GECONCLUDEERD 
HEEFT TOT DE VEROORDELING VAN DE 

VERWEERDER TOT DE BETALING VAN 
EEN BEPAALD BEDRAG TER VERGOE

DING VAN EEN EVENEENS BEPAALDE 
SCHADE. - ElSER DIE IN HOGER 
REROEP EEN HOGER BEDRAG VORDERT 

VOOR DEZELFDE SCHADE. - NIEUWE 

EIS. 

Het ver·bod gesteld bij w·tikel 464 van· 
het W etboek van burger·lijke r·e,_chtsvor
dering om in hager beroep een nieuwe 
eis in te stellen sluit voor de oor·spron
lcelijlce eiser, die in eer·ste aanleg zonder 

· voorbehoud geconcludeerd heejt tot de 
veroordding van de verweerder tot de 
betaling van een bepaald b~drag ter· 
vergoeding van een eveneens bepaalde 
schade, de mogelijkheid uit orr- in hager· 
beroep een hager bedrag te vorder·en 
voor dezeljde schade ( 1). 

(LEBEAU, T. IDDA.) 

ARREST (vertab:ng). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 september 1968 gewezen 
·door het Hof van beroep te Luik, recht
doende over de burgerlijke belangen ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk W etboek, 464 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 
199 van het W etboek van strafvordering 
en 97 van de Grondwet, 

doordat verweerder bij aanvullings
conclusie de eerste rechter verzocht heeft 
om eiser te veroordelen tot betaling van 
.493.118 frank als vergoeding van de 
stoffelijke schade die het gevolg is van 
de blijvende arbeidsongeschiktheid waar
door hij getroffen was, en hij in hoger 
beroep deswege de veroordeling van 
eiser gevorderd had tot betaling van 

(1) Cass., 20 september 1962 (Bull. en 
PAsiC., 1963, I, 83 en de noten); verg. cass., 
17 oktober 1968 (Arr. cass., 1969, blz. 188); 
raadpl. cass., 8 februari 1954 (Bull. en PASIC., 

1954, I, 508). 
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774.445 frank schadevergoeding, en het 
bestreden arrest de tegen de aanspraak 
van verweerder aangevoerde exceptie 
van nieuwe eis verwerpt op grond 
« dat het vaststaat dat de deskundige, na 
de blijvende gedeeltelijke ongeschikt
heid op tien procent te hebben geschat, 
voor de eerste rechters verklaard heeft 
dat de burgerlijke partij zijn arbeid als 
ondergronds mijnwerker niet meer zou 
kunnen voortzetten; ... dat de burger
lijke partij thans verschillende stukken 
~. de debatten brengt waaruit blijkt dat 
ZIJ vanaf de datum van de consolidatie 
verschillende bezoldigde betrekkingen 
heeft waargenomen ; dat uit de verge
lijking van deze stukken met het loonta
rief van de ondergrondse mijnwerkers, 
dat bevestigd is door de gewezen werk
gever van de burgerlijke partij, blijkt 
dat deze een bepaald loonverlies heeft 
ondergaan door het ongeval waardoor 
zij werd getroffen; .. , dat de burgerlijke 
partij dus in beginsel gerechtigd is om 
vergoeding van dit nadeel te vorderen, 
zelfs al blijkt dit hoger dan het bedrag 
dat zij voor de eerste rechters had geeist ; 
dat zij aldus haar oorspronkelijke eis 
slechts nader omschrijft, zonder een 
nieuwe eis in de zin van artikel 464 van 
het W etboek van burgerlijke rechtsvor
dering in te stellen », en daarna de schade 
wcgens de voornoemde ongeschiktheid 
schat op 666.033 frank en eiser veroor
deelt tot betaling van dit bedrag, 

terwijl, wanneer een partij bij conclusie 
de eerste rechter verzoekt de andere 
partij te veroordelen tot betaling van 
een bepaalde geldsom als vergoeding 
van een· eveneens bepaalde schade, de 
rechter in hoger beroep enerzijds de 
bewijskracht van deze conclusie miskent 
als hij beslist dat de vordering van een 
groter bedrag in hoger beroep slechts 
de oorspronkelijke eis nader omschrijft, 
en anderzijds op onwettelijke wijze uit
spraak doet op een nieuwe eis als hij 
een hogere schadevergoeding toekent 
dan voor de eerste rechter is geeist, zonder 
bovendien vast te stellen dat het gaat 
om een nieuwe eis die overeenkomstig 
artikel 464 van het W etboek van burger
lijke rechtsvordering kan worden inge
steld en meer in het bijzonder om een 
eis tot schadevergoeding voor het nadeel 
dat sinds het vonnis geleden is : 

Overwegende dat uit de processtukken 
blijkt dat in hoger beroep verweerder 
het bedrag heeft verhoogd van de 
bepaalde geldsom die hij voor de eerste 
rechter had geeist als vergoeding van de 

,_. 
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stoffelijke schade wegens zijn blijvende 
gedeeltelijke arbei~s~ngeschiktheid ; dat 
hij ter rechtvaardrgmg van deze ver
hoging zich ~eroepen heeft op ~.en hogere 
ongeschiktherdsprocent dan hrJ voor de 
eerste rechter had doen gelden en getuig
schriften heeft voorgelegd betreffende 
enerzijds de lonen die hij werkelijk heeft 
getrokken sinds de consolidatie van de 
voormelde ongeschiktheid en anderzijds 
betreffende de lonen van ondergronds 
mijnwerker die hij, indien hij deze arbeid 
had kunnen voortzetten, hem zouden 
betaald geworden zijn, met inachtneming 
van de verhogingen die zich zowel voor 
als na het beroepen vonnis hebben voor
gedaan; 

Overwegende dat eiser tegen deze 
aanspraak heeft aangevoerd dat_ de ver
hoging niet strekte tot vergo~dmg van 
een sinds het beroepen vonms geleden 
nadeel en dat bij afwezigheid van enig 
nieuw gegeven waardoor sinds dit vonnis 
de toestand van verweerder en de gevol
gen van zijn verwondingen z~jn gewijzigd, 
de eis van laatstgenoemde met ontvanke
lijk was, in zover hij strekte tot ?etaling 
van een hogere schadevergoedmg dan 
wegens zijn blijvende ongeschikthei~ 
geeist was v66r de ee::~te rechter, en hiJ 
dus nieuw bleek te ZIJn ; 

Overwegende dat, . na de ~oor eis~r 
voorgedragen exceptre van meuwe e~s 
te hebben verworpen op de gronden dre 
het middel bestrijdt, het arrest eiser 
veroordeelt om aan verweerder ter ver
goeding van voormelde stoffelijke schade 
een hogere geldsom te betalen -~an des
wege voor de eerste rechter geerst was ; 

Overwegende dat, krachtens artikel 464 
van het W etboek van burgerlijke rechts
vordering, een partij, zelfs al liet zij de 
oorzaak en het voorwerp van haar eis, 
zoals voor de eerste rechter ingesteld, 
ongewijzigd in hager beroep, aan de 
omvang ervan niets mag toevoegen, 
behalve om het sinds het vonnis in eerste 
aanleg vervallen toebe~oren o_f schad~
vergoeding voor het smds drt vonms 
geleden nadeel te eisen ; 

Dat behalve deze uitzonderingen, elke 
aanvuhende aanspraak die niet tenminste 
impliciet of virtueel begrepen was onder 
de conclusie in eerste aanleg, niet mag 
worden ontvangen door de rechter in 
hager beroep indie~. de tegenpartij er 
zich te bekwamer trJd tegen verzet op 
grand van nieuwe eis ; 

Dat aldus het verbod van voormeld 
artikel 464 het voor eiser die in eerste 
aanleg geccncludeerd heeft tot toeken
ning van een bepaalde geldsom ter ver-

goeding van een eveneens bepaalde 
schade, onmogelijk maakt in hager 
beroep een hogere som voor dezelfde 
schade te eisen ; 

Overwegende dat verweerder voor de 
eerste rechter geconcludeerd heeft tot 
veroordeling van eiser tot betaling van 
bepaalde bedragen om de stoffelijke 
schade wegens zijn blijvende gedeelte
lijke ongeschiktheid te vergoeden, zodat 
het arrest, op de vaststellihg dat voor 
het hof van beroep stukken zijn voorge
legd waaruit zogezegd het werkelijke 
bedrag van de schade bleek, niet heeft 
kunnen beslissen, zonder artikel 464 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvor
dering te miskennen, dat de vordering 
door verweerder van een grotere som in 
hager beroep in beginsel slechts de 
oorspronkelijke eis nader omschreef; 

Dat geen enkele overweging van het 
arrest vaststelt dat de verhoging die het 
verleent, verantwoord is door een nadeel 
geleden sinds het beroepen vonnis ; 
dat integendeel het deze vermeerdering 
grondt op het bewijs geleverd door de 
inhoud van stukken die voor de eerste 
keer in hager beroep zijn voorgelegd en 
gewag maken van de vermeerdering van 
het dagloon der ondergrondse mijnwer
kers zowel v66r als na dit vonnis ; 

Overwegende dat het middel gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zover het uitspraak 
doet over het verlies dat uit de blij
vende invaliditeit volgt, over de ver
goedingsintrest en over de kosten ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt · verweerder in de kosten ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

22 september 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. de Waersegger, raads
heer waarnemend voorzitter. - V erslag
geve?", Baron Richard. - Gelijklnidend~ 
concl~tsie, de H. Colard, advocaat-ge
neraal. - Pleitm·, de H. Fally. 

2e KAMER. - 22 september 1969. 

I o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - BESLISSING 
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WAAR1liJ WORDT VASTGESTELD DAT DE 
FOUTIEVE AANWEZIGHEID VAN EEN 

VOETGANGER OP DE RIJ1lAAN VOORZIEN-
1lAAR WAS VOOR DE BESTUURDER VAN 
EEN MOTORRIJTUIG. - V ASTSTELLING 

DIE NIET NOODZAKELIJK INSLUIT DAT 
ER GEEN OORZAKELIJK VERBAND 1lE

STAAT TUSSEN DE FOUT, DIE DE VOET

GANGER HEEFT GEPLEEGD, EN DE 
SCHADE ZOALS DEZE TO'l' STAND KWAM. 

20 CASSATIE.- 0MVANG.- STRAFZA

KEN. - BURGERLIJKE RECHTSVORDE_

RINGEN.- BESLISSING DIE ALLE AAN

SPRAKE.LIJKHEID VOOR EEN ONGEVAL 
TEN LASTE VAN DE 1lEKLAAGDE LEGT 
MET UITSLUITING VAN RET SLACHT

OFFER. - BE.SLISSING VERNIETIGD OM
DAT DE_ DOOR RET SLACHTOFFER GE

PLEEGDE FOUT ONWETTELIJK WE_RD 
1lESCHOUWD ALSOF ZIJ GEEN OORZAKE

LIJK VERBAND HIELD MET RET ONGE

VAL. - VE.RNIETIGING DIE ZICH NIET 
UITSTREKT TOT DE BESLISSING DAT DE. 

1lEKLAAGDE EEN FOUT HE.EFT GEPLEEGD 

WAARVOOR HIJ AANSPRAKELIJK WORDT 

GESTELD. 

1° De vaststelling door de rechte1· dat de 
joutieve aanu:ezigheid _ van een voet
ganger op de rijbaan voor de bestuurder 
van een motor1·ijtuig vooTzienbaar was, 
sluit niet noodzakelijk in dat e1· ge0n 
oo1·zakelijk verband bestaat tussen de 
fout, die de voetganger heejt gepleGgd, 
en de schade zoals deze tot stand kwam (1). 

2° Indien een beslissing d,:e alle aanspm
lcelijlcheid vooT een ongeval ten laste 
van de beklaagde legt met ttitsluiting 
van het slachtofje1·, ven~ietigd wonlt 
omdat de rechter onwettelijlc beslist 
heejt dat de door het slachtofje1· gepleegde 
.fout met het ongeval geen ooTzakelijk 
vm·band hield, strelct de vemietiging 
zich niet uit tot de beslissing dat de 
beklaagde een fout heejt gepleegd waar
voor hij aanspmlcelijk wo1·dt gesteld (2). 

(FABER, WEDlHVE HUYGHE, q.q., T. 
FRANCE, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« CHARBONNAGES DE MONGEAU-FON

TAINE ll EN «CAISSE COMMUNE D'ASSU-

(1) Raadpl. cass., 27 maart 1961 (Bull. en 
PAsrc., 1961, I, 820); 19 december 1962 (ibid., 
1963, I, 491); 28 februari 1966 (ibid., 1966, 
I, 831) en 13 januari en 14 april 1969 (ibid., 
1969, blz. 461 en 755). 

RANCES DE L'INDUSTRIE CHARBON
NIERE DES BASSINS DE CHARLEROI 
ET DE LA BASSE-SAMBRE ll,) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 november 1968 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel, recht
doende over de burgerlijke belangen 
aileen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

dooTdat het bestreden arrest beslist 
dat de volledige aansprakelijkheid voor 
het bedoelde ongeval op Huyghe rust, 
dienovereenkomstig de schadevergoeding 
van de burgerlijke partijen regelt en 
eiseres veroordeelt in de kosten van het 
hager beroep, doqr de openbare partij 
gemaakt sinds het vorige arrest van 
28 juni 1968, om reden dat het geen 
twijfel lijdt dat de botsing zich niet zou 
hebben voorgedaan indien de brom
fietser (wijlen Huyghe) zich voldoende 
verwijderd had gehouden van de voet:
ganger (France) en niet het voornemen 
had genomen hem rechts rakelings in 
te halen, ofschoon hij links over al de 
nodige ruimte beschikte.; hij boven<,lien 
zich had kunnen rekenschap geven van 
het traject dat deze voetganger' volgde 
en, in de omstandigheden zelf waarin 
dit oversteken gebeurde, niet kon menen 
dat de weggebruiker het voetpad wilde 
bereiken aan de andere kant van dat 
hetwellc hij zopas had verlaten ; 

te1·wijl, zoals het bestreden arrest 
erkent, eiseres verklaarde .te berusten 
in de beslissing van de eerste rechter 
die het ongeval beschouwd heeft · als 
het gevolg van twee samenlopende 
fouten van gelijk belang, de ene door 
Huyghe, de andere door France begaan, 
terwijlFrance, die niet betwistte de fout 
te hebben begaan die de eerste rechter 
te zijnen laste legde, doch beweerde dat 
deze in geen noodwendig oorzakelijk 
verband stand met het ongeval; door 
onder zulke ornstandigheden aileen te 

(2) Raadpl. cass., 16 mei 1966 (Bull. en 
PAsrc., 1966, I, 1171), 20 februari 1967 (Arr. 
cass., 1967, blz. 775) en 9 september 1968 
(ibid., 1969, biz. 22); raadpl. eveneens het 
hierna volgende arrest, biz. 73. 
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stellen, zoals het doet, dat wijlen Huyghe 
het ongeval httd kunnen vermijderi indien 
hij de feiten niet had begaan die te zijnen 
laste als fonten worden bewezen geacht, 
dit arrest niet vaststelt dat er geen oor
zakelijk verband bestaat tussen de fout, 
begaan en erkend door de burgerlijke 
partij France, en de schade zoals zij zich 
heeft voorgedaan, zodat bet bestreden 
arrest geen wettelijke verantwoording 
geeft voor zijn beslissing waarbij bet 
wijlen Huyghe aileen aansprakelijk ver
klaart voor de schadelijke gevolgen van 
bet bedoelde ongeval, evenmin als voor 
de veroordelingen die bet uitspreekt ten 
laste van eiseres die de tegen hem inge
stelde rechtsvorderingen regelmatig heeft 
overgenomen : 

Overwegende dat het arrest, in zijn 
onderzoek of de door de verweerder 
France erkende fout, met name de over
weg te hebben overgestoken terwijl 
deze gesloten werd en bet licht op rood 
stand, in oorzakelijk verband staat met 
bet ongeval, stelt « dat in werkelijkheid 
de vraag is of de voetganger al dan niet 
een voorzienbare hindernis heeft opge
leverd die de bromfietser - wijlen 
Huyghe - kon vermijden ; dat het geen 
twijfel lijdt dat de botsing zich niet zou 
hebben voorgedaan indien de brom
fietser zich voldoende verwijderd had 
gehouden van de voetganger en niet het 
voornemen had genmnen hem rechts 
rakelings in te halen, ofschoon hij links 
over al de nodige ruimte beschikte ; 
dat hij bovendien zich had kunnen 
rekerischap geven van het traject dat 
deze voetganger volgde en, in de omstan
digheden zelf waarin dit oversteken 
gebeurde, niet kon menen dat de wegge
bruiker het voetpad wilde bereiken aan 
de andere kant van datgene dat hij _zo
pas had .ver1aten; 

Overwegende dat het hof van beroep 
er aldus op wijst dat de schade vermeden 
zou zijn geworden indien wijlen Huyghe 
de font niet had begaan die het tegen 
hem bewezen acht, en dat de gedraging 
van de verweerder France niet onvoor
zienbaar was ·door de voornoemde 
Huyghe; 

Overwegende dat deze overwegingen 
alle!fn · niet noodzakelijk insluiten dat de 
feitenrechter de afwezigheid vaststelt 
van enig oorzakelijk verband tussen de 
font van verweerder en de schade zoals 
zij zich heeft voorgedaan ; 

Dat het hof van beroep derhalve geen 
wettelijke verantwoording geeft voor 
zijn beslissing waarbij aileen Huyghe 
aansprakelijk verklaard wordt voor het 

ongeval Em waarbij eiseres die de tegen 
hem ingestelde processen heeft overge
nomen, veroordeeld wordt om de schade
lijke gevolgen van dit ongeval volledig 
te vergoeden ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om di<p redenen, · vernietigt bet bestre
den arrest, behalve in zover het aan eise
res akte verleent dat zij, als erfgename 
van haar overleden echtgenoot Michel 
Huyghe en als moeder en wettelijke 
voogdes van haar minderjarig kind Eric, 
de tege_n voornoemde Huyghe ingestelde 
gedingen overneemt, en in zover bet 
beslist dat deze een font heeft begaan 
die in oorzakelijk verband staat met de 
schade van de verweerders, burgerlijke 
partijen ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing ; veroordeelt de verweerders in de 
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

22 september 1969. - 2• kamer. 
Voorzitte?", de H. de Waersegger, raads
heer waarnemend voorzitter.- Ve1·slag
geve1·, de H. Ligot. - Gelijkluidende con-. 
clusie, de H. Colard, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, de HH. Van Ryn en De 
Bruyn. 

2• KAMER.- 22 september 1969. 

1° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT VAN 10 DECEMBER 1958, 
ARTIKEL 8, LID 2. - VERPLICHTING 
EEN VOERTUIG, DAT DOOR EEN TOEVAL
LIGE OORZAAK NIET VERDER KAN RIJ
DEN, OPZI.J TE ZETTEN. - DRAAG
WI.JDTE. 

2° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERINGEN. - RECHTSVORDERINGEN 
INGESTELD DOOR EEN BEKLAAGDE. 
TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE EN OM
GEKEERD. - GEEN EINDBESLISSING 
OP DE EERSTE RECHTSVORDERING EN 
EINDBESLISSING OP DE TWEEDE. -
BESLISSINGEN GEGROND OP DEZELFDE. 
ONWETTIGE REDEN. - VaORZIENING 
TEGEN DE BESLISSING OP DE TWEE.DE 
RECHTSVORDERING AANGENOMEN. 
VERNIETIGING DIE ZICH UITSTREKT 
TOT DE BESLISSING OP DE E.ERSTE 
RECHTSVORDERING. 
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ao CASSATIE. - OMVANG. - STRAF· 
ZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVOR· 
DERINGEN. - BESLISSING DIE DE 
AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN ONGE· 
VAL TUSSEN BEIDE BEKLAAGDEN BIJ 
HELFTEN VERDEELT. - VERNIETIGING 

OP DE VOORZIENING VAN EEN DER 
BEKLAAGDEN VAN DE BESLISSINGEN 
GEWEZEN OP DE WEDERZIJDSE BURGER· 
LIJKE REOHTSVORDERINGEN. - VER· 
NIETIOING DIE ZICH NIET UITSTREKT 

TOT DE BESOHIKKING WAARBIJ DE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ANDERE 
BEKLAAGDE OP DE HELFT TEN MINSTE 

WORDT VASTGESTELD. 

I o A1·tileel 8, lid 2, van het Wegverlceers
reglement van 10 december 1958 bepaalt 
de verplichtingen van de bestuurder 
wiens voertttig doO?' een toevallige oor
zaale niet verder lean rijden en moet 
worden opzij gezet of m:et lean verplaatst 
worden, en niet de vm·plichtingen van 
een bestuurder die, nadat zijn voertuig 
niet verder leon rijden, het opnieuw op 
gang gebracht heeft, al was _het doo?' 
het met de hand voort te duwen om zijn 
weg te hervatten (1). 

2o W annee?' de beslissingen gewezen op 
de wederzijdse burge?"lijke · rechtsvo?'· 
d~ringen van een beklaagde en van een 
meclebelelaagde gegrond zijn op dezelfcle 
onwettige 1·eden en een ontvankelijke 
voorziening ingestelcl werd tegen cle 
eindbeslissing op de ?'echtsvorde?·ing 
van de medebeklaagde en aangenomen 
werd, st1·ekt de vernietiging zich uit tot 
de niet definitieve beslissing op de ?'echts
vorde?·ing van cle belclaagde (2). 

ao W anneer de ?'echter de aanspralcelijlc
heid voor de gevolgen van een ongeval 
tttssen twee beklaagden bij helften heeft 
verdeelcl, strelct de vernietiging op de 
voorziening van een van beiden van de 
beslissingen op de wederzijdse rechts
vorderingen en gegroncl him·op dat de 
eiser aansprakelijlc werd ve?·lclaa?·d, zich 
niet uit tot de beslissing dat de andere 
belclaagde aanspralcelijk is ten belope 
van de helft ten minste (3). 

(1) Raadpl. Rep. prat. dr. belge, v 0 Voirie 
(Usagers de la) (police du roulage), nr 650; 
cass., 4 september 1967 (Arr. cass., 1968, 
biz. 11). 

(2) Oass., 6 september 1965 (Bttll. en 
PASIC., 1966, I, 17), 18 juni 1968 (Arr. cass., 
1968, blz. 1278). 

(HANOTIAU, T. SOLHEID.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 november 1968 gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Verviers, rechtdoende in hoger beroep ; 

I. In zover de voorziening .van de 
eiser, beklaagde, gericht is tegen de 
beslissing op de strafvordering en op de 
burgerlijke rechtsvordering die tegen hem 
gericht zijn : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317, 1319, 1320, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 
van de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het W etboek 
van strafvordering, en 8, lid 2, van het 
algemeen reglement op de politie over 
het wegverkeer (koninklijk besluit van 
8 april 1954, gewijzigd bij het koninklijk 
besluit van 4 juni 1958), 

doo1·dat het bestreden vonnis eiser tot 
geldboete van 20 frank, vermeerderd met 
190 deciemen, veroordeelt wegens over
treding van artikel 8, lid 2, van dit alge
meen reglement en beslist dat de aan
sprakelijkheid voor het op 29 december 
1967 te Jalhay voorgekomen ongeval 
bij helften moet worden verdeeld, op 
grond hiervan « dat de rechtstreeks ge
daagde Hanotiau van zijn kant de regels 
noch de voorzichtigheid die in dat 
geval geboden waren, niet heeft in acht 
genomen ; dat hij aan de verbalisanten 
verldaarde dat hij sinds een zekere tijd 
de wagen die tegen hem aangebotst is, 
had opgemerkt ; dat hij derhalve moest 
vermijden een hindernis te veroorzaken 
voor dit voertuig, hetzij door zijn maneu
ver stop te zetten, hetzij door de nodige 
maatregelen te nemen om de verkeers
veiligheid te verzekeren ; dat zijn voer
tuig, dat niet op gang kon komen zonder 
hulp en zonder de medewerking van 
andere weggebruikers, moet worden be
schouwd als een voertuig dat niet verder 
kan rijden door een toevallige oorzaak 
in de zin van artikel 8 van het algemeen 
reglement, hetwelk geen onderscheid 
maakt tussen de verschillende oorzaken 
die zodanige stopzetting kunnen teweeg
brengen; dat de artikelen 96, 2, 113 en 

(3) Oass., 6 september 1965 (Bull. en PASIC., 
1966, I, 17); 15 januari 1968 (Arr. cass., 1968. 
blz. 657); raadpl. eveneens het hiervoorgaande 
arrest, blz. 71. 

c-· 
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114 bier geen toepassing vinden ; dat 
de rechtstreeks gedaagde zich niet uit
sluitend mocht verlaten op de lichten 
van de andere voertuigen die op de andere 
kant van de rijweg gestopt hadden, 
ofschoon deze lichten zijn eigen voertuig 
niet verlichtten », 

terwijl, ee1·ste onclerdeel, bet juist is dat 
eiser verklaard heeft « dat hij sinds een 
zekere tijd de wagen die tegen hem 
aangebotst is had opgemerkt, maar hij 
ter nadere verduidelijking gezegd heeft 
dat zijn wagen zich reeds op de weg 
bevond toen de wagen van de beer 
Solheid op een zeer grote afstand ver
schenen is op de belling Belle-croix ( dit 
is op ongeveer 1 kilometer) » en hij 
daaraan later heeft toegevoegd : « mijn 
wagen was in beweging op bet ogenblik 
van bet ongeval ; ik meen er reeds op 
gewezen te hebben dat bet maneuver 
begonnen werd toen de wagen van de 
heer Solheid nog niet in bet zicht 
was"; dat bet vonnis hetwelk op de 
verklaringen van eiser berust om te 
beslissen dat deze « derhalve moest 
vermijden een hindernis teweeg te bren
gen voor verweerders voertuig . . . door 
zijn maneuver stop te zetten n, de bewijs
kracht geschonden heeft van de stukken 
waarin deze verklaringen zijn opgeno
men, aangezien deze beoordeling van de 
rechtbank insluit dat, volgens eiser, zijn 
voertuig zich niet op de weg zou hebben 
bevonden - en dus geen hindernis zou 
hebben opgeleverd - toen verweerders 
voertuig verschenen is ; in werkelijkheid 
bevond eisers voertuig zich op dit ogen
blik reeds op de weg en het stopzetten 
van het maneuver zou derhalve niet tot 
gevolg kunnen hebben gehad de aan
wezigheid van een (voorzienbare) hin
dernis voor verweerder te vermijden, 
zodat de motivering van het vonnis niet 
dienend is, wat gelijkstaat met niet
motivering ; 

tweecle oncle1·cleel, artikel 8, lid 2, van 
het algemeen reglement op de politie 
over bet wegverkeer slechts toepasselijk 
is op voertuigen die door een toevallige 
oorzaak niet verder kunnen rijden; 
zodat bet niet als grond kan dienen om 
eiser te veroordelen tot geldboete (en 
dientengevolge tot een verdeling van 
aansprakelijkheid), aangezien het feite
lijk vaststaat dat bet voor bet voertuig 
van eiser niet onmogelijk was verder 
te rijden, maar dat het in beweging was 
(wat trouwens bevestigd wordt door de 
grief die het vonnis tegen eiser aanvoert, 
te weten « zijn maneuver niet te hebben 

stopgezet ") ; de overweging dat de op 
de weg stilstaande voertuigen de wagen 
van eiser niet voldoende verlicht zouden 
hebben, dus niet dienend is in bet huidige 
geval zoals in aile gevallen waarin een 
voertuig dwars over - de weg staat, in 
beweging is of door een niet-toevallige 
oorzaak niet verder kan rijden : 

W at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat bet vonnis stelt 
« dat de beklaagde Hanotiau - thans 
eiser - met behulp van andere wegge
bruikers zijn wagen op .de glibberige 
sneeuw voortduwde om hem uit de 
verkeersdrukte te halen, wanneer zijn 
medebeklaagde Solheid - thans ver
weerder - tegen hem aanbotste na hem 
te laat te hebben opgemerkt en na te 
hebben geremd; ... dat Hanotiau de 
regels noch de voorzichtigheid die in dat 
geval geboden waren, niet heeft in acht 
genomen ; dat hij aan de verbalisanten 
verklaarde dat hij sinds een zekere t,ijd 
de wa.gen die tegen hem aangebotst is, 
had opgemerkt ; dat hij derhalve moest 
vermijden een hindernis te veroorzaken 
voor dit voertuig, hetzij door zijn 
maneuver stop te zetten, hetzij door de 
nodige maatregelen te nemen om de 
verkeersveiligheid te verzekeren ; dat 
zijn voertuig, dat niet op gang kon komen 
zonder hulp en zonder de medewerking 
van andere weggebruikers, moet worden 
beschouwd als een voertuig dat niet 
verder kon rijden door een toevallige 
oorzaak in de zin van artikel 8 van het 
algemeen reglement, hetwelk geen onder
scheid maakt tussen de verschillende 
oorzaken die zodanige stopzetting lnmnen 
teweegbrengen "; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank door deze vaststellingen en 
overwegingen · geen wettelijke rechtvaar
diging geeft voor haar beslissing, eiser 
wegens overtreding van artikel 8, lid 2, 
van het wegverkeersbesluit te veroor
delen en de helft van de schadelijke 
gevolgen van het ongeyal te zijnen laste 
te brengen; 

Dat voornoemd artikel 8, lid 2, immers 
de verplichtingen bepaalt van een 
bestuurder wiens voertuig door een toe
vallige oorzaak niet verder kan rijden 
en moet worden opzij gezet of niet kan 
verplaatst worden, en niet de verplich
tingen van een bestuurder die, nadat zijn 
voertuig niet verder kon rijden, het 
opnieuw op gang gebracht heeft, al was 
bet door bet met de hand voort te duwen, 
om zijn weg te hervatten ; 
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Dat derhalve dit onderdeel van het 
middel gegrond is ; 

II. In zover de voorziening van de 
eiser, burgerlijke partij, gericht is tegen 
de beslissing op de rechtsvordering die 
door hem tegen verweerder is ingesteld : 

Overwegende dat het vonnis aan eiser 
een vergoeding bij voorraad toekent, de 
door de eerste rechter bevolen onder
zoeksmaatregel bevestigt en de zaak 
verwijst naar deze rechter ; dat zulks 
geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van straf
vordering en geen uitspraak doet over 
een bevoegdheidsgeschil ; dat de voor
ziening dus niet ontvankelijk is ; 

Overwegende evenwel dat de vernie
tiging, gerechtvaardigd door het aan
nemen van het hierboven onderzochte 
middel, zich moet uitstrekken tot de 
niet definitieve beslissing die berust 
op dezelfde onwettelijke grand en waar
tegen eiser zich thans niet in cassatie 
kon voorzien ; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van de 
overige punten van het eerste middel, 
noch van het tweede middel, die geen 
cassatie zonder verwijzing zouden kun
nen meebrengen, vernietigt het bestreden 
arrest, in zover het uitspraak doet op de 
strafvordering die tegen eiser is ingesteld 
en op de burgerlijke vorderingen, met 
dien verstande evenwel dat de vernie
tiging zich niet uitstrekt tot de beschik
king waarbij verweerder tenminste voor 
de helft aansprakelijk wordt verklaard 
voor de schade ; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; beveelt dat van het 
thans gewezen arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt ver- · 
weerder in drie vierde van de kosten en 
eiser in een vierde ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Luik, zitting houdende in 
hager beroep. 

22 september 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. de Waersegger, raads
heer waarnemend voorzitter. - Ve1·slag
gever, de H. Ligot. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Colard, advocaat-generaal. 
- Pleiter, de H. Dassesse. 

2e ·KAMER. - 22 september 1969. 

WEGVERKEER.- OVERTREDING VAN 
ARTIKEL 34-1° VAN DE WET BETREF· 
FENDE DE POLITIE OVER RET WEGVER· 
KEER. -ALCOHOLGEHALTE.- GEVAN· 
GENISSTRAF.- MINIMUM. 

De gevangenisstraj opgelopen door degene 
die een voertuig bestuurt op een open
bare plaats na alcoholische dranken in 
zodanige hoeveelheden te hebben gebruikt 
dat het alcoholgehalte in zijn bloed ten 
minste 1,5 g1·am pm· l·iter bedraagt, mag 
niet minder bedragen dan vijjtien da
gen (1). (Wet betreffende de politic 
over het wegverkeer, art. 34-1°.) 

(PROCUREUR DES KONINGS 
TE NEUFCHATEAU, T. HENNAUX.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 januari 1969 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Neuf
chateau, rechtdoende in hager beroep ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 34, 1o, en 38, § 1, 1°, van het konink
lijk besluit van 16 maart 1968 tot coor
dinatie van de wetten betre:ffende de 
politic over het wegverkeer, 

doordat de rechtbank wegens het mis
drijf omschreven in voornoemd arti
kel 34, 1° (telastlegging G), 

ee1·ste onderdeel, een gevangenisstraf 
van 8 dagen uitspreekt, 

terwijl deze straf niet lager m:tg zijn 
dan 15 dagen, 

tweede onclet·deel, verval uitspreekt van 
het recht om autovoertuigen van cate
goric B te besturen, zonder vast te 
stellen dat het ongeval of het misdrijf 
te wijten is aan een persoonlijke daad 
van beklaagde : 

Overwegende dat het vonnis verweer
der met name veroordeelt tot gevangenis
straf van 8 dagen en hem bovendien 
vervallen verklaart van het recht auto
voertuigen van categorie B te besturen 
voor een duur van drie maanden om op 

(I) Raadpl. cass., 20 september 1965 (Bull. 
en PASIC., 1966, I, 88) en 22 augustus 1968 
(Arr. cass., 1968, biz. 1342). · 
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25 mei 1968 het misdrijf dat omschreven 
is in artikel 34, 1°, vermeld in het middel 
(telastlegging 0), te hebben begaan; 

Overwegende dat de bij deze wettelijke 
bepaling gestelde gevangenisstraf ten
minste vijftien dagen bedraagt en dat de 
onwettelijkheid van de uitgesproken 
gevangenisstraf de onwettelijkheid mee
brengt van de gehele veroordeling ; 

Dat het middel in zijn eerste onder
dee! gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover het eiser veroor
deelt wegens de telastlegging 0 en uit
spraak doet over de kosten ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver
weerder in de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Marche-en-Famem1e, zit
ting houdende in hoger beroep. 

22 september 1969. - 2 8 kamer. 
Voorzitter, de H. de Waersegger, raads
heer waarnemend voorzitter.- V6'/·slag
gever, Baron Richard. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Colard, advocaat-ge
neraal. 

28 KAMER. - 22 september 1969. 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE. -
STRAFZAKEN. - SAMENSTELLING VAN 
DE. RECHTBANK. - PROCE.S-VERBAAL 
VAN DE. TE.RE.CHTZITTING VERSCHILT 
VAN DE UITGIFTE. VAN HET VONNIS. -
VONNIS NIETIG. 

liVanneer volgens de vermeldingen van het 
proces-verbaal van de terechtzitting, 
enerzijds, en volgens die van de uitgijte 
van het vonnis, anderzijds, de rechters 
die het vonnis hebben gewezen niet 
dezeljde zijn, moet dit vonnis nietig vm·
klaard worden (1). (Wet van 20 april 
1810, art. 7.) 

(1) Cass., 28 oktober 1968 (.Ar1·. cass., 1969 
blz. 226). 

(PROCUREUR DES KONINGS 
TE LUIK, T. DAVISTER.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 maart 1969 door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik, recht
doende in hoger beroep, gewezen; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 7 van 
de wet van 20 april 1810 op de rechter
lijke organisatie en de rechtsbedeling 
en 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 24 februari 
1969 van de Correctionele Rechtbank te 
Luik vaststelt dat de rechtbank bestond 
uit de heren Vandervelden, rechter en 
waarnemend voorzitter, Verlinden en 
Materne, rechters, dat de zaak op deze 
terechtzitting werd behandeld en dat het 
vonnis uitgesproken zal worden op 
17 maart 1969; 

Overwegende dat, hoewel het vonnis 
vermeldt dat deze drie magistraten aan
wezig waren bij de uitspraak van het 
vonnis ter openbare terechtzitting van 
17 maart 1969, het proces-verbaal van 
deze zitting de aanwezigheid van de 
heer Sarlet, plaatsvervangend rechter, 
als derde magistraat vaststelt en niet 
die van de heer )\'Iaterne ; 

Overwegende dat wegens deze tegen
strijdige vermeldingen vari het vonnis 
en van het proces-verbaal der terecht-· 
zitting van 17 maart 1969, het Hof in 
de onmogelijkheid verkeert om na te 
gaan of het vonnis gewezen is door de 
rechters die bij de behandeling van de 
zaak tegenwoordig geweest zijn ; 

Om die redenen; en zonder acht. te 
slaan op het middel dat eiser inroept 
en dat geen cassatie zonder verwijzing 
zou kunnen meebrengen, vernietigt he't 
bestreden vonnis ; 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 de Correctionele 
Rechtbank te Hoei, zitting houdende in 
hoger beroep. 

22 september 1969. - 28 kamer. -
Voo1·zitter, de H. de Waersegger, raads
heer waarnemend voorzitter.- Verslag
gever, de H. Trousse. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Colard, advocaat-gene
raal. 
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2e KAMER. - 22 september 1969. 

1° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN. - GEVOLGTREKKING 
DOOR D:E1 R:E1CHTER AFGELEirr UIT DE 
DOOR H:E1M GEDAN:E1 VASTSTELLINGEN. 
- To:mzrcHT VAN HET HoF. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
-EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -

VASTST:E1LLING:E1N VAN DE RECHTER.
GEVOLGTR:E1KKING AFG:E1LEID UIT DEZE 
VASTST:E1LLING:E1N WAARlVIEE ZIJ ONVER
ENIGBAAR ZIJN .- N lET .GEMOTIVEERDE 
BESLISSING. 

.77 

1° Zo de rechter soeverein 'de feiten waa1·op 
hij zijn beslissing g1·ondt moet vast
stellen, staat het evenwel aan het 'H of 
van cassatie onder meer te onderzoeken 
of het besluit dat hij m·uit t1·ekt uit deze 
gegevens kan wo1·den afgeleid (1). 
(Impliciete oplossing). 

2° Niet 1·egelmatig gemotiveerd is de beslis
sing die steunt op een gevolgtrekking 
welke onverenigbaar is met de feitelijke 
vaststellingen waarop zij is geg1·ond (2). 
(Grondwet, art. 97). 

(DEROME, T. DRAGUET.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 maart 1969 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Bergen, 
rechtdoende in hoger beroep ; 

I. Op de voorziening van Derome, als 
beklaagde: 

Over het middel hieruit afgeleid dat, 
om eiser tot straf en schadevergoe
ding te veroordelen, het bestreden vonnis 
hierop steunt dat uit de omstandig
heden waaronder eiseres reed, kan wor
den afgeleid dat zij om de rechts van 
haar stationerende voertuigen niet had 
mogEm rijden; dat het voertuig van 
verweerder tegen 60 km per uur reed 
terwijl het hare tegen 30 km per uur reed ; 
dat de twee voertuigen elkaar hebben 

(I) Cass., 6 december 1965 (Bull. en PAsiC., 
1966, I, 462) ; verg. cass., 18 september 1962, 
en noot 3 get. W. G. (ibid., 1963, I, 80) en 
3 september 1968 (Arr. cass., 1969, blz. 1). 

- --- -- ---1 ~-

ontnioet op 4 7 meter van de plaats waa'r 
verweerders voertuig zichtbaar werd voor 
de tegenliggers ; dat van zodra dit voer
tuig opkwam, verweerder 4 7 meter heeft 
afgelegd terwijl eiseres gedurende 
dezelfde tijd 23 meter 50 heeft afgelegd; 

terwijl het blijkt dat eiseres aldus ver
weerder eerst heeft kunnen opmerken 
toen zij op 23,50 meter v.an de plaats der 
botsing kwam ; ten gevolge van een 
kennelijke vergissing bij de berekening 
en in de redenering het vonnis beslist 
dat eiseres eiser heeft moeten opmerken 
op het ogenblik dat zij aangezet heeft 
of onmiddellijk daarna, dit is op een 
afstand van 66 meter : 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
de eerste rechter het misdrijf van onop
zettelijke verwondingen en de overtreding 
van artikel 20-2 van het algemeen regle
ment op de politie over het wegverkeer 
terecht tegen eiseres bewezen heeft ver
klaard, de rechter in hoger beroep steunt 
op de omstandigheid « dat onmiddellijk 
na, zoniet bij het aanzetten, beklaagde 
de aankomst heeft moeten opmerken " 
van verweerders tegemoetkomend voer
tuig; 

Dat de werkelijkheid van deze omstan
digheid volgens de redenen van het vonnis 
af te leiden is uit de feitelijke gegevens 
die dit vonnis nader omschrijft door erop 
te wijzen dat toen eiseres v66r haar 
woning aanzette, zij in de richting waarin 
zij ging over een gezichtsveld beschikte 
van 113 meter, dat zij 66 meter heeft 
afgelegd tot op de plaats van de botsing 
en dat, gezien de snelheid van haar voer
tuig en van verweerders tegemoetkomend 
voertuig, laatstgenoemde een dubbel zo 
grote afstand heeft afgelegd gedurende 
de tijd waarin zij dit traject heeft door
lopen; 

Overwegende dat uit deze wei omschre
ven vaststellingen noodzakelijk volgt dat 
verweerders voertuig zich op 198 meter 
afstand bevond op het ogenblik waarop 
eiseres aanzette en dat hij nog 85 meter 
moest doorlopen alvorens de gezichts
grens te bereiken van eiseres die in 
dezelfde tijd 42,50 meter aflegde; 

Dat de vaststellingen van het vonnis 
dus onverenigbaar zijn met de gevolg
trekking die de rechter daaruit wil 
afleiden en dat de bestreden beslissing 

(2) Raadpl. cass., 6 maart 1967 (Arr. cass., 
1967, blz. 840); verg. cass., 3 september1968, 
in de vbrige noot geciteerd. 
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derhalve niet regelmatig met redenen 
is omkleed; 

Dat het middel gegrond is ; 

II. Op de voorziening van Derome, 
als burgerlijke partij 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat de voorziening van de 
eiseres, burgerlijke partij, betekend is 
aan de partij waartegen zij is gericht ; 

Dat zij derhalve niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover het uitspraak doet 
op de strafvordering en de burgerlijke 
rechtsvordering die tegen eiseres zijn 
ingesteld ; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden 'gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; veroordeelt elk van de partijen in 
de helft van de kosten ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Doornik, zitting houdende 
in hager beroep. 

22 september 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. de Waersegger, raads
heer waarnmnend voorzitter. - Verslag
gever, de H. Trousse. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Colard, advocaat-gene
raal. - PleiteT, de H. Calmant (van de 
balie te Bergen). 

2e KAMER. - 22 september 1969. 

l o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ 
DIE DE INVRIJHEIDSTELLING VAN EEN 
GEINTERNEERDE WEIGERT. - VAST
STELLING DAT DE GEESTESTOESTAND 
VAN DE GEINTERNEERDE NIET VOL
DOENDE VERBETERD IS EN DAT DE 
VOORWAARDEN VOOR ZIJN RE.CLASSE-

.RING NIET vERVU;LD ZIJN. - GEEN 
CONCLUSIE. - REGELMATIG GEMOTI
VEERDE BESLISSING. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - BESLIS-

SING VAN DE COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ DIE DE 
INVRIJHEIDSTEL;LING VAN EEN GEIN
TERNEERDE WEIGERT. - GEEN CON
CLUSIE. - MOTIVERING. 

3° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - CoM
MrssrE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ DIE UITSPRAAK MOET 
DOEN OVER EEN VERZOEK OM INVRIJ
HEIDSTELLING VAN EEN GEINTER
NEERDE. - COMIIUSSIE DIE EEN VAN 
ZIJN LEDEN AFVAARDIGT NAAR DE 
INTERNERINGSPLAATS OM INLICHTIN
GEN IN TE WINNEN OMTRENT DE TOE
STAND VAN EEN GEINTERNEERDE EN 
HEM TE HOREN. - AFGEVAARDIGD 
LID NIET VE.RPLICHT ZICH TE LATEN 
BIJSTAAN DOOR DE GENEESHEER VAN 
DE INRICHTING. 

4° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - CoM
MISSIE TOT BESCHERMING VAN ))E 
MAATSCHAPPIJ DIE UITSPRAAK MOET 
DOEN OVER EEN VERZOEK OM INVRIJ
HEIDSTELLING VAN EEN GEINTER
NEERDE. - NEERLEGGING VAN EEN 
NIEUW MEDISCH VERSLAG. - lN REGEL 
NIET VEREIST. - UrTZONDERINGEN. 

5o BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - CoM
MISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ DIE UITSPRAAK MOET 
DOEN OVER EEN VERZOEK OM INVRIJ
HEIDSTELLING VAN EEN GEINTER
NEERDE.- DEBATTEN.- DEBATTEN 
OVER DE MEDISCH-PSYCHIATRISCHE 
VRAAGPUNTEN BETREFFENDE DE TOE
STAND VAN EEN GEINTERNEERDE DIE, 
ZONDER VOOR HEM NADELIG TE ZIJN 
IN ZIJN TEGENWOORDIGHEID NIET KON
DEN ONDERZOCHT WORDEN. - GEIN
TERNEERDE VERTEGENWOORDIGD DOOR 
ZIJN ADVOCAAT. - WETTELIJKHEID. 

6o RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - BESLISSING 
VAN DE COMMISIE TOT BESCHERMING 
VAN DE MAATSCHAPPIJ DIE DE INVRIJ
HEIDSTELLING VAN EE.N GEINTER
NEERDE WEIGERT. - VASTSTELLING 
DOOR DEZE BESLISSING DAT HET. VOOR 
DE GEINTERNEERDE NADELIG IS IN 
ZIJN AANWEZIGHEID MEDISCH-PSYCHIA
TRISCHE VRAAGPUNTEN TE ONDERZOE
KEN EN DAT DE GEINTERNEERDE TIJ
DENS DE DE.BATTEN VERDEDIGD WERD 
DOOR ZIJN ADVOCAAT. - GEEN BOHEN
DING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDE
DIGING. 



7o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF

ZAJ>:EN. - VOORZIENING TEGEN EEN 
BESLISSING VAN DE OOMMISSIE TOT 
BESOHERMING VAN DE MAATSOHAPPIJ 

DIE DE INVRIJHEIDSTELLI~G VAN EEN 
GEINTERNEERDE WEIGERT.- MIDDEL 
HIERUIT AFGELEID DAT DE BESLISSING 
GEWEZEN IS BUITEN DE TEGENWOOR

DIGHEID VAN DE GEINTERNEERDE EN 
DAT HEM GEEN AFSOHRIFT ERV AN TER 
KENNIS WERD GEBRAOHT. - NIET 
ONTVANKELIJK MIDDEL. 

go VONNISSEN EN ARRESTEN. 

STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN DE 
OOMMISSIE TOT BESOHERMING VAN DE 
llfAATSOHAPPIJ DIE DE INVRIJHEID
STELLING VAN EEN GEINTERNEERDE 

WEIGERT. GEEN KENNISGEVING 
VAN EEN AFSOHRIFT VAN DE BESLIS
SING AAN DE GEINTERNEERDE. 
0MSTANDIGHEID DIE DE WETTELIJK
HEID VAN DE BESLISSING NIET AAN

TAST. 

1 o en 2o Bij gebreke van een conclusie 
motiveert de commissie tot bescherming 
van de maatschappij 1·egelmatig haar 
beslissing, die de invrijheidstelling van 
een ge'internem·de weigert, dom· vast te 
stellen dat zijn geestestoestand niet 
voldoende ·verbeterd is en dat de voor
waarden voor zijn reclassering niet 
vervuld zijn (1). (Grondwet, art. 97; 
wet tot bescherming van de maat
schappij van 9 april 1930, vervangen 
door de wet van 1 juli 1964, art. 1g, 
lid 1). 

3° De bepalingen van de artikelen 16 en 18 
van de wet tot bescherming van de 
maatschappij vereisen niet dat de genees
heer van de interne1·ingsim·ichting het 
lid der commissie tot bescherming der 
maatschappij bijstaat, dat lcmchtens 
voormeld artikel 18, dom· deze commissie 
ajgevaardigd wordt naa1· de inter
neringsplaats om inlichtingen in te 
winnen omtrent de toestand van een 
ge'internee1•de en hem te horen, alvorens 
uitspraak te doen over zijn verzoek om 
invrijheidstelling (2). 

4° Indien de commissie tot bescherming 
van de maatschappij uitspraak moet 

(1) Verg. cass., 25 november 1968 (Arr. 
cass., 1969, blz. 322). Raadpl. cass., 10 juni 
1968 (ibid., 1969, blz. 1222). 

(2) Raadpl. cass., 6 januari 1969 (Arr. cass., 
1969, blz. 429). 

-------~------ -r -- -

doen over een verzoelc om invrijheid
stelling vereist artilcel 16 van de wet 
tot bescherming van de maatschappij 
niet, buiten de gevallen waarin de com
missie of de ge'inteTneM·de die het advies 
ingewonnen hebben van een geneesheer 
naar hun lceus, dat een nieuw medisch 
verslag bij het dossier wordt gevoegd. 

5o Zo het nadelig is in tegenwom·digheid 
van een ge'internee1·de medisch-psychia
trische vraagpunten bet1·effende zijn 
toestand te onde1·zoelcen, wordt deze 
wettelijk vertegenwoordigd door ZtJn 
advocaat tijdens de debatten van de 
commissie tot bescherming van de maat
schappij die uitspmalc moet doen over 
zijn verzoelc om inV1·ijheidstelling. (Wet· 
tot bescherming van de maatschappij 
van 9 april 1930, vervangen bij de 
wet van 1 juli 1964, art. 16, lid 5.) 

6° De rechten van de ve1·dediging wo1·den 
niet geschonden door de beslissing van 
de commissie tot besche1·ming van de 
maatschappij, die de invrijheidstelling 
van een ge'interneerde weigert, na te 
hebben vastgesteld enerzijds dat het 
nadelig was in aanwezigheid van 
de ge'intemeerde medisch-psychiat1·ische 
vmagpunten betreffende zijn toestand 
te onde1·zoeken en ande1·zijds dat de 
ge'i.nte1·neerde tijdens de debatten door 
zijn advocaat vertegenwoordigd en ver
dedigd werd. 

7° Niet ontvanlceljlc bij gebreke aan 
belang is het middel hieruit ajgeleid dat 
de beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij, die 
de invrijheidstelling van een ge'i.nter
neerde weigert, gewezen is buiten de 
tegenwoordigheid van de ge'interneerde 
en hieruit dat hem geen ajschrijt van 
deze beslissing werd betelcend, wanneer 
deze beslissing gewezen is nadat de 
ge'interneerde door zijn advocaat voor ,de 
commissie ve1·tegenwoordigd en verde
digd werd (3). 

go Het gebrek aan betekening aan de 
ge'interneerde van een ajschrijt van de 
beslissing van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij die de 
invrijheidstelling weigert, tast de wette
lijlcheid van deze beslissing niet aan (4). 

(3) Raadpl. cass., 16 juni 1969 (Arr. cass., 
1969, blz. 1027) alsmede noot 3. 

(4) Verg. cass., 24 maart 1969 (Arr. cass., 
1969, blz. 688). 
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(DEVRIENDT.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 26 juni 1969 door de Com
missie tot bescherming der maatschappij, 
ingesteld bij de psychiatrische afdeling 
van de gevangenis te Vorst, gewezen, 
waarbij eisers verzoek tot invrijheid
stelling verworpen wordt ; 

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

doorclat de beslissing niet met redenen 
is omkleed: 

Overwegende dat de beslissing vast
stelt dat, in strijd met wat artikel 18 
van de wet tot bescherming der maat
schappij vereist als voorwaarde voor de 
invrijheidstelling van de gei"nterneerde, 
eisers geestestoestand niet voldoende 
verbeterd is en de voorwaarden voor zijn 
reclassering niet vervuld zijn ; 

Overwegende dat, bij ontstentenis 
van conclusie, de beslissing niet omstan
diger gemotiveerd moest zijn ; 

Dat het middel derhalve feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uib 
de schending van de rechten der verde
diging en van de artikelen 16 en 18 van 
de wet tot bescherming der maatschappij 
van 1 -juli 1964, 

doorclat 1° de aan de internerings
inrichting verbonden geneesheer afwezig 
was toen eiser op 19 juli 1969 gehoord 
wEird door de voorzitter van de Com
missie tot bescherming van de maat
schappij en geen enkel geneeskundig ver
slag in het dossier is opgenomen ; 

2° eiser het advies niet heeft kunnen 
ho~en van het openbaar ministerie noch 
van de geneesheer van de internerings
inrichting, evenmin als het pleidooi van 
zijn raadsman ter vergadering van deze 
commissie op 26 juni 1969; 

3° de beslissing in eisers afwezigheid 
uitgesproken is en hem geen afschrift 
is betekend : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat, volgens de · arti
kelen 16 en 18 van de wet tot bescher
ming der maatschappij, niet vereist is 
dat de geneesheer van de internerings
inrichting het commissielid bijstaat, dat 
krachtens voormeld artikel 18 door 

deze commissie afgevaardigd wordt naar 
de interneringsplaats om inlichtingen 
in te winnen mntrent de toestand van 
een gei"nterneerde, en evemnin, tenzij _de 
commissie of de gei"nterneerde het adv1es 
vragen van een geneesheer naar hun 
kens, dat een nieuw geneeskundig verslag 
in het dossier wordt opgenomen ; 

w at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de beslissing in 
overeenstemming met artikel 16 van 
voornoemde wet vaststelt dat het voor 
de gelnterneerde nadelig zou zijn geweest 
medisch-psychiatrische vraagstukken in 
zijn tegen woordigheid te bespreken en 
vermeldt dat eisers raadsman op de 
vergadering van 26 juni 1969 aanwezig 
was; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat blijkens de vermel
dingen van de beslissing eiser vertegen
woordigd en verdedigd werd door zijn 
raadsman, zodat de beslissing op tegen
spraak gewezen is ; 

Dat eiser zijn voorziening binnen de 
wettelijke termijnen heeft kmmen instel
len en derhalve geen belang heeft om 
te doen gelden dat de beslissing niet in 
zijn aanwezigheid is uitgesproken; 

Dat anderzijds, in de onderstelling 
dat deze formaliteit wettelijk vereist 
was, de kennisgeving van een afschrift 
van de beslissing een handeling is van 
na de beslissing, zodanig dat het ont
breken ervan de wettelijkheid van de 
beslissing niet kan aantasten ; 

Dat het middel derhalve in geen enkel 
van zijn onderdelen kan worden aange
nomen; 

Over het derde middel, hieruit afge
leid dat de beslissing de invrijheidstelling 
van eiser heeft geweigerd, · , 

terwijl deze voldeed aan alle voor
waarden vereist bij de wet tot bescher
ming der m.aatschappij, daar zijn gees
testoestand voldoende verbeterd was en 
zijn reclassering verzekerd was door de 
keuze van een vaste woonplaats en een 
arbeidsbewijs : 

Overwegt'mde dat het middel. kritiek 
oefent op de redenen die tot de onaan
tastbare beoordelingsbevoegdheid van 
de Commissie tot beschenning van de 
maatschappij behoren en waardoor deze 
haar beslissing wettelijk verantwoord 
heeft; 

Dat het middel derhalve niet ontvan
kelijk is; 
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En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

Om die redenen, zonder acht te slaan 
op de memorie die op 15 september 1969 
is ingediend, dit is acht dagen voor de 
terechtzitting, verwerpt de voorziening. 

22 september 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. de Waersegger, raads
heer waarnemend voorzitter.- Verslag
gever, de H. Trousse. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Colard, advocaat-gene
raal. 

2e KAMER. - 22 september 1969. 

1° STRAF.- VERVANGENDE GEVANGE
NISSTRAF. - CORRECTIONELE GELD
BOETE.- MINIMUM DER GEVANGENIS
STRAF. 

2° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAFZA
KEN. - VERVANGENDE GEVANGENIS
STRAF ONWETTELIJK. - VERNIETI
GING EN VERWIJZING BEPERKT TOT 
DIT PUNT VAN RET BESCHIKKEND 
GEDEELTE. 

1 ° De vervangende gevangenisstraf voo1· 
een con·ectionele geldboete mag niet 

. minder dan acht dagen bedragen (1). 
(Strafwetb., art. 40.) 

2° Indien een vm·oordelend vonnis vernie
tigd wordt omdat de rechter een vervan
gende gevangenisstraj heejt uitgesproken 
die mindm· bedraagt dan die welke hij 

. wettelijk moest uitspreken, worden de 
vernietiging en de verwijzing beperkt 
tot dit punt van het beschikkend 
gedeelte (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS 
TE HOEI, T. RAVEZ.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) en (2) Oass., 11 september 1967 en 
26 februari 1968 (A1-r. oass., 1968, biz. 48 en 
854). . 

vonnis, op 31 maart 1969 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Hoei, 
rechtdoende in hager beroep ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 38 en 40 van het 
Strafwetboek ; 

doordat het bestreden vonnis dat ver
weerder veroordeelt tot 30 frank geld
boete, dit is een correctionele straf, 
wegens overtredingen van het reglement 
op de politic van het wegverkeer, een 
vervangende gevangenisstraf van drie 
dagen, dit is een politiestraf, heeft uit
gesproken: 

Overwegende dat de dui:tr van de 
vervangende gevangenisstraf, bepaald in 
artikel 40 van het Strafwetboek, voor
geschreven is in de artikelen 25 en 28 
van hetzelfde wetboek ; dat wanneer de 
uitgesproken geldboete een correctionele 
straf is, de vervangende gevangenisstraf 
niet lager mag zijn dan acht dagen ; 

Overwegende dat, ter bestraffing van de 
tegen verweerder bewezen verklaarde 
misdrijven, het vonnis een enkele geld
boete van 30 frank uitspreekt, wat een 
correctionele straf is ; 

Dat hieruit volgt dat het bestreden 
vonnis de in het middel aangegeven wet
telijke bepalingen heeft geschonden door 

1 ter vervanging van deze geldboete een 
gevangenisstraf van drie dagen uit te 
spreken; 

Overwegende dat voor het overige 
de substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven vormen werden 
nageleefd en dat de beslissing overeen
komstig de wet is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover het een vervangende 
gevangenisstraf van drie dagen uit
spreekt ingeval de 30 frank geldboete niet 
betaald wordt ; 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. 

22 september 1969. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, de H. de Waersegger, raads
heer waarnemend voorzitter.- Vm·slag
gever, de H. Trousse. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Colard, advocaat-gene
raal. 
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2e KAMER. - 22 september 1969. 

I 0 VOORZIENING IN CASSATIE. -
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN. - VOORBEREIDE:ND 
ARREST OF ARREST VAN ONDERZOEK 
VERLEEND Ov'"ER DE BURGERLIJKE VCR
DERING DAT GEE:N UITSPRAAK DOET 
OYER DE BEVOEGDHEID. - LATER 
VONNIS IN EERSTE AANLEG DAT EEN 
EINDE HEEFT GEMAAKT AAN HET GE
SCHIL OVER DE BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING. - BURGERLIJKE PARTIJ 
ZONDER BELANG OM HOGER BEROEP IN 
TE STELLEN EN BEKLAAGDE DIE DIT 
RECHTSll!IIDDEL NIET HEEFT AANGE
WEND. - VooRZIENING DER BURGER
LIJKE PARTI.T TEGEN DEZE VOORBEREI
DENDE BE3LISSING OF BESLISSING VAN 
ONDERZCEK. - 0NTVANKELIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - VooR-

- BEREIDEND ARREST OF ARREST VAN 
ONDERZOEK VERLEE:ND OVER DE BUR
GERLIJKE VORDERING DAT GEEN UIT
SPRAAK DOET OVER DE BEVOEGDHEID. 
- LATER IN EERSTE AANLEG GEWEZEN 

(1) Verg. cass., 6 oktober 1958 (Bull. en 
FAsrc., 1959, I, 131) en noot 2. 

(2) Zekere arresten van het Hof hebben 
beslist dat niet ontvankelijk is een voorziening 
tegen een voorbereidende beslissing of beslis
sing van onderzoek, die geen uitspraak doet 
over een bevoegdheidsgeschil, die niet tegelijlc 
gericht is tegen de in laatste aanleg gewezen 
beslissing die aan het geschil een einde heeft 
gemaakt (raadpl. cass., 6 oktober 1958 geci
teerd in de noot 1, en de noot 2 onder cass., 
16 oktober 1959, Bull en PAsrc., 1960, I, 199). 

Deze dubbele voorwaarde - gelijktijdig
heid van de voorziening en in laatste aanleg 
gewezen eindbeslissing - wordt niet opgelegd 
door artikel 416 van het Wetboek van straf
vordering, doch deze kan, in bepaalde voor
zieningen, wei vereist worden. 

Aldus heeft het Hof op 8 augustus 1924 
(Bull. en PASIC., 1924, I, 520) beslist dat niet 
ontvankelijk is de voorziening tegen een 
arrest dat enke1 ingegaan is op een burgerlijk
partij -stellen die niet tegelijk gericht is tegen 
het later eindaj:'rest gewezen op de eis van deze 
burgerlijke partij. 

Het ontbreken van een voorziening tegen 
dit tweede arrest ontneemt inderdaad aile 
belang aan de voorziening tegen de eerste 
beslissing. 

Op 13 mei 1941 (Bull. en PASIC., 1941, I, 

VONNIS DAT EEN EINDE HEEFT GE
MAAKT AAN HET GESCHIL.- VOORZIE" 
NING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ 
TEGEN DEZE VOORBEREIDENDE BESI,IS
SING OF BESLISSING VAN ONDERZOEK 
ONTV ANKELIJK NA DIT VONNIS. 
TERl\UJN VAN VOORZIENING. 

3° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - RAMING VAN 
DE SCHADE. - GEBEURTENIS NA DE 
SCHADE. - MOGELIJKHEID VAN DER
GELIJKE GEBEURTENIS. - GEGEVEN 
DAT VREEMD IS AAN DE BEOORDELING 
VAN DE TE VERGOEDE:N SCHADE. 

I o en 2° I ndien, na een in laatste aanleg 
gewezen vom·bereidende beslissing of 
beslissing van onderzoek over de btwger
lijke vm·de1·ing, die geen u1:tspmak doet 
ovm· de bevoegdlwid, de bu1·gerlijke par
tij, die geen belang erbij heeft, of de 
belclaagde, geen hoge1· bm·oep hebben 
ingesteld tege,n een in ee1·ste aanleg 
gewezen vonnis, dat een einde rnaakt 
aan het geschil, is ontvanlcelijk de voor
ziening tegen deze voo1·bereidende beslis
sing of beslissing van onderzoek welke 
de bu1·ge1·lijlce pm·tij binnen zes vrije 
dagen na het verstrijken van de te1·rnijn 
van beroep tegen dit vonnis heeft inge
steld (I) (2). (Wetb. van strafv., 
art. 407 en 4I6.) 

188) heeft het Hof ook beslist dat niet ont
vankelijk is de voorziening van een beklaagde 
tegen een beschikking van de raadkamer 
waarbij hij naar de correctionele rechtbank 
wordt verwezen, hoewel dit rechtsmiddel 
tegelijk gericht was niet tegen een arrest dat 
een einde had gemaakt aan de vervolgingen 
doch tegen het arrest dat verklaard had dat 
het hoger beroep tegen het veroordelend von
nis te laat was ingesteld. Daar het hoger 
beroep volgens de wet te laat was ingesteld, 
had het Hof, ten gevolge van dergelijke voor
ziening de beschikking tot verwijzing niet 
kunnen vernietigen, aangezien het vonnis van 
buitenvervolgingstelling, dat definitief gewor
den was wegens het ontbreken van een ont
vankelijk beroep, noodzakelijk moest blijven 
bestaan. Een voorziening tegen dit in eerste 
aanleg gewezen vonnis was vanzelfsprekend 
niet mogelijk. De voorziening tegen·de beschik
king tot verwijzing kon dus enkel ontvankelijk 
worden verklaard indien zij tegelijkertijd 
gericht was tegen een in laatste aanleg gewezen 
beslissing di(' een einde had gemaakt aan de 
vervolgingen:. 

Doch in het onderhavige geval kon de 
ontvankelijkheid van de voorziening tegen 
het niet definitief arrest, in de zin van artikel 
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3o Om de vergoeding wegens de door een 
' misdrijf veroorzaakte schade te bepalen, 
mag geen rekening ·worden gehouden 
met een loutm·e gissing, zoals' de moge
lijkheid van een nieuw huwelijk (1). 
(Burg. Wetb., art. 1382 en 1383.) 

(HESPEL, T. D'URSEL.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest op 31 oktober 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Over de ontvankelijkheid : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
bevestigend beschikte op het beroepen 
vonnis, dat, na definitief uitspraak te 
hebben gedaan over sommige bestand
delen van de schade, een deskundige had 
benoemd ; dat het de zaak ter voortzet
ting verwees naar de eerste rechter ; 

Dat dit arrest een voorbereidend en 
onderzoeksarrest is in de zin van arti
kel 416 van het ·Wetboek van strafvor
dering; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank teBrussel op 3 december 1968 
een vonnis wees dat een eind Inaakte 
aan het geschil ; 

Overwegende dat eiser, die door dit 
vonnis volledige voldoening had beko
men met betrekking tot het enige 
bestanddeel van de schade dat nog in 
geschil was, geen belang had hager 
beroep in te stellen en dat verweerder 
zodanig rechtsmiddel niet heeft aange
wend; 

Overwegende dat ·voornoemd vonnis 
kracht van gewijsde heeft verkregen 
bij het verstrijken van de termijn van 
hager beroep ; 

Overwegende dat het cassatieberoep, 
tegen het arrest van 31 oktober 1967 
ingesteld op 4 oktober 1968, dit is binnen 

416 van het Wetboek van strafvordering, 
niet afhankelijk gesteld worden van de dubbele 
voorwaarde dat er een eindarrest bestond 
en dat hiertegen een rechtsmiddel werd aan
gewend. 

De eiser, burgerlijke partij, die in eerste 
aanleg bekomen heeft wat hij vorderde, had 
immers geen belang erbij hoger beroep in te 
stellen en de verweerdm· had zich bij de beslis
sing neergelegd zodat een voorziening van 
deze eiser tegen een eindarrest noodzakelijk 
uitgesloten was. 

10 vrije dagen nadat tegen het eindvon
nis van 23 september 1968 geen voor
ziening meer openstond, ontvankelijk is 
op grand van artikel416 van het Wetboek 
van strafvordering ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr-· 
ding van de artikelen 1349, 1353, 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 3, 4, 
van de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het W etboek 
van strafvordering en 97 van de Grand
wet, 

doordat, om de schade die voor eiser 
voortvloeit uit het feit dat hij sinds de 
dood van zijn echtgenote een beroep moet 
doen op betaalde gezinshulp, te schat
ten op 200.000 frank, en niet op 
1.369.296 frank (72.000 X 19.018), zo
als vorengenoemde voorstelde, het bestre
den arrest stelt " dat, hoe groat oak de 
smart zij van de burgerlijke partij ten 
gevolge van de tragische dood van zijn 
jonge vrouw, het geenszins uitgesloten 
is dat deze partij, die thans 27 jaar oud 
is, er over enkele jaren zal aan denken 
een nieuwe echtvereniging aan te gaan, 
al was het maar in het belang van het 
kind dat het zonder de liefde en de zorg 
van een moeder moet stellen n, 

terwiJ'l, eerste onderdeel, ter beoordeling 
van de schade die wegens een misdrijf 
moet worden vergoed, geen rekening mag 
worden gehouden met latere, aan de 
schuld en de schade vreemde gebeurte
nissen, zoals een eventueel nieuw huwe
lijk, die de toestand van de benadeelde 
partij zouden kunnen verbeteren (scherr
ding van de hierboven aangehaalde 
wetsbepalingen, met uitzondering van 
de artikelen 1349, 1352 van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het feit trouwens dat 
eiser er wellicht zal aan « denken n een· 
nieuwe echtvereniging aan te gaan niet 
insluit dat hij zulks waarschijnlijk zal 
doen en derhalve, volg·ens de stelling 
zelf van de rechter, de kansen om een 
nieuw huwelijk aan te gaan niet werke
lijk zijn en niet in aanmerking kunnen 

Het vonnis dat een einde had gemaakt aan 
het geschil waartegen de verweerder hoger 
beroep kon instellen, was pas definitief gewor
den na het verstrijken van de termijn van 
hoger beroep ; de tien vrije dagen om zich 'in 
cassatie te voorzien zijn derhalve enkel 
beginnen lopen vanaf hetzelfde ogenblik. 

(1) Cass., 27 november 1961 (Bull. en 
PASIC., 1962, I, 393) en 12 december 1965 
(ibid., 1966, I, 503). 



-84 

komen voor de beoordeling van de schade 
(schending van aile hierboven aange
haalde wetsbepalingen en inzonderheid 
van de artikelen I349, I353, I382, I383 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat, blijkens de gronden 
van het arrest, om de vergoeding van 
het stoffelijk nadeel dat voor eiser voort
vloeit uit een gedwongen beroep op een 
betaalde gezinshulp, naar billijkheid vast 
te stellen op 200.000 frank, het hof van 
beroep tegelijk steunt op de reden die 
in het middel wordt bestreden en op de 
voorafgaande redenen ; 

Overwegende dat, om de vergoeding ' 
te bepalen die aan de benadeelde wegens 
schade verschuldigd is, geen rekening 
mag worden gehouden nlet een loutere 
gissing, zoals de mogelijkheid van een 
nieuw huwelijk ; 

Overwegende dat het arrest aldus zijn 
beslissing doet berusten op een onwet
telijke reden ; 

Dat derhalve het tweede onderdeel 
van het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het uitspraak doet 
over de vergoeding van het nadeel dat 
voor eiser voortvloeit uit het feit dat 
hij op betaalde gezinshulp een beroep 
zal moeten doen; verwerpt de voorzie
ning voor het overige ; beveelt dat 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 Luik. 

22 september 1969. - 28 kamer. -
Voorzitte1·, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter.- Ve1·slaggever, 

-de H. Capelle.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Dumon, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. Fally en Demeur. 

28 KAMER. - 23 september 1969. 

Jo WAREN EN GOEDEREN (MIS
BRUIK IN DE HANDEL VAN). -
LEURHANDEL.- KONINKLIJK BESLUIT 
Nr 82 VAN 28 NOVEMBER I939.- VAN 

DEUR TOT DEUR AAN DE VERBRUIKER 
VERKOPEN OF TE KOOP AANBIEDEN.
BESTANDDELEN VAN RET MISDRIJF. 

2° KOOP. - TEKOOPAANBIEDING. -
0NDERHANDELINGEN OVER, INLEIDIN
GEN EN VOORBEREIDINGEN TOT EEN 
VERKOOP.- 0NDERSCHEID. 

3° WAREN EN GOEDEREN (MIS
BRUIK IN DE HANDEL VAN). -
LEURHANDEL.- KONINKLIJK BESLUIT 
Nr 82 VAN 28 NOVEMBER I939. -VAN 
DEUR TOT DEUR AAN DE VERBRUIKER 
VERKOPEN OF TE KOOP AANBIEDEN. -
TEKOOPAANBIEDING. - BEGRIP. 

4° CASSATIE.- STRAFZAKEN.- VooR
zrENING IN CASSATIE DOOR RET OPEN
BAAR MINISTERIE TER TERECHTZITTING 
INGESTELD.- VERNIETIGING BEPERKT 
TOT RET BELANG VAN DE WET EN ZON
DER VERWIJZING. 

5° WAREN EN GOEDEREN (MIS
BRUIK IN DE HANDEL VAN).
LEURHANDEL. - AANGESTELDE VER
OGRDEELD TOT EEN GELDBOETE WE" 
GENS EEN MISDRIJF BEDOELD BIJ ARTI
KEL IO VAN RET KONINKLIJK BESLUIT 
Nr 82 VAN 28 NOVEMBER 1939 HOU· 

· DENDE REGLEMENTERING VAN DE LEUR
HANDEL. - ARREST WAARBIJ VER
KLAARD WORDT DAT DE AANSTELLER 
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJK IS 
VOOR DE BETALING VAN DEZE GELD
BOETE. - 0NWETTELIJKHEID. 

I 0 Opdat de verkoop of de tekoopaanbieding 
aan de ve1·bruiker van waren of goe
deren, van deur tot deur, w01·dt aange
merkt als leurhandel in de zin van het 
koninklijk besluit nr 82 van 28 novem
ber 1939, wordt onder meer vereist dat 
de koopman of zijn vertegenwoordiger 
zich op eigen initiatief naar de waning 
van de event~tele koper begeeft (I). 

2o Eenvoudige onderhandelingen over, 
inleidingen of voorbereidingen tot de 
verkoop hebben niet als voo1·werp de 
verkoopovereenlcomst te sluiten, maar 
te onderzoelcen of de verlcoop moge
lijlc is en desnoods de sluiting ervan 
te ve1'gemakkelijlcen of voo1' te bereiden, 
terwijl de eventuele verkoper bij de 
tekoopaanbieding de onmiddellijlce ver-

(1) Cass., 10 februari 1960 (Bull. en PASIC., 
1960, I, 675) en 11 maart 1963 (ibid., 1963, 
I, 762); raadpl. cass., 20 mei 1968 (Arr. cass., 
1968, biz. 1152). 
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bintenis van de andere partij vraagt 
door zijn definitieve wil te uiten om de 
overeenkomst te sluiten, zodat dit aan
bod door deze partij enkel nog moet 
aanvaard worden opdat het cont1·act 
wordt gesloten ( 1). 

3° Biedt niet te !coop, in de zin van arti
kel 2 van het koninkliJ'lc besluit nr 82 
van 28 november 1939 houdende regle
mentering va1i de leurhandel, de tussen
pe1'Boon van de verkopm· die de verkoop 
enkel voo1·bereidt en die aan een even
tuele koper niet vraagt zich onmiddel
lijk te ve1·binden (2). 

4o De ve1·nietiging, op de voo1·ziening 
door het openbaar ministe1'ie ter terecht
zitting van het Hof ingesteld, van een 
beslissing in stmjzaken, wo1·dt enkel 
uitgesprolcen in het belang van de wet 
en zonder verwijzing (3). (Wetb. van 
strafv., art. 442.) 

5° Onwettelijk is de beslissing die een 
aansteller burgerrechtelijk riansp1·ake
lijk ve1·klaart vooT zijn aangestelde uit 
hoojde van de betaling van een geld
boete ten laste van laatstgenoemde 
1titgespToken we gens een misd1·ijj bedoeld 
bij artikel 10 van het koninlclijlc besluit 
nr 82 van 28 november 1939 houdende 
reglementeTing van de leuTlwndel en 
deze aansteller tot deze betaling vm·oo1'
deelt. (Strafwetb., art. 39 en 50; Wetb. 
van strafv., art. 162 en 194.) 

(DERIJCKER, MATAGNE, DETAILLE EN 
NAAMLOZE YENNOOTSCHAP «AVON COS
METICS n, T. BEROEPSVERENIGING VAN 
DROGISTERIJEN, NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP « HUTS GEORGES CORDIER, EN 
ZOON n, EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« ANCIENS ETABLISSEMENTS ROBERT 
BELPOMME n.) 

ARREST (vertaling). 

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

Over het middel afgeleid uit de schen-

(I) Raadpl. DE PAGE, Traite, d. II, 3• uitg., 
nrs 498, 499, 499bis, 50I en 525. 

(2) Cass., I7 mei I954 (Bull. en PAsrc., 
1954, I, 803). 

(3) Cass., 5 mei I969 (Arr. cass., 1969, 
biz. 850). 

ding van de artikelen 1 en 2 van het 
koninklijk besluit nr 82 van 28 november 
1939 houdende reglementering van de 
leurhandel, bekrachtigd bij de wet van 
16 juni 1947, 2, inzonderheid 8°, van het 
koninklijk besluit van 16 oktober 1951 
tot regeling van de uitvoering van het 
koninklijk besluit nr 82 van 28 november 
1939, zoals aangevuld en gewijzigd bij 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 
19 april 1962, en 97 van de Grondwet, 

dooTdat, na te hebben vastgesteld dat, 
krachtens de overeenkomsten tussen de 
vennootschap Avon en haar aangestel
den, deze " voor de verkoop een klant 
slechts op uitnodiging mochten bezoe
ken n en na er te hebben op gewezen dat 
inderdaad, volgens de meer uitvoerige 
richtlijnen van deze vennootschap, de_ 
aangestelden bij een eerste op eigen 
initiatief gebracht bezoek aan- de toe
komstige klant er zich moesten toe beper
ken een catalogus, een vouwblad of een 
brochure te overhandigen, eventueel een 
monster aan te bieden en daarna overeen 
te komen omtrent een tweede bezoek 
met het oog op een volledige demon
stratie van de te koop gestelde produk
ten, zodat aileen tijdens dit tweede 
bezoek de aangestelde de eventuele 
bestellingen van de klanten mocht aan
nemen, het bestreden arrest beslist : 
"dat in de zin van de artikelen 1 en 2, 1°, 
van het koninklijk besluit van 28 novem
ber 1939 het verkopen of het te koop 
aanbieden, naargelang er al dan niet een 
bestelling gedaan wordt, begint tijdens 
dit eerste verzoek en een einde neemt 
bij het tweede optreden, dat ten onrechte 
een bezoek op uitnodiging wordt ge
noemd ; de aangestelde immers heeft 
de klant aangesproken, heeft zich naar 
hem begeven zonder uitgenodigd of 
geroepen te zijn, zodat het initiatief 
uitgegaan is van de aangestelde, die, 
voorzien van monsters en reclamelitera
tuur, mondeling een uitnodiging verzocht 
heeft vanwege de persoon bij wie zij 
is gaan aankloppen, ofschoon deze geen 
regelmatige klant was wiens behoeften 
nauwkeurig of bij benadering vooraf 
bekend waren n, zodat " niet terzake 
zijn de argumenten van de beklaagde 
De Rijcker, volgens wie het eerste bezoek 
niet het karakter van een rechtstreekse 
tekoopaanbiflding heeft, daar de aan
gestelde niet in st.aHt iR de koopwaar te 
overhandigen en de prijs ervan te innen 
en daar zij niet bevoegd is om de ver
bruiker te vragen een onmiddellijke 
verbintenis aan te gaan n, want enerzijds 
bij het eerste bezoek " wordt met het 

-- -----:c] 
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- gelaakte pro cede de overhandiging of 
overlegging van de catalogus, het. vouwc 
blad of een aanvullende brochure met 
bijzondere offerten niet verricht door 
een eenvoudige drager van reclamema
teriaal en is geen publiciteitsverriehting, 
want zij is bestemd om besprekingen te 
beginnen over de verkoop, wat de nood
~akelijke en onontbeerlijke inleiding is 
voor het opnemen van een bestelling, 
aangezien het hier gaat om iemand met 
wie nooit handelsbetrekkingen zijn aan
geknoopt voor de verkoop van de 
«Avon ll-produkten "• en anderzijds « de 
verbintenis van de klant weliswaar pas 
tot stand komt tijdens de tweede fase "• 
« maar tach op eigen initiatief recht
streeks teweeg gebracht is door het 
eerste persoonlijk contact aan huis en 
door de aangestelde opzettelijk ver
traagd is om uitgevoerd te worden tijdens 
een tweede bezoek, zogezegd op uitnodi
ging en aangevraagd onder voorwendsel 
van een meer volledigere demonstratie, 
tot welk maneuver zich onbewust leent 
de persoon die met de afspraak instemt 
en die geen belang hecht, daar hij er 
de reden niet van inziet, aan de ver
meldingen van een uitnodiging die voor
komen op « de uitnodigingskaart " en 
op de bestelbrief, indien hij beslist te 

; kopen "• 

terwijl, eerste onde1·deel, door te beslui
ten dat de verkoop gesloten bij een 
bezoek aan huis van de klant ingevolge 
diens uitnodiging een leurhandel van 
deur tot deur uitmaakte, het arrest 
de wettelijke omschrijving van de leur
handel heeft miskend, waarvan een 
der bestanddelen is dat de handelaar 
zich op eigen initiatief naar de waning 
van de eventuele koper begeeft, welk 
bestanddeel niet aanwezig is wanneer 
omtrent dit bezoek vooraf is overeen
gekomen, al was het tijdens een eerste 
op eigen initiatief gebracht bezoek om 
mondeling een uitnodiging te vragen van
wege de klant, daar zodra de klant zijn 
wil heeft te kennen gegeven om de voor 
de verkoop aangestelde persoon te ont
vangen, deze wilsuiting van vde klant 
noodzakelijk uitsluit dat het bezoek 
tijdens hetwelk de verkoop eventueel 
kan tot stand komen, nog kan worden 
bes.chouwd als de uitkomst van het ini
tiatief aileen van deze aangestelde (schen
ding van aile voormelde wettelijke bepa
lingen, met uitzondering van artikel 97 
van de Grondwet); 

tweede onderdeel, indien men het arrest 
zo uitlegt dat, door te verklaren dat 
het niet terzake dient dat de verbin-

tenis van· de klant pas tot stand komt 
tijdens de tweede fase, aangezien zij 
op eigen initiatief rechtstreeks teweeg
gebracht is door het eerste persoonlijk 
contact aan huis en door de aangestelde 
opzettelijk vertraagd is om uitgevoerd 
te worden tijdens een tweede bezoek, 
zogezegd op uitnodiging en aangevraagd 
onder voorwendsel van een volledigere 
demonstratie, tot welk maneuver zich 
onbewust leent de persoon die met de 
afspraak instemt en die geen belang 
hecht, daar hij er de reden niet van inziet, 
aan de vermeldingen van een uitnodiging 
die voorkomen op de « uitnodigings
kaart " en op de bestelbrief, indien hij 
beslist te kopen, het aan het tweede 
bezoek bij de klant een !outer fictief 
karakter heeft willen toeschrijven (val
gens deze uitlegging is het verkopen of 
het te koop aanbieden reeds tot stand 
gekomen tijdens het eerste bezoek}, het 
arrest op tegenstrijdige of althans dub
belzinnige ;wijze gemotiveerd zou blijken 
te zijn, aa:p.gezien in de redenen waarin 
de bestanddelen worden ontleed, die 
het eerste bezoek kenmerken, het arrest, 
zonder te betwisten dat de aangestelde 
in deze fase niet bevoegd is om de onmid
dellijke verbintenis van de verbruiker 
aan te vragen, erkent dat dit eerste 
bezoek bestemd is om « besprekingen over 
de verkoop " te beginnen, wat elk begrip 
van verkoop en te koop aanbieding uit
sluit, zodat het tweede bezoek, ongeacht 
de reden, ingeroepen op het ogenblik 
waarop dit bezoek wordt aangevraagd 
en daaromtrent wordt overeengekomen, 
werkelijk onontbeerlijk is voor de aan
gestelde om te kunnen verkopen of te 
koop aanbieden (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, door te beslissen dat 
de overhandiging van catalogi tijdens 
het eerste bezoek een te koop aanbieden 
opleverde, op grand dat dit bezoek 
bestemd was om omtrent de verkoop 
besprekingen te beginnen, die onont
beerlijk zijn om de te koop . gestelde 
produkten te doen kennen, het arrest 
het wettelijk begrip van het te koop 
aanbieden heeft miskend door dit karak
ter toe te schrijven aan een eenvoudig 
bezoek bestemd om besprekingen over 
de verkoop te beginnen, daar de aan
bieding onderstelt dat een der partijen 
definitief haar wil heeft te · kennen 
gegeven, wat de andere partij slechts 
behoeft aan te vullen door te aan
vaarden, en zulks insluit dat de per
soon die het aanbod doet, bevoegd is 
om de onmiddellijke verbintenis van de 
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koper aan te vragen (schending van alle 
voormelde wettelijke bepalingen met 
uitzondering van artikel 97 van de 
Grondwet); 

vierde onderdeel, het bestreden arrest 
enerzijds door geen onderzoek in te stel
len, ofschoon de bij het hof van beroep 
ingediende conclusie uitdrukkelijk ge
vraagd had na te gaan of deze catalogi al 
dan niet de voornaamste verkoopsvoor
waarden vermeldden en of de overhandi
ging ervan al dan niet tot enig doel had 
de klanten te documenteren, zonder 
hen ertoe te willen brengen bestellingen 
te doen op vertoon aileen van de catalogi, 
daar de aangestelde niet bevoegd was om 
een aanbod te doen aangezien haar con
tract verbiedt te verkopen bij het eerste 
bezoek, en of derhalve, zowel wegens 
hun inhoud als wegens de omstandig
heden, deze catalogi al dan niet een
voudige voorstellen waren, en anderzijds 
door te beslissen dat de overhandiging 
van de catalogi « geen loutere publici
teitsverrichting is, want zij is bestemd 
om besprekingen te beginnen over de 
verkoop, wat de noodzakelijke en onont
beerlijke inleiding is voor het opnemen 
van een bestelling, aangezien het hier 
gaat om iemand met wie nooit handels
betrekkingen zijn aangeknoopt voor de 
verkoop van de produkten », het arrest 
niet antwoordt op de verweermiddelen 
bij conclusie aangevoerd en ander
zijds met dubbelzinnige en tegenstrij
dige redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
die tegen Germaine Matagne is ingesteld : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
enerzijds dat eiseres Matagne zich op 
eigen initiatief bij drie personen heeft 
aangeboden en te dier gelegenheid bes.tel
lingen van produkten van de eisende 
vem1ootschap heeft gekregen, " zonder 
dat deze personen haar hebben uitgeno
digd om hun de genoemde produkten te 
komen aanbieden ,; en anderzijds dat 
zij ook bestellingen van deze produkten 
verkreeg na zich bij personen te hebben 
begeven die in haar opvatting klanten 
konden worden en dat zij zich te dien 
einde met nauwgezetheid naar de richt
lijnen van de firma Avon heeft gedragen; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat de verkopen of tekoopaanbiedin
gen van de eiseres Matagne tijdens 
de drie op eigen initiatief gebrachte 
bezoeken zowel als tijdens die welke zij 

deed bij andere eventuele klanten met 
nauwgezette opvolging van de richtlijnen 
van de firma Avon overtredingen van het 
koninklijk besluit van 28 november 1939 
opleveren; 

Overwegende dat het middel in zijn 
verschillende onderdelen op het bestreden 
arrest slechts kritiek uitoefent in zover 
het beslist dat de verkopen of tekoopaan
biedingen die in deze laatste omstandig
heden zijn verricht, de genoemde mis
drijven opleveren ; 

Overwegende echter dat het arrest 
tegen de eerste eiseres slechts een enkele 
straf heeft uitgesproken wegens alle 
te haren laste gelegde feiten en dat deze 
straf wettelijk gerechtvaardigd is door 
de feiten die een misdrijf opleveren en die 
niet bedoeld zijn door het middel, zodat 
dit middel niet ontvankelijk is wegen!'; 
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; 

Op de voorziening, ter terechtzitting 
door de Procureur-generaal ingesteld 
krachtens artikel 442 van het Wetboek 
van strafvordering : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 39 en 50 van het 
Strafwetboek, 162 en 194 van het Wet
hoek van strafvordering, 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek en 10 van het 
koninldijk besluit nr 82 van 28 november 
1939 houdende reglementering van de 
leurhandel : 

Overwegende dat het arrest, uitslui
tend op grond van de hoedanigheid van 
aansteller, in de zin van artikel 1384 
van het Burgerlijk W etboek, van de 
naamloze vennootschap "Avon-Cosme, 
tics » zegt dat deze << burgerlijk aan
sprakelijk is voor de geldboete van 
100 frank vermeerderd met 190 decie
men » waartoe het haar aangestelde, 
de beklaagde Germaine Matagne, ver, 
oordeelt wegens het misdrijf omschreven 
in artikel 10 van het koninklijk besluit 
nr 82 van 28 november 1939; 

Overwegende dat, op grond van geen 
enkele wettelijke bepaling waarbij afge
weken wordt van het beginsel van de 
persoonlijkheid van de straf, de rechter 
kan beslissen dat de aansteller burger
rechtelijk aansprakelijk is voor de beta
ling van de geldboete waartoe haar 
aangestelde veroordeeld is wegens het 
voornoemde misdrijf; 
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Dat hieruit volgt dat de beslissing 
waarbij de naamloze vennootschap 
"Avon-Cosmetics» burgerrechtelijk aan
sprakelijk verklaard wordt voor haar 
aangestelde Germaine Matagne met be
trekking tot de tegen laatstgenoemde 
uitgesproken geldboete en waarbij de 
vennootschap tot betaling van deze geld
boete wordt veroordeeld, onwettelijk is ; 

II. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen, op de straf
vordering gewezen tegen Raymond De 
Rijcker en Marie Detaille, en tegen de 
beslissingen, op de burgerlijke rechtsvor
deringen gewezen tegen de vier eisers 

Over de vier onderdelen samen : 

Overwegende dat een van de bestand
delen van de leurhandel, die het voor
werp is van het koninklijk besluit van 
28 november 1939, erin bestaat dat de 
handelaar of zijn vertegenwoordiger zich 
op eigen initiatief naar de waning van 
de eventuele koper begeeft ; 

Overwegende dat in de zin van voor
noemd koninklijk besluit het te koop 
aanbieden niet bestaat in eenvoudige 
onderhandelingen over of inleidingen of 
voorbereidingen tot de verkoop, die niet 
als voorwerp hebben de verkoopovereen
komst te sluiten, maar eenvoudig de 
sluiting ervan te vergemakkelijken of 
voor te bereiden of de mogelijkheid ervan 
te onderzoeken . .- maar enkel in de 
definitieve uiting van de wil van een der 
personen, die alleen nog moet worden 
aangenomen door de andere om de over
eenkomst teweeg te brengen ; 

Dat een tussenpersoon van de ver
koper, die een eventuele verkoop enkel 
voorbereidt en die een eventuele koper 
niet verzocht zich onmiddellijk te ver
binden om de waar aan te kopen, niet 
« te koop aanbiedt » in de zin van het 
burgerlijk recht en van het koninklijk 
besluit nr 82 van 28 november 1939; 

Overwegende dat het arrest, dat vast.
gesteld heeft dat de tekoopaanbieding 
of de verkoop door de aangestelde van 
de naamloze vennootschap Avon niet 
gedaan zijn dan nadat deze door de 
klanten uitgenodigd was om zich bij 
hen aan te bieden, niettemin beslist dat 
het koninklijk besluit van 28 november 
1939 overtreden is, omdat voornoemde 
aangestelde zich op eigen initiatief een 
eerste maal bij deze eventuele klanten 
had aangeboden, voorzien van koop
waren en catalogi, en hun voorstelde 
haar uit te nodigen om een tweede maal 

bij hen aan huis te komen, tijdens welk 
bezoek " demonstraties " en eventueel 
aankopen zouden geschieden ; 

Dat het arrest overweegt dat de argu
menten van de beklaagde De Rijcker 
niet terzake dienen, in zover deze betoogt 
dat het eerste bezoek " niet het karakter 
van een rechtstreekse tekoopaanbieding 
heeft, daar de aangestelde niet in staat 
is om de koopwaar te overhandigen en 
de prijs ervan te innen en daar zij niet 
bevoegd is om de verbruiker te vragen 
een onmiddellijke verbintenis aan te 
gaan », en er derhalve " tekoopaan
bieding » in de zin van voornoemd 
koninklijk besluit is omdat « met het 
gelaakte procede de overhandiging of 
overlegging van de catalogus, het vouw
blad of een aanvullende brochure met 
bijzondere offerten niet verricht wordt 
door een eenvoudige drager van reclame
materieel en geen loutere publiciteits
verrichting is, want zij is bestemd om 
besprekingen te beginnen over de ver
koop, wat de noodzakelijke en onontbeer
lijke inleiding is voor het opnemen van 
een bestelling, aangezien het hier gaat 
om iemand met wie nooit geen handelsbe
trekkingel?- zijn aangeknoopt voor de 
verkoop van de Avon-produkten » .-.; 
" dat het niet terzake dient dat het opzoe
ken van de klant in twee tijden geschiedt 
en dat de verbintenis van de klant pas 
in de tweede fase tot stand komt, aan
gezien zij op eigen initiatief rechtstreeks 
teweeggebracht is door het eerste per
soonlijk contact » ; dat de uitnodiging 
door de klant voor een later bezoek 
aangevraagd is .-. ; dat zij een maneuver 
is waartoe zich onbewust leent de persoon 
die op de afspraak ingaat --·; 

Overwegende echter dat het arrest 
aldus enerzijds niet zegt, niettegen
staande de conclusies van de eisers die 
het hof va:h beroep verzochten daarover 
uitspraak te doen, dat de catalogi en 
vouwbladen die aan de eventuele klanten 
overhandigd werden tijdens het eerste 
bezoek van de aangestelde, een werke
lijke tekoopaanbieding waren en niet 
een eenvoudig voorstel om een overeen
komst aan te gaan en anderzijds niet 
vaststelt dat de uitnodigingen, aan de 
aangestelde door de eventuele klanten 
overhandigd pm zich bij hen aan te hie
den, geen vrije en bewuste daad waren, 
niet heeft kunnen beslissen, zonder schen
ding van de begrippen van de " tekoop
aanbieding » en de leurhandel, bedoeld in 
het koninklijk besluit van 28 november 
1939, dat er in het onderhavige geval 
tekoopaanbiedingen zijn geweest of dat 
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deze « begonnen » bij de eerste bezoeken 
die op eigen initiatief door de aangestelde 
van de naamloze vennootschap Avon 
werden gebracht en dat de aanbiedingen 
tijdens de tweede bezoeken, verricht 
nadat de klanten de aangestelde uitge
nodigd hadden om zich bij hen aan te 
bieden, de leurhandel uitmaakten die 
bij het voornoemde koninklijk besluit 
wordt geregleme:ilteerd en gestraft ; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zover het uitspraak 
doet op de strafvordering tegen Ray
mond De Rijcker en Marie Detaille, 
of op de burgerlijke rechtsvorderin
gen tegen de eiser, het dezen in de 
kosten alsmede in de voorschotten heeft 
veroordeeld en de bekendmaking van 
het a,rrest heeft bevolen ; en rechtdoende 
op de voorziening van de Procureur-gene
raal, vernietigt, doch uitsluitend in het 
belang van de wet, het bestreden arrest, 
in zover het de naamloze vennootschap 
cc Avon-Cosmetics» burgerrechtelijk aan
sprakelijk verklaart voor haar aange
stelde Germaine Matagne tot betaling 
van de geldboete die tegen laatstge
noemde is uitgesprokeh, en haar tot beta
ling van deze geldboete veroordeelt ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt Matagne in een zesde van 
de kosten en laat de overige ten laste 
van de Staat; verwijst de zaak, behalve 
in zover de vernietiging is uitgesproken 
in het belang van de wet, naar het Hof 
van beroep te Brussel. 

23 september 1969. - 2" kamer. 
Voorzitter en Verslaggever, de H. de Waer
segger, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijlcluidende conclusie, de 
H. Dumon, advocaat-generaal.- Pleiters, 
de HH. Van Ryn en Fally. 

2" KAMER. - 23 september 1969. 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN INKORIERING. - AAN
SLAG BIJ NAVORDERING VAN RECR
TEN. -WET VAN 20 NOVEMBER 1962, 
ARTIKEL 88, §§ 1 EN 4. - lNKOMS~'EN 

---~ -----: -1 - r:-~-:-:--~-----

OVER RET DIENSTJAAR 1963 ONDER
WORPEN AAN DE BELASTING OP DE VEN
NOOTSCRAPPEN. - lNKOMSTEN OVER 
DE VROEGERE DIENSTJAREN BEREERST 

DOOR DE GECOORDINEERDE WETTEN 
BETREFFENDE DE INKOMSTENBELAS· 
TINGEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN.- VENNOOTSCRAPSBELASTING. 
- WET VAN 20 NOVEMBER 1962, 
ARTIKEL 88, §§ 1 EN 4. - lNKOMSTEN 

OVER RET DIENSTJAAR 1963 ONDER
WORPEN AAN DEZE BELASTING. 
lNKOMSTEN OVER DE VROEGERE 
DIENSTJAREN BEREERST DOOR DE GE
COORDINEERDE WETTEN BETREFFENDE 
DE INKOMSTENBELASTINGEN. 

3° WETTEN ·EN BESLUITEN. 
TOEPASSING IN DE TIJD. - WETBOEK 
VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN. -
VENNOOTSCRAPSBELASTING. - WET 
VAN 20 NOVEMBER 1962, ARTIKEL 88, 
§§ 1 EN 4. - lNKOl\1STEN OYER RET 
DIENSTJAAR 1963 AAN DE BELASTING 
ONDERWORPEN. - lNKOMSTE:"f OVER 

DE VROEGERE DIENST,TAREN BEREERST 
DOOR DE GECOORDINEERDE WETTEN 
BETREFFENDE DE INKOMSTENBELASTIN • 
GEN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK VAN DE REEDS BELASTE ELE
MENTEN TENEINDE DUBBELE BELAS
TING TE v~RMIJDEN. - VENNOOT
SCRAP MET RECRTSPERSOONLIJKHEID. 
_____: AFTREK DIE GESCRIEDT 0P RET 
BEDRAG VAN DE NIET UITGEKEERDE 

INKOMSTEN.- AFTREK OP RET BEDRAG 
DER UITGEKEERDE INKOMSTEN, ZO 
DE NIET UITGEKEERDE NIET VOLSTAAN, 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS· 
TINGEN.- VENNOOTSCRAPSBELASTING. 
- BELASTINGPLICRTIGE ONDERWOR
PEN AAN DEZE BELASTING. - JNKOM
STEN OVER VROEGERE DIENSTJAREN 
DAN RET DIENSTJAAR 1963. - AFTREK 
VAN DE REEDS BELASTE INK"MSTEN 
TENEINDE . DUBBELE BELASTING TE 
VERliHJDEN. - TOEPASSING VAN ARTI-

, KEL 52 VAN DE GECOORDINEERDE 
WETTEN BETREFFE:NDE DE INKOJ\1STEN
BELASTINGEN. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK VAN DE REEDS BELASTE 
INKOMSTEN TENEINDE DUBBELE BELAS
TING TE VERMIJDEN. - BELASTING-
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PLICHTIGE DIE MET INGANG VAN HET 
DIENSTJAAR 1963 ONDERWORPEN IS 
AAN DE VENNOOTSOHAPSBELASTING 
WAARVAN SPRAKE IN HET WETBOEK 
VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN. -
INKOMSTEN OVER VROEGERE DIENST

JAREN DAN HET DIENSTJAAR 1963. -
TOEPASSING VAN ARTIKEL 52 VAN DE 
GEOOORDINEERDE VVETTEN BETREF
FENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN. 

7° CASSATIE. - OMVANG. - DIRECTE 
BELASTINGEN. - VERNIETIGING VAN 
EEN- BESLISSING. - LEIDT TOT DE 

VERNIETIGING VAN DE BESLISSING DIE 
HET GEVOLG ERVAN IS.- BEGRIP. 

8° CASSATIE.- 0MVANG.- DIREOTE 
BELASTINGEN. - BESOHIKKEND GE~ 
DEELTE NIET ONDERSOHEIDEN UIT RET 
OOGPUNT VAN DE VERNIETIGING. -
BEGRIP. 

9° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS

TINGEN.- VENJ;<OOTSOHAPSBELASTING. 
- 0VERGANGSBEPAI·INGEN. - WET 
VAN 20 NOVEMBER 1962, ARTIKEL 72, 
EN WETBOEK VAN DE INKOMSTENBE
LASTINGEN, ARTIKEL 435, 1°. 
BEDRIJFSLASTEN, - AFTREK VAN DE 

BELASTINGEN. - VOORWAARDE. 

10° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK VAN DE BEDRIJFSUITGAVEN 
EN -L-<1-STEN. GEOOORDINEERDE 
VI'ETTEN BETREFFENDE DE INKOMSTEN
BELASTINGEN. - MoBILIEl'<l3ELASTING 
BETREFFENDE DOOR EEN NAAMLOZE 

VENNOOTSOHAP BETAALBAAR GESTELDE 
DIVIDENDEN, DIE TEN I~ASTE VALT VAN 
DEZE VENNOOTSOHAP, TER ONTLASTING 
VAN DE AANDEELHOUDERS.- LEVERT 
GEEN BEDRIJFSUITGAVE OF -LAST OP, 
AFTREKBAAR VAN DE BRUTO-,INKOM
STEN VAN DE VENNOOTSOHAP, DIE 
AAN DE BEDRIJFSBELASTING ZIJN 
ONDERWORPEN. 

1°, 2D_en 3° De wet van 20 november 1962 
hottdende he?·vo?·ming van de inkomsten
'belas(ingen is van toepassing vanaf het 
dienstjaa?' 1963 op de doo1· deze wet 
ingevoerde vennootschapsbelasting; de 
bepalingen van de gecoordineerde wetten 
betretfende de inkomstenbela.stingen en 
de nationale c?"isisbelasting blijven even
wel van toepassing inzake de gevestigde 
of te vestigen aanslagen ten laste van 
de belastingplichtigen, die onde1·worpen 
zijn aan de vennootschapsbelasting ove1· 
vmegere dienstjaren dan het chenstjaar 

1963, met inbegrip van dernavorderingen 
van rechten over deze dienstja1·en ( 1). 
(Wet van 20 november 1962, art. 88, 
§§len4.) 

4° Bij de vennootschappen met rechts
persoonlijkheid geschiedt de aftrek van 
de reeds belaste netto-inkomsten, teneinde 
dubbele belasting van dezeljde inlcom
sten ten laste van eenzelfde belasting
plichtige te vermijden, op het bedmg 
van de niet uitgelceerde inlcomsten, en 
zo deze niet volstaan, op het bedrag der 
uitgekem·de inkomsten (2). (Gecoordi
neerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 52, § 6, lid 1.) 

5° en 6° Daa1· de aanslagen, die over vroe
ge?·e dienstjaren dan het dienstjaar 1963, 
met inbeg1·ip van de navorderingen van 

_ rechten over deze dienstja1·en, gevestigd 
of te vestigen zijn ten laste van de 
belastingplichtigen die met ingang van 
het dienstjaa1· 1963 onder·wo1·pen zijn 
aan de vennootschapsbelasting waarvan 
spralce in het vVetboek van de inlcomsten
belastinggn, kmchtens a1·tikel 88, § 4, 1o, 
van de wet van 20 november 1962 
behee1·st wo1·den door de bepalingen van 
de gecoo1·dineerde wetten betretfende de 
inlcomstenbelastingen, is a1·tikel 52 van 
bedoelde wetten, ten aanzien van de 
ajt1·elc, met name van de reeds belaste 
elementen, ook van toepassing op deze 
aanslagen; hie1·uit volgt dat de reeds 
belaste inkomsten bedoeld bij clit arti
kel 52 van de inlcomsten, wellce beheerst 
blijven door deze gecoo1·dineerde wetten, 
moeten w01·den afgetrolclcen zoals dit 
is bepaald bij § 6 van bedoelde wets
bepaling, zeljs al beslist de algemene 
vergadering der aandeelhouder·s van 
de vennootschap pas op een late?"e datum 
dan die van de opheffing van artikel 52, 
welk bedrag der inlcomsten van de ven
nootschap in de reserve zal gesto1·t 
wo1·den en wellc bed1·ag aan de aandeel
houders zal uitgelcee1·d worden. 

7° Indien het Hof een beslissing van een 
hof van beroep betretfende een mobilien
belasting ten laste van een naamloze 
vennootschap op het bedrag van de uit-

(1) Raadpl. cass., 23 maart 1948 (Bull. en 
PAsrc., 1948, I, 204) en noot 3, blz. 205; 
raadpl. ook de noot onder cass., 16 november 
1954 (ibid., 1955, I, 226), en noot 1, getekend 
E. K., onder cass., 2 april 1968 (Arr. cass., 
1968, blz. 1013). 

(2) Cass., 22 april 1952 (Bull. en PAsrc., 
1952, I, 530). 
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gekeerde dividenden vernietigt, .op grond 
dat artikel 52 van de gecoordineerde 
wetten betretfende de 1:nkomstenbelas
tingen onwettel~jk ten deze niet toepas
selijk werd verklaard, leidt deze ver
nietiging tot de vernietiging van de 
beslissing, die het gevolg e1·van is, en 
volgens welke deze vennootschap, met 
toepassing van artikel 14, § 2, van de 
gecoordineerde wetten, bed.oelde mobilien
belasting berekend, op het bedrag van 
deze dividenden verhoogd met dit van 
deze tales, verschuldigd is (1). 

8° In zake directe belastingen is uit het 
oogpunt van de omvang van de ve1·nie
tiging een beschikkend gedeelte dat 
onde1·scheiden is van het door de voor
ziening bestreden dispositief datgene 
waartegen door geen enlcele partij in 
het. cassatiegeding een ontvanlcelijlce 
voorziening lean wo1·den ingesteld (2). 

go De inkomsten bedoeld bij artilcel 435, 1°, 
van het T'Vetboelc van de inlcomsten
belastingen lcunnen enlcel worden afge
trolclcen van de in de vennootschaps
belasting onderworpen inlcomsten indien 
zij onder de gelding van de gecoordi
nee1·de wetten bet1·efjende de inlcomsten
belastingen een bed1·ijfsuitgave of -last 
zijn, die aftrekbaa1' is van de in de 
bedrijfsbelasting belastba1·e inlcom
sten (3). 

10° De mobilienbelasting betreffende betaal
baar gestelde dividenden dig ten laste 
viel van een naamloze vennootschap, 
fer ontlasting van haar aandeelhoude1·s, 
is geen bedrijfsuitgave of -last, aftrek
baar van de bntto-inlcomsten van de 
vennootschap, die aan de bedrijfsbelas
ting zijn onderworpen. (Gecciirdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, art. 14, § 2, en 26.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP IN VEREFFE

NING « PROOHISA "• T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN; BELGISOHE 
STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN, T. 
NAAMLOZE VENNOOTSOHAP IN VEREFFE

NING « PROOHISA ll.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. cass., 16 mei 1956 (Bull. en 
PASIC., 1956, I, 990); 31 mei 1960 (ibid., 1660, 
I, 1127) en 21 januari 1966 (ibid., 1966, I, 
657). 

arrest,, op 5 december 1966 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat de beide partijen zich 
tegen hetzelfde arrest in cassatie hebben 
voorzien ; dat de voorzieningen samenge
voegd dienen te worden ; 

I. Op de voorziening van de naamloze 
vennootschap in vereffening « Prochisa " : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 52, en meer in het bijzonder 
van -§ 1 van dit artikel, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coiirdineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 52 en 88, en meer 
in het bijzonder van de §§ 1 en 4 van dit 
artikel 88, van de wet· van 20 november 
1962 houdende hervorming van de 
inkomstenbelastingen, 

doordat, na als beginsel te hebben 
gesteld dat de vroegere gecoiirdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen van toepassing zijn op het aan
vullend dividend dat op 16 juli 1962 
werd uitgekeerd en dat dit dividend, 
dientengevolge, aan de mobilienbelasting 
en de nationale crisisbelasting onderwor
pen is, het bestreden arrest vermeldt 
dat artik<Cll 52 van genoemde gecoiirdi
neerde wetten slechts eventueel toepas
selijk is en voorts de toepassing van deze 
bepaling in het onderhavige geval weigert 
op grand dat op 16 juli 1962, bij de 
toekenning van het aanvullend dividend, 
de voor de toepassing van voornoemd 
artikel 52 noodzakelijke rechtstoestancl 
niet bestond, daar de beslissing van de 
algemene vergadering inzake de verdeling 
van de maatschappelijke winsten niet 
was gevallen, en dat toen ze werd gena
men tijdens de beraadslaging van ·de 
algemene vergadering van 6. mei 1963 
artikel 52 bij artikel 52 van de wet .van 
20 november 1962 was opgeheven, 

te1·wijl het arrest, door de toepassing 
van artikel 52 van de gecoiirdineerde 
wetten van 1948 afhankelijk te stellen 
van een beslissing van de algemene 
vergadering inzake de maatschappelijke 
verdeling, voor de toepassing van dit 
artikel een voorwaarde stelt die in de 
wet niet voorkomt ; indien, zoals het 
arrest zulks beslist, sommige bepalingen 
van de vroegere gecoiirdineerde wetten 
van toepassing moeten blijven op het 

(2) Cass., 19 juni 1969 (Arr. cass., 1969, 
biz. 1042). -

(3) Raadpl. cass., 1 april 1969 (Arr. cass., 
1969, blz. 735 ). 
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aanvullend dividend dat op 16 juli 1962 
werd toegekend en onder meer indien 
het aan de in die wetten bedoelde 
mobilii'mbelasting en nationale crisis
belasting moet worden onderworpen, de 
overwegingen ten gunste van deze oplos
sing evenzo en zonder verder voorbehoud 
ten gunste van artikel 52 van deze 
wetten moeten pleiten, en er een tegen
strijdigheid is in de gronden van h~t 
arrest die, enerzijds, verklaren dat arti
kel 52 van de gecoordineerde wetten 
eventueel van toepassing is en, ander
zijds, de toepassing van dit artikel 
onderwerpen aan voorwaarden die,_ daar 
ze niet kunnen worden vervuld 1n de 
tijd, tot gevolg hebben dat deze toepas
sing nooit kan plaatshebben : 

Overwegende dat het arrest beslist, 
zonder deswege te worden bekritiseerd, 
dat het op 16 juli 1962 betaalbaar 
gesteld « aanvullend n dividend overeen
komstig § 4 van artikel 88 van de wet 
van 20 november 1962 niet moest worden 
onderworpen aan de in deze wet bedoelde 
roerende voorheffing, maar aan de mobi
liiinbelasting zoals bepaald bij de geco
ordineerde wetten betreffende de inkom
stenbelasting; 

Overwegende dat het arrest evenwel 
beslist dat de aftrekking, met toepassing 
van artikel 52 van de gecoordineerde 
wetten, van de reeds aangeslagen inkom
sten van de op genoemde datum betaal
baar gestelde dividenden en waaror. 
.eiseres zich beriep om te betogen dat ZIJ 

geen mobiliiinbelasting verschuldigd was, 
ten deze niet kon geschieden daar de 
algemene vergadering van aandeelhou
ders, waarvan de beslissing nodig was 
opdat zou kunnen worden bepaald of 
het reeds aangeslagen inkomen, overeen
komstig artikel 52, § 6, van ~e gereser
veerde inkomsten of van de mtgekeerde 
inkomsten zou worden afgetrokken, pas 
op 6 mei 1963 plaatshad, op welke datum 
genoemd artikel 52 met toepassing van 
artikel 52 van de wet van 20 november 
1962 was opgeheven; 

Overwegende dat het arrest niet vast
stelt en dat uit geen enkel stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
op grond van de door de al~emene ver
gadering besloten aanwendmg van de 
inkomsten van de vennootschap de reeds 
aangeslagen inkomsten, overeenkomstig 
artikel 52, § 6, van de gecoordineerde 
wetten, niet hadden mogen worden afge
trokken van de op 16 juli 1962 uitge
keerde dividenden ; 

Overwegende dat artikel 88, § 4, van 

de wet van 20 november 1962 beschikt 
dat, voor de erin bedoelde inkomsten, 
toepasselijk blijven " de bepalingen van 
de gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen en de nationale 
crisisbelasting die opgeheven of gewijzigd 
worden door deze wet '' ; 

Dat hieruit dient te worden afgeleid 
dat, hoewel artikel 52 van genoemde 
wetten bij artikel 52 van de wet van 
20 november 1962 was opgeheven ten 
tijde van de bijeenkomst van de algemene 
vergadering van de vennootschap, het 
toepasselijk bleef 'voor d_e in genoeii_Jd 
artikel 88, § 4, bedoelde mkomsten dre, 
krachtens een niet bekritiseerde vaststel
ling van het arrest, onder meer bestaan 
in de dividenden die op 16 juli 1962 
betaalbaar waren gesteld ; 

Overwegende, voorts, enerzijds, dat 
wanneer de wet voorschrijft dat de zelfs 
opgeheven bepalingen van de gecoordi
neerde wetten voor sommige inkomsten 
toepasselijk blijven, zij noodzakelijk 
doelt op het geheel van deze bepalingen 
die erop betrekking hebben, met inbegrip 
onder meer van artikel 52, en niet aileen 
op sommige van de bepalingen, en, 
anderzijds, dat de mobilienbelasting die, 
onder het stelsel van genoemde gecoor
dineerde wetten, betaalbaar was binnen 
vijftien dagen na de toekenning of betaal
baarstelling van de dividenden de belas
ting was waarvan het bedrag was vast
gesteld met inachtneming onder meer van 
de bepalingen van artikel 52 die dus van 
de andere bepalingen van dezelfde wetten 
niet konden worden afgescheiden ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del gegrond is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 14, inzonderheid § 2, van de 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, gecoordineerd bij het besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, en 2, 
§ 1, van de wetten betreffende de natio
nale crisisbelastm.g, gecoordineerd bij het 
besluit van de Regent van 16 januari 
1948, 

do01·dat, ee1·ste ondm·deel, om te beslissen 
dat eiseres op het bedrag van de op 
16 juli 1962 betaalbaar gestelde aanvul
lende dividenden de mobilienbelasting 
berekend overeenkomstig § 2 van arti
kel 14 van de gecoordineerde wetten 
verschuldigd was, het arrest vermoedt 
dat eiseres de bedoeling heeft gehad om 
de mobilienbelasting voor haar rekening 
te nemen, op grond van haar latere 
gedragingen, namelijk de betaling van 
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deze belasting te doen « voorkomen 
onder haar algemene kosten over het 
jaiu I963 », 

terwijl deze gedraging haar werd opge
legd door de inwerkingtreding van de 
nieuwe wet betreffende de inkomsten
belastingen van 20 november I962; 

tweede onde1·deel, het arrest, om deze 
bedoeling te vermoeden, ook aanvoert 
dat eiseres niet heeft overwogen « de 
mobilienbelastingen en de nationale crisis
belasting ten laste van haar aandeel
houders te recupereren », 

terwijl voor deze laatste aanslag de 
toepassing van artikel 14, § 2, van de 
gecoordineerde wetten niet kan worden 
overwogen, vermits de nationale crisis
belasting noodzakelijk ten laste van de 
vennootschap blijft : 

Overwegende dat de vaststelling van 
het bedrag van de mobilienbelasting dat 
de eisende vennootschap verschuldigd 
zou geweest zijn onder meer afhangt van 
de toepasselijkheid ten deze van arti
kel 52 van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen ; 

Dat de cassatie ten gevolge van het 
aannemen van het eerste middel derhalve 
de cass:;ttie meebrengt van het beschik
kende gedeelte bestreden door het tweede 
middel dat dus niet meer moet worden 
onderzocht ; 

Overwegende dat het beschikkende ge
deelte van het arrest betreffende de ven
nootschapsbelasting, uit het oogpunt van 
de omvang van de cassatie, niet verschilt 
van die welke door de beide middelen 
werden bestreden; 

II. Op de voorziening van de Belgische 
Staat : 

Over de drie middelen samen, afgeleid, 
het eeTste, uit de schending van de 

artikelen 44, 50 en 109 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest beslist a) dat de 
tekst van het vroegere artikel 26, § I, 
van de gecoordineerde wetten beteffende 
de inkomstenbelastingen in artikel 44 
van het Wetboek van de inkomsten
belastingen (artikel II, § I, lid I en 2, 
van de wet van 20 november 196:! 
houdende hervorming van de inkomsten
belastingen) werd overgenomen met wij
zigingen die geen afbreuk hebben gedaan 
aan de draagwijdte ervan met betrekking 
tot de aftrekbaarheid van de belastingen ; 
b) dat nit de vergelijking tussen de 
teksten van artikel 26, § I, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 

inkomstenbelastingen en van artikel 44 
van het W etboek van de inkomstenbelas
tingen (artikel II, § I, lid 1 en 2, van de 
wet van 20 november I962 houdende 
hervorming van de inkomstenbelastingen) 
blijkt dat het beginsel van de aftrekbaar
heid van de belastingen werd behouden, 

teTwijl de artikelen 44, 50 en 109 van 
het Wetboek van de inkomstenbelastin
gen (artikel 11, §§ 1 en 3, en artikel 33, 
§ 2, van de wet van 20 november 1962) 
de afstand bekrachtigen van het beginsel 
van de afbrekbaarheid, als bedrijfslasten, 
van de belastingen die op het inkomen 
worden geheven, en aldus een van de 
voornaamste oogmerken van de hervor
ming van de wetgeving inzake inkom
stenbelastingen verwezenlijken ; 

het tweede, uit de schending van arti
kel 435, 1°, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen (artikel 72, § I, I o, 
van de wet van 20 november 1962 
houdende hervorming van de inkomsten-
belastingen), . 

eeTste ondeTdcel, doordat, na te hebben 
besloten dat zelfs onder het stelsel van 
het Wetboek van de inkomstenbelastin
gen het principe van de aftrekbaarheid 
van de belastingen werd behouden, het 
arrest verklaart dat deze interpretatie 
niet strijdig is met artikel 435, 1o, van 
genoemd wetboek (artikel 72, § I, I 0 , 

van de wet van 20 november I962 
hondende hervorming van de inkomsten
belastingen) en dat nit de niet beperken
de tekst van deze bepaling a contrario 
niet kan worden afgeleid dat de wet
gever de bedoeling had om, door middel 
van deze overgangsbepaling, een alge
meen beginsel van de nieuwe wetgeving, 
ten deze de in artikel44 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen bedoelde 
aftrekbaarheid, op te heffen, 

tm·wijl, nu het beginsel van de niet
aftrekbaarheid van de belastingen bij de 
artikelen 44, 50 en I09 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen wordt ge
hnldigd, artikel435, 1°, van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen uitdrukke
lijk van dit beginsel afwijkt door de 
aftrek van sommige belastingen toe te 
staan die onder de gelding van de 
gecoordineerde wetten zou aangenomen 
zijn indien deze belastingen tijdig geves
tigd en ten laste genomen waren ; 

tweede onderdeel, doordat het arrest 
verklaart dat in elk geval nit het feit 
dat artikel 435, 1°, van het Wetboek 
v.an de inkomstenbelastingen (artikel 72, 
§ I, van de wet van 20 november 1962) 
nitdrukkelijk voorziet in de aftrekbaar-
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beid van sommige belastingen, niet volgt 
dat andere belastingen en onder meer de 
litigieuze mobilienbelasting niet aftrek
baar kunnen zijn kracbtens een andere 
wettekst, 

terwijl deze laatste wetsbepaling in
zonderbeid tot doel beeft die inkomsten
belastingen verscbuldigd kracbtens de 
vroegere gecoi:irdineerde wetten op te 
geven welke nog mogen worden afge
trokken, dat wil zeggen die welke aftrek
baar zouden zijn van de inkomsten 
belastbaar in de bedrijfsbelasting van een 
aanslagjaar dat 1963 voorafgaat, indien 
ze tijdig gevestigd en ten laste genomen 
waren, 

en te1·wijl bovendien, zo de litigieuze 
mobilienbelasting tijdig was betaald, 
namelijk in 1962, zij eventueel slecbts 
kon worden afgetrokken van de inkom
stan van bet aanslagjaar 1963 en niet 
van een vroeger dienstjaar; 

het de1·de, uit de scbending van de 
artikelen 44 en 98 van bet W etboek van 
de inLmmstenbelasting, 

dom·dat bet arrest stelt dat de litigieuze 
betaling van de mobilienbelasting, wel,m 
op 23 december 1963 definitief door 
verweerster werd gedragen om de belast
bare inkomsten te verkrijgen of te 
bebouden, als een bedrijfsuitgave van 
dit jaar 1963 moet worden aangenomen 
en dus aftrekbaar is van de inkomsten 
belastbaar in de vennootscbapsbelasting 
over bet aanslagjaar 1964, 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, de betaling van 
genoemde mo bilienbelasting geen bedrijfs
last is zoals, bedoeld in artikel 44 van bet 
W etboek van de inkomstenbelastingen, 
omdat bet niet gaat om een uitgave 
gedaan om de inkomsten van de vennoot
scbap te verkrijgen of te bebouden; 

tweede onderdeel, deze betaling geen 
bedrijfslast is zoals bedoeld in artikel 44 
van bet Wetboek van de inkomsten
belastingen, maar wei een aan de aande
len uitgekeerd inkomen dat kracbtens 
artikel 98 van genoemd wetboek aan de 
vennootscbapsbelasting onderworpen is; 

Overwegende dat de middelen bet Hof 
enkel verzoeken te beslissen of bet bedrag 
van de in die middelen bedoelde mobi
lienbelasting dat aan de Staat werd 
betaald al dan niet als bedrijfslast voor 
bet dienstjaar 1964 van de in de vennoots
belasting belastbare inkomsten mocbt 
worden afgetrokken ; 

Overwegende dat in de onderstelling 
dat bet bedrag van een mobilienbelasting, 
betwelk bij toepassing van de gecoiir-

dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen werd betaald, wettelijk 
van de in de vennootscbapsbelasting 
belastbare bnlto-inkomsten mag worden 
afgetrokken, dit gescbiedt op voorwaarde 
dat bet onder de gelding van deze wet
geving een aftrekbare bedrijfslast is 
geweest; 

Overwegende dat, onder deze wetge
ving, boewel de naamloze vennootscbap 
die dividenden betaalbaar stelt aan de 
administratie de mobilienbelasting ver
scbuldigd is, bet evenwel de aldus door 
de aandeelbouders ge'inde inkomsten zijn 
die door de belasting worden getroffen ; 

Overwegende dat wanneer een ven
nootscbap een dividend vrij van belas
ting betaalbaar stelt en aldus de last van 
de mobilienbelasting voor baar rekening 
neemt die op baar aandeelbouders rustte, 
deze last niet noodzakelijk in verband 
staat met bet verkrijgen of bet bebouden 
van de bedrijfsinkomsten en, derbalve, 
in de zin van genoemde gecoiirdineerde 
wetten, geen aftrekbare bedrijfslast of 
bedrijfsuitgave is; 

Dat de middelen gegrond zijn ; 

Om die redenen, voegt de voorzienin
gen samen ; vernietigt bet bestreden 
arrest in zover bet uitspraak doet : 
1° over de aanslagen van bet dienstjaar 
1964, navordering van 1962, arti
kel 410.671, en over de invloed van deze 
aanslagen' op de vennootscbapsbelasting 
van bet belastingjaar 1963; 2° over de 
aanslagen van bet dienstjaar 1965, 
navordering 1964, artikel 500.254; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt elke verweerder in de kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar bet 
Hof van beroep te Luik. 

23 september 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter; de H. de Waersegger, mads
beer waarnemend voorzitter. - Verslag
gever, de H. Trousse. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Dumon, advocaat-gene
raal.- Pleiters, de HH. Rousseaux (van 
de balie bij bet Hofvan beroep teBrussel) 
en Fally. 

1 e KAMER. - 25 september 1969. 

1o VENNOOTSCHAPPEN. - NAAM
LOZE VENNOOTSCHAP. - VERTEGEN-
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WOORDIGING DOOR HAAR RAAD VAN 
BEHEER OM IN RECHTE OP TE TREDEN. 
- VoORWAARDEN VAN DE WETTELIJK· 
HElD VAN DEZE VERTEGENWOORDIGING. 

2° VENNOOTSCHAPPEN. - NAAM
LOZE VENNOOTSCHAP. - VENNOOT
SCHAP IN RECHTE VERTEGENWOORDIGD 
DOOR HAAR RAAD VAN BEHEER. -
AKTE OF EXPLOOT VAN RECHTSINGANG. 
- AKTE OF EXPLOOT DAT, OP STRAFFE 

VAN NIETIGHEID, DE NAAM, HET BE
ROEP EN DE WOONPLA,A.TS VAN ALLE 
BEHEERDERS MOET VERMELDEN OP DE 
DATUM VAN DEZE AKTE OF VAN DIT 

EXPLOOT. 

3° VENNOOTSCHAPPEN. - NAAM
LOZE VENNOOTSCHAP.- 0NTSLAG VAN 
EEN BEHEERDER. - VERPLICHTING DIT 

ONTSLAG IN HET « BELGISCH STAATS

BLAD " BEKEND TE MAKEN. - SANCTIE 
BIJ GEBREKE VAN BEKENDMAKING. 

4o HOGER BEROEP. - VoRM. -
BURGERLIJKE ZAKEN OF ZAKEN VAN 
KOOPHANDEL. - NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP. - VENNOOTSCHAP NIET ONT
V ANKELIJK OM HOGER BEROEP IN TE 
STELLEN DOOR TUSSENKOMST VAN HAAR 
RAAD VAN BEHEER, INDIEN ZIJ IN DE 
AKTE VAN HOGER BEROEP DE IDENTI
TEIT VAN ALLE BEHEERDERS VAN DE 
VENNOOTSCHAP NIET v-:ERMELDT OP DE 
DATUM W AAROP DE AKTE WORDT 
OPGEMAAKT. - 0NTSLAG VAN EEN 

BEHEERDER AANGENOMEN VOOR DE 
DATUM VAN HET HOGER BEROEP. -
VERPLICHTING TEGENOVER DERDEN DIT 
ONTSLAG IN HET « BELGISCH STAATS

BLAD )) BEKEND TE MAKEN VOOR DE 
DATUJVI VAN HET HOGER BEROEP. 

I 0 De raad van beheer van een naamloze 
vennootschap is slechts als college, 
samengesteld uit al de personen die het 
mandaat van beheer·der ontvangen heb
ben, het wettelijk orgaan dat bevoegdheid 
heeft om deze 1·echtspersoon te vertegen
wom·digen en om voor deze in r·echte op 
te tr·eden {l). (Wetten op de handels
vennootschappen, gecoordineerd bij 
koninklijk besluit van 30 november 

(1) (2) (3) en (4) De voorziening stelt de 
vraag van welke beheerders van een naamloze 
vennootschap de naam, het beroep en de 
woonplaats moet worden vermeld in het 
exploot om het hager beroep van deze ven
nootschap tegen een in haar zaak gewezen 
vonnis te,betekenen, wanneer de samenstelling 

I935 en die titel IX van Boek I van 
het W etboek van koophandel vormen, 
art. ll en I2, dit laatste aangevuld bij 
artikeli van de wet van 9 juli I935.) 

2° V 66r de inwerkingtr·eding van artikel 703 
van het Ger·echtelijk 1¥ etboek, wanneer 
een naamloze vennootschap, eiseres, in 
rechte vertegenwoordigd werd door haar 
raad van beheer, moest de akte of het 
exploot van r·echtsingang, op stmffe van 
nietigheid, cle naam, het bemep en de 
woonplaats ver·melclen van alle beheer·
ders op cle datum van de akte of van het 
exploot van r·echtsingang (2). (Wetten 
op de handelsvennootschappen, geco
ordineerd bij koninklijk besluit van 
30 november I935 en die titel IX van 
Boek I van het Wetboek van koop
handel vormen, art. II en I2, dit 
laatste aangevuld bij artikel I van de 
wet van 9 juli I935.) 

3° Het ontslag van de beheercler van een 
naamloze vennootschap moet in het 
Belgisch Staatsblad worden bekencl ge
maalct, op straffe van niet te lcunnen 
worden tegengeworpen aan clerden, die 
het clesniettemin lcunnen inroepen (3). 
(Wetten op de handelsvennootschap
pen, gecoordineerd bij koninklijk be
sluit van 30 november I935 en die 
titel IX van Boek I van het W etboek 
van koophandel vormen, art. ll en I2, 
dit laatste aangevuld bij artikel I van 
de wet van 9 juli I935.) 

4° Een naamloze vennootschap lean slechts 
dan op gelclige wijze hager beroep 
instellen wanneer zij in de alcte van 
hager ber·oep cle identiteit van alle 
beheerder·s vermelclt ( 4) ; tegenover dercleio 
is het zonder· belang clat cle ontslagne
ming van cle beheercler·, wiens identiteit 
niet venneld wer·cl, v66r cle datum van 
het hoge?" beroep wer·d aangenomen, 
inclien cleze ontslagneming pas na deze 
datttm in cle bijlagen van het Belgisch 
Staatsblad we?"cl belcendgemaalct. (Wet
ten op de handelsvennootschappen, 
gecoordineerd bij koninklijk besluit 
van 30 november I935 en die titel IX 
van Boek I van het Wetboek van 

van de raad van beheer van de vennootschap 
werd gewijzigd, doch op het ogenblik van de 
betekening van het hager be1•oep, deze wijzi
ging nag niet bekend gemaakt werd in de 
bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 

De akte van hager beroep van eiseres was 
ten deze betekend op 25. oktober 1965, maar in 
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koophandel vormen, art. 11 en 12, 
dit laatste aangevuld bij artikel 1 van 
de wet van 9 juli 1935.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « MAISON 
SEVERIN FRERES "• T. OPSOMER, DAOHS
BEOK EN DORIGNAUX.) 

ARREST (vertaling.) 

·RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 januari 1967 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over de eerste twee middelen, afgeleid, 

het eerste, uit de schending van de 
artikelen 11, 12, 13 van de wetten 
betreffende de handelsvennootschappen, 
gecoordineerd bij het koninklijk besluit 
van 30 november 1935 en die titel IX 
van boek I van het Wetboek van koop-

de samenstelling van de raad van beheer, die 
vermeld werd in het exploot van betekening 
van de akte van hager beroep, waren wegge
laten de naam, het beroep en de woonplaats 
van een der beheerders wiens ontslag aange
nomen was sinds 13 oktober 1965, hoewel het 
pas op 10 februari 1966 bekendgemaakt 
werd. 

Ret arrest brengt drie uiterst streng for
malistische beginselen in herinnering : 

Ret eerste heeft een algemene draagwijdte: 
de raad van beheer van een naamloze vennoot
schap is slechts als college, samengesteld uit 
al de personen die het mandaat van beheerder 
ontvangen hebben, het wettelijk orgaan dat 
hevoegdheid heeft om deze rechtspersoon te 
vertegenwoordigen en om voor hem in rechte 
op te treden. Cass., 6 juni 1968 (Arr. cass., 
1968, blz. 1212) en 19 december 1968 (ibid., 
1969, I, 393). Zie ook FREDERICQ, d. V, onder 
meer nr 414, blz. 600; J. REENEN, « Le choix 
des administrateurs », Rev. prat. soc., 1956, 
blz. 72; J. VANRYN en P. VAN 0MMESLAGHE, 
« Chronique », Rev. crit. ju1·. belge, 1967, 
blz. 277, inzonderheid nr 27; J. RoNSE, 
« Overzicht van rechtspraak 1961-1962 », 

T. P. R., 1964, blz. 82 en volg.; « Overzicht 
1964-1967 » (ibid., 1960, blz. 655). 

Ret tweede betreft de vertegenwoordiging 
van de vennootschap in rechte : opdat een 
naamloze vennootschap op geldige wijze door 
haar raad van beheer in rechte wordt verte
genwoordigd, moet de akte, op 8traffe van 
nietigheid, de identiteit vermelden van aile 
beheerders afzonderlijk ( cass., 18 mei 1967, A 1'1'. 
cass., 1967, blz. 1118; 6 juni 1968, hierboven 

handel vormen, 61, 443, 456 en 470 va:rt 
het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering, 

doordat het bestreden arrest de op 
25 oktober 1965 betekende akte van 
boger beroep van eiseres nietig verklaart 
op grond dat in deze alde van boger 
beroep bij de opsomming van de beheer
ders, die eiseres vertegenwoordigden, de 
naam van Fernand Dorignaux was weg
gelaten wiens ontslagneming als beheer
der, welke op 13 oktober 1965 was 
aangenomen, pas op 10 februari 1966 in 
de bijlagen van het Belgisch Staatsblad 
was bekendgemaakt, dat deze ontslag
neming aan de eerste verweerder niet 
kon worden tegengeworpen v66r 10 febru
ari 1966, dat, derhalve, in de voornoemde 
akte van boger beroep, ten gevolge van 
deze weglating van de naam van een 
van de beheerders, een van haar sub-

geciteerd, en 19 december 1968, ook hierboven 
gemeld; raadpl., cass., 10 mei 1969, ibid., 
1969, blz. 874). Zoals Professor VAN R.YN 
schrijft : « Si les noms des personnes qui 
composent les organes habilites a representer 
la societe ne sont pas mentionnes, aucune 
volonte n'est emise au nom de la personne 
morale, et celle-ci n'est pas reellement I' auteur 
de l'acte en cause» (« Chronique », Rev. crit. 
jur. belge, 1967, blz. 310). Al wie deze hoeda
nigheid heeft moet dus in de akte vermeld 
worden. 

Ret derde beginsel betreft een akte van 
rechtspleging : het hoger beroep. Ret wordt 
afgeleid uit de twee voorgaande : de akte van 
hoger beroep moet dus de identiteit nauw
keurig vermelden van alle beheerders. De regel 
is toepasselijk op het cassatieberoep ( cass., 
5 april 1962, Bull. en PAsiC., 1962, I, 878; 
14 april1966, ibid., 1966, I, 1035; 8 september 
1966, A1'1', cass., 1967, blz. 25; 6 juni en 
19 december 1968, hierboven vermeld, en 
10 mei 1969, eveneens hierboven vermeld). 

Wanneer de vennootschap in rechte op
treedt, stelt zich hetzelfde probleem zowel ten 
aanzien van de wijziging van de akten en de 
bekendmaking hiervan, als van de verplich
ting om deze wijziging in de akte van rechts
pleging te vermelden, ongeacht of het gaat 
om het exploot van rechtsingang, van de 
akte van hager beroep of van het cassatie
beroep. 

Deze vraag wordt behandeld in de arti
kelen 11 en 12 van de gecoiirdineerde wetten 
op de handelsvennootschappen. 

Zo elke bedongen of zelfs « niet bedongen » 
wijziging - zoals het vrijwillig ontslag van 
een vennoot, wat het geval ten deze is - moet 
worden bekendgemaakt (cass., 1 maart 1960, 
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stantiele elementen ontbrak die noodza
kelijk zijn om haar doel te kunnen 
bereiken, 

terwijl, daar de ontslagneming op 
13 oktober 1965 van Fernand Dorignaux 
uit zijn ftmctie van beheerder een vast
staand feit was, de weglating van de 
naam van deze persoon in de akte van 
hager beroep van 25 oktober 1965 de 
nietigheid van dit exploot niet kon 
meebrengen, zelfs indien genoemde ont
slagneming op deze laatste datum nag 
niet was bekendgemaakt, aangezien deze 
bekendmaking niet wordt vereist opdat 
dit exploot aile substantiele elementen 
zou bevatten die noodzakelijk zijn om 
zijn doel te bereiken overeenkomstig 
voornoemde artikelen van . het W etboek 
van burgerlijke rechtsvordering, 

en te1·wijl, van het ogenblik dat, zoals 
het bestreden arrest dat vaststelt, de 
ontslagneming van Fernand Dorignaux 
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad 
van 10 februari 1966 was bekendgemaakt, 
eiseres in haar conclusie en haar eerste 

Bull. en PAsrc., 1960, I, 766), bestaat de 
sanctie omschreven bij artikel 12, lid 2 (wet 
van 9 juli 1935, artikel 1) him·in dat de akte 
niet kan worden tegengeworpen aan derden, 
die de akte desniettemin kunnen inroepen 
(J. VAN RYN, P1·incipes de droit commm·cial; 
d. I, nrs 401, 402 en 403, blz. 285 en 286). 

Op grtmd van deze beginselen, waarop het 
Hof herbaaldelijk heeft gewezen, heeft bet 
bestreden arrest bet boger beroep van de 
eiseres niet ontvankelijk verklaard, omdat er 
in de op 25 oktober 1965 betekende akte van 
boger beroep geen melding werd gemaakt van 
de naam, bet beroep en de woonplaats van 
een beheerder, wiens ontslag aangenomen was 
sinds 13 oktober 1965, hoewel de aanvaarding 
van dit ontslag slechts na de betekening van 
de akte van boger beroep, dit is op 10 februari 
1966, in de bijlagen van bet Belgisch Staats
blad bekendgemaakt werd. 

* * * 
Deze voorziening heeft aan bet Hof, ·wat 

de toepassing van het Gerechtelijk Wetboek 
betreft, een probleem inzake overgangsrecht 
voorgelegd. Het Hof was, bij de uitspraak 
over de kwesties die door de voorziening 
werden overgelegd, wellicht impliciet, doch 
noodzakelijk ertoe gebracht stelling te nemen 
in verband met de toepassing, tijdens de 
overgangsperiode, van artikel 703 van het 
Gerechtelijk Wetboek, dat sinds 1 januari 
1969 van kracht was. 

CASSATIE, 1970. -. 4 

aanvullende conclusie op 23 november 
1966 voor het hof van beroep genomen 
tegen de eerste verweerder kon aan
voeren dat de ontslagneming van Fer• 
nand Dorignaux op 13 oktober 1965 
was aangenomen, wat · er niet op neer
kwam deze ontslagneming tegen te 
werpen aan een derde die, in de zin van 
voormelde artikelen van de wetten 
betreffende de handelsvennootschappen, 
v66r de bekendmaking zou hebben 
gehandeld; 

het tweede, uit de schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 61, 173, 
443, 456, 470 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, 11, 12 en 13 
van de wetten betreffende de handels• 
vennootschappen, gecoordin~erd bij het 
koninklijk besluit van 30 november 1935, 

doordat het bestreden arrest de akte 
van hager beroep van eiseres nietig 
verklaart op grand dat in deze akte « bij 
de opsomining van de beheerders die 
eiseres in hager beroep vertegenwoordi, 
gen de naam van Fernand Dorignaux 

Naar luid van deze nieuwe bepaling doen 
de rechtspersonen die in rechte optreden door 
tussenkomst van hun bevoegde organen in 
elke akte van rechtspleging voldoende van 
hun identiteit blijken door hun benaming, 
hun rechtskarakter en hun maatschappelijke 
zetel op te geven. Bedoeld artikel verleent 
evenwel aan de partij tegen wie dergelijke 
akte van rechtspleging wordt ingeroepen een 
waarborg, met name « bet recht om in 
elke stand van bet geding te eisen dat de 
rechtspersoon de identiteit meedeelt van de 
natuurlijke personen· die zijn organen zijn " 
(J. RoNSE en M. STORME, « Proceshandelingen 
van en tegen vennootschappen volgens bet 
nieuw Gerechtelijk Wetboek "• R. W., 1968-
1969, kol. 873). Deze identiteit zal in de akte 
van rechtspleging niet rneer moeten worden 
opgegeven, maar zij zal moeten getoond 
worden op verzoek van de partij tegen wie 
de akte wordt tegengeworpen. Het is een goede 
oplossing; ze biedt voldoende waarborgen 
aan derden en, laat toe de enge beginselen 
van een gestreng, blijkbaar nutteloos forma
lisme te ontwijken (raadpl. Wetsontwerp 
houdende bet Gerechtelijk Wetboek, Pari. st. 
Senaat, nr 60, zitt. 1863-1964, Verslag van de 
Koninklijk Comrnissaris, Herdruk van bet 
Ministerie van justitie, 1964, blz. 177). 

Misschien moet er worden aan herinnerd dat 
krachtens artikel 4, 6 van de bepalingen van 
de wet van 10 oktober 1967 houdende het 
Gerechtelijk Wetboek, die gelden als over
gangsmaatregelen, " de bepalingen betref
fende de rechtspleging, gesteld in bet Gerechte-
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werd weggelaten wiens ontslagneming 
:;tls beheerder, op 13 oktober 1965 
aangenomen, pas op 10 februari 1966 
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad 

, werd bekendgemaakt » ; dat « de akte 
van hoger beroep de identiteit van aile 
beheerders moest opgeven » ; dat in de 
op 25 oktober 1965 betekende akte van 
hoger beroep, ten gevolge van de weg
lating van de identiteit van eeii van hen, 
een van haar substantiele elementen 
ontbreekt die noodzakelijk zijn om haar 
doel te kunnen bereiken en dat arti
kel 173, lid 1, van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering vreemd is 
aan zodanige nietigheid ; dat tenslotte 
i< de ontslagneming van de beheerder, 
Fernand Dorignaux, aan eerste ver
weerder niet kan worden tegengewor
pen v66r 10 februari 1966 en te zijnen 
opzichte de akte van hoger beroep van 
25 oktober 1965 getroffen blijft door een 
nietigheid die vreemd is aan artikel 173, 
§ 1, van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering », 

terwijl de aangevoerde nietigheid er 
niet in bestond dat de in het exploot 
vermelde personen niet diegenen waren 
die werkelijk het mandaat hadden van 
beheerder van eiseres voor wie zij konden 

lijk Wetboek, enkel van toepassing zijn op de 
gedinghandelingen, de rechtsmiddelen ... na 
de datum van inwerkingtreding van deze 
bepalingen » en dat « de handelingen die 
geldig voordien zijn verricht, geldig blijven 
hoewel zij volgens de nieuwe wet onregel
matig ... zijn ». 

De bestreden beslissing behoudt derhalve in 
beginsel aile gevolgen die ze had op. de dag, 
waarop ze werd uitgesproken. 

In welke mate is de nieuwe regel van 
rechtspleging, geformuleerd. in a1·tikel 703 
van het Gerechtelijk Wetboek, van toepas
sing ? Het antwoord verschilt naar gelang 
het probleem zich stelt voo1· een rechtscol!ege 
in feitelijke aanleg of voor het Hof. 

Het rechtscollege in feitelijke aanleg past 
ae regel van artikel 703 van het Gerechtelijk 
W etboek toe in zover deze van toepassing is 
op het ogenblik dat het uitspraak doet, 
rekeriing houdende met de ·bepalingen van 
.artikel 4 vervat in de overgangsbepalingen 
,van de wet van 10 oktober 1967, terwijl het 
Hof van cassatie, tenzij het de geldigheid van 
een akte van het cassatiegeding te beoordelen 
heeft en de nieuwe regel dus van toepassing 
is op het Hof zoals op de rechtscolleges in 
feitelijke aanleg, deze regel enkel toepast in 
zover deze toepasselijk was wanneer de feiten
rechter uitspraak heeft gedaan. 

optreden, maar aileen dat de ontslag
neming van een beheerder, wiens naam 
niet was vermeld in het exploot, niet 
was bekendgemaakt, en een dergelijke 
nietigheid, die de hoofdinhoud zelf van 
de akte niet aantastte, niet kon worden 
toegestaan tenzij het bewezen was dat 
ze de belangen van de verweerders had 
geschaad, wat het bestreden arrest niet 
vast.stelt : 

Overwegende dat, voor de inwerking
treding van artikel 703 van het Gerech
telijk W etboek, wanneer een naamloze 
vennootschap eiseres was en door haar 
raad van beheer in rechte vertegen
woordigd was, de akte of het exploot 
van rechtsingang, op straffe van nietig~ 
heid, respectievelijk de naam, het beroep 
en de woonplaats van de verweerders 
moest vermelden ; 

Overwegende dat de raad van beheer 
van een naamloze vennootschap slechts 
als college, samengesteld uit al de per
sonen die het mandaat van beheerder 
ontvangen hebben, het wettelijk orgaan 
is dat bevoegdheid heeft om deze rechts
persoon te vertegenwoordigen en om 
voor deze in rechte op te treden ; 

Overwegende dat een naam.loze ven
nootschap door bemiddeling van haar 

Het Hof van cassatie dat ten gevolge van 
de voorziening kennis heeft genomen van de 
beschuldiging van onwettelijkheid tegen de 
titel, die het arrest of het vonnis vormt, dient 
inderdaad de wettelijkheid van de overgelegde 
beslissing van de rechter te onderzoeken. Deze 
wettelijkheid echter kan enkel beoordeeld wor
den op de dag, waarop de aan het Hof overge
legde beslissing gewezen werd. Wanneer het 
Hof de beslissing van de rechter vernietigt, 
beslist het dat de rechter de wet verkeerd heeft 
toegepast. IV anneer de feitenrechter uitspraak 
doet, wettigt hij het recht van een der par
tijen op grond van de wetgeving, die van 
kracht is op de dag dat hij uitspraak doet. 
De feitenrechter die in laatste aanleg uitspraak 
doet, is een soevereine rechter ; hij stelt op 
onaantastbare wijze de rechten van de par
tijen vast, onder het voorbehoud van de 
buitengewone rechtsmiddelen. 

Werd de beslissing vernietigd, niet omdat 
het recht dat van kracht was op de dag van 
de uitspraak werd geschonden, doch omdat 
volgens een latere wet, de oplossing anders 
moest luiden, dan zou de vernietiging van de 
beslissing tot gevolg hebben aan de partij 
haar recht te ontnemen, zoals dit werd vast
gesteld op grond van de wetgeving die van 
kracht was op de dag dat zij werd genomen. 
Het Hof zou de plaats innemen van de feiten-
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raad van beheer slechts dan op geldige 
wijze hoger beroep kon instellen wanneer 
zij in de akte van hoger beroep de iden
titeit van aile beheerders vermeldde ; 

Overwegende dat het tegenover der
den, in dit opzicht, zonder belang is dat 
de ontslagneming van de beheerder, wiens 
identiteit niet werd vermeld, v66r de 
datmn van het hoger beroep werd aan
genomen, indien deze ontslagneming pas 
na deze datum in de bijlagen van het 
Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt ; 

Dat immers de ontslagnemingen van 
de beheerders van naamloze vennoot
schappen, naar luid van artikel12 van de 
gecoordineerde wetten op de handels
vennootschappen, in het Staatsblad wor
den bekendgemaakt op straffe van niet 
te klmnen worden tegengeworpen aan 
derden, die ze desniettemin kunnen 
inroepen; 

Dat aldus de door de eerste verweerder 
aangevoerde nietigheid van de akte van 
hoger beroep niet voortvloeit uit het 
gebrek aan bekendmaking van de ont
slagneming van een beheerder, maar uit 
de weglating in deze akte van hoger 
beroep van de naam, het beroep en de 
woonplaats van een beheerder wiens 
ontslagneming, daar ze niet was bekend
gemaakt, aan deze verweerder niet kon 
worden tegengeworpen ; 

Overwegende, tenslotte, dat eiseres 
tevergeefs betoogt dat zij gerechtigd 
was aan de eerste verweerder de ontslag
neming tegen te werpen van de beheerder 
wiens identiteit niet was vermeld in de 

rechter om te beslissen welke oplossing moet 
aangenomen worden in de nieuwe toestand 
van het recht. Dit zou tot gevolg hebben aan 
de wet terugwerkende krach.t te geven, hoewel 
de nieuwe wetgeving dit juist niet heeft. 

Procm·eur-generaal Cornil heeft in zijn 
conclusie van 21 januari 1935 voor het Hof 
het volgende gezegd : « Le pourvoi en cas
sation ouvre une voie de recours extraordi
naire; il n'a pas pour effet de faire survivre 
!'instance terminee par !'arret du fond ; cette 
instance ne reprendra cours que si une cas
sation intervient et dans la mesure de la 
cassation" (Bull. en PAsrc., 1935, I, 122). 

Op 2 mei 1932 nam het Hof kennis van een 
zaak waarin het bewezen was dat, &inds de 
bestreden beslissing, het reglement waarvan 
toepassing was gemaakt, zodanig gewijzigd 
werd dat het feit waarvoor de beklaagde was 
veroordeeld niet meer strafbaar was. Het 
Hof he eft niettemin de voorziening verworpen. 
« C'est I' application de la regie qu'un jugement 
ne peut etre casse, s'il n'est pas contraire a 

akte van hoger beroep, daar deze ver
weerder niet had « gehandeld v66r de 
bekendmaking » ; 

Dat immers, hoewel artikel ll van de 
wetten betreffende de handelsvennoot' 
schappen vermeldt dat de vennoten de 
akten van de vennootschap niet kunnen 
inroepen tegen derden die v66r de 
bekendmaking hebben gehandeld, daar
entegen, de sanctie die bij artikel 12 van 
genoemde wetten is bepaald in de geval
len van niet-bekendmaking van de akten 
die het opsomt, onder meer de ontslag
nemingen van de beheerders, erin bestaat 
dat ze niet kmmen worden tegengeworpen 
aan derden, zonder onderscheid ; 

Dat, derhalve, de beslissing wettelijk 
verantwoord is en de middelen dus niet 
kunnen worden aangenomen ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 11, 12 en 13 van de 
wetten betreffende de handelsvennoot
schappen, gecoordineerd bij het konink
lijk . besluit van 30 november 1935, 

doordat, tweede onderdeel, het bestreden 
arrest, na te hebben verklaard dat het 
hoger beroep van eiseres tegen de eerste 
verweerder niet ontvankelijk 1 was, ten 
gevolge van de hierboven gepreciseerde 
weglating en niet-bekendmaking, beslist 
dat het hoger beroep van eiseres tegen de 
tweede en de derde verweerder zonder 
voorwerp was, 

la loi " schreef Procureur-generaal Leclercq 
onder het arrest (Bull. en PAsrc., 1932, I, 
145). Hij voegde eraan toe in zijn edele, doch 
snijdende stijl : « L'article 2 du Code penal 
est etranger a la question, car il regie le juge
ment des hommes et non le jugement des 
decisions de justice "• dit wil zeggen dat het 
van toepassing is op de beslissingen van 
rechtscolleges in feitelijke aanleg en niet 
op de arresten van het Hof van cassatie. Hij 
drukt zich aldus uit nadat hij zeer aandachtig 
de rechtsleer van Nypels had bestudeerd, 
welke werd herzien door Procureur-generaal 
Servais, die zeggen dat in deze onderstelling, 
het arrest moet worden vernietigd (Belgisch 
Strafwetboek, biz. 35 tot 37, nr 8, Brussel1896, 
d. I, biz. 12, nr 8; zie tevens 3e uitg., 1938, 
biz. 35 tot 37, nr 8.) Dit is uit het oog verliezen 
dat het Hof slechts arresten vernietigt die 
de wet schenden. Een arrest kan geen wet van 
een latere datum schenden. 

De rechter kan· geen wet schenden die niet 
van kracht was op de dag dat zijn beslissing 

---- --l 
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terwijl de eerste verweerder, bij het 
inleidend exploot van 7 januari 1964, 
eiseres had laten dagvaarden ten einde 
haar te horen veroordelen om hem een 
bedrag van 900.000 frank als vergoeding 
wegens een zogenaamde verbreking van 
contract te betalen ; eiseres, bij het 
exploot van oproeping in tussenkomst en 
in vrijwaring van 3 april 1964, de tweede 
en de derde verweerder had laten dag
vaarden ten einde hen te horen veroor
delen om haar hoofdelijk te vrijwaren 
en schadeloos te stellen voor alle veroor
delingen die . te haren laste ten voordele 
van de eerste verweerder zouden worden 
uitgesproken ; het beroepen vonnis van 
4 oktober 1965 van de Rechtbank van 
koophandel te Brussel de hoofdvordering 
van de eerste verweerder tegen eiseres 
gegr~nd had verklaard en aan eiseres 
haar rechtsvordering tot vrijwaring tegen 
de tweede en de derde verweerder had 
ontzegd, zodat, nu het hager beroep van 
eiseres tegen de eerste verweerder niet 
ontvankelijk was verklaard, het geschil 
tussen eiseres en de tweede en de derde 
verweerder met betrekking tot hun ver
plichting om eiseres te vrijwaren voor de 
te haren laste uitgesproken veroordeling 
bleef bestaan, het hager beroep van 
eiseres tegen deze beide laatste verweer-

werd gewezen ; het Hof kan bij het toezicht 
op de wettelijkheid van de bestreden beslissing 
geen rekening l).ouden met een wet van na 
deze beslissing (cass., 21 januari 1935, Bull. 
en PAsiC., 1935, I, 122 en de conclusie van 
Procureur-generaal Cornil; 13 november 1944, 
ibid., 1945, I, 25; 28 januari 1946, ibid., 
1946, I, 43; raadpl. cass., 27 mei 1935, ibid., 
1935, I, 257); hetzelfde geldt voor een wet 
tot opheffing van de strafwet op grond van 
dewelke de beklaagde, eiser tot cassatie, 
veroordeeld is (raadpl. cass., 2 mei 1932, Bull. 
en PAsiC., 1932, I, 145); hetzelfde geldt ocik 
voor een bepaling van rechtspleging die, 
zoals artikel 703 van het Gerechtelijk Wet
hoek, de vormvoorschriften opheft waarvan 
de niet-inachtneming door ilietigheid was 
gestraft. Anders zou het zijn wanneer het 
ging om een uitleggende wet; immers, in 
plaats van de wet, die zij uitlegt, te wijzigen, 
vormt zij met haar, waarvan beweerd wordt 
dat zij vanaf het begin de betekenis heeft die 
door de uitleggende wet wordt omschreven, 
een geheel en moet als dusdanig door de 
gerechten worden toegepast (cass., 21 januari 
en 20 mei 1935, Bull. en PASIC., 1935, I, 122 
en 252 ; 15 januari 1946, ibid., i946, I, 25; 
l3 november 1944 en 28 januari 1946, die 
zoeven werden vermeld; 21 september 1956, 
ibid., 1957, I, 29 en de noten 1 en 2, biz. 30; 

ders niet zonder voorwerp was geworden, 
en het bestreden arrest, door uitspraak 
te doen zoals het zulks heeft gedaan, de 
bewijskracht heeft miskend die door de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk W etboek aan voornoemde 
exploten van 7 januari 1964 en 3 april 
1964 en aan het beroepen vonnis van 
4 oktober 1965 is gehecht; 

en terwijl in elk geval geen enkele 
vaststelling van het bestreden arrest 
het mogelijk maakt te weten te komen 
om welke reden het hager beroep van 
eiseres tegen de beide laatste verweerders 
zoncler voorwerp is geworden, zodat, wat 
dat betreft, het bestreden arrest niet met 
redenen is omldeed overeenkomstig arti
kel 97 van de Grondwet : 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de niet-ontvanke
lijkbeid van het hager beroep van eiseres 
tegen de eerste verweerder niet alle 
bestaansreden ontnam aan haar hager 
beroep tegen de tweede en de derde 
verweerder ; 

Dat immers eiseres, die door de eerste 
rechter werd veroordeeld tot betaling 

6 maart 1958, twee arresten, ibid., 1958, I, 
744; 7 april 1959, ibid., 1959, I, 787; 5 okto
ber 1962, ibid., 1963, I, 157; raadpl. cass., 
27 mei 1946, ibid., 1946, I, 222). 

Ingevolge dezelfde regel is niet ontvankelijk 
het middel waarbij de schending wordt aan
gevoerd van een wetsbepaling, die was opge
heven op d.e datum van de bestreden beslissing, 
tenzij deze beslissing gegrond is op de draag
wijdte we1ke de bepaling, volgens de rechter, 
had op het ogenblik dat zij nog van kracht 
was, en de bepaling zonder terugwerkende 
kracht opgeheven werd (cass., 5 januari 1953, 
Bull. en PAsiC., 1953, I, 307; 14 november 
1955, ibid., 1956, I, 237; 16 november 1959, 
ibid., 1960, I, 322). 

Wanneer het Hof in een bepaalde omstan
digheid, acht heeft moeten slaan op een wet
geving die nog niet van kracht was op het 
ogenblik dat de bestreden beslissing werd 
gewezen, werd de tussenkomst van de Wflt,
gever gevorderd, wat de regel implidet 
bevestigt. Dit was het geval met artikel 15 
van de wet van 27 juli 1953 tot vaststelling 
van de gevolgen in verband met de toepassing 
van de Duitse wet in het gedeelte van het 
Belgisch grondgebied dat in feite in 1940 bij 
Duitsland werd gevoegd ; het Hof waarbij 
een voorziening aanhangig was, maakte toe
passing van de artikelen 7, 8 en 9 van bedoelde 
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aan d~. eerste verweerder van het bedrag 
dat hrJ van haar vorderde, en aan wie 
haar rechtsvordering tot vrijwaring tegen 
de tweede en de derde verweerder werd 
ontzegd, er belang bij had haar rechts
yordering tot vrijwaring aan de rechter 
1n hoger beroep voor te leggen, zelfs 
wanneer haar hoger beroep tegen de 
eerste verweerder niet ontvankelijk was 
verklaard; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

. 0~ d_ie redenen, verwerpt de voor
zwnmg m zover ze gericht is tegen de 
eerste verweerder ; vernietigt het bestre
den arrest in zover dit het hoger beroep 
tegen de tweede en de derde verweerder 
die in vrijwaring werden opgeroepen: 
zonder voorwerp heeft verklaard en 
eiseres in de kosten van dit hoger beroep 
heeft veroordeeld ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal word13n gemaakt op 
de l~a:r;tt van de gedeeltelijk vernietigde 
beshssmg; veroordeelt eiseres in de kos
ten van haar voorziening tegen de eerste 
verweerder ; houdt het overige van de 
kosten aan opdat hierover door de feiten
rechter zou worden beslist ; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

25 september 1969. - 1" kamer. -
Voo1·zittm·, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggever, 
de H. Legros.- Gelijkluidende conclusie 
de H. Ganshof van der Meersch, procu: 
reur-generaal. - Pleiters, de HH. Bayart 
en Faures. 

wet, zelfs al was zij niet van kl-acht op de 
dag waarop de bestreden beslissing werd 
gewezen (cass., 11 december 1953, Bttll. en 
PAsiC., 1954, I, 296). 

Doch indien een voorziening gegrond op 
.de schending van een wet die in werking is 
getreden na de bestreden beslissing, niet ont
vankelijk is tenzij de wetgever het tegen
overgestelde beoogt (cass., 21 januari 1935, 
13 november 1944 en 28 januari 1946, zoeven 
vermeld; 12 november 1951, Bull. en PASIC., 
Hl52, I, 134), kan het Hofniettemin op derge
lijke beslissing steunen om bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk te verklaren, de 
voorziening waarbij de schending wordt aan
gevoerd van de wet die door de bestreden 
beslissing werd toegepast, wanneer de nieuwe 
wet van zodanige aard is dat, indien de voor-

1" KAMER.- 25 september 1969. 

1° RECHTBANKEN. --' BURGERLIJKE 
ZAKEN. - VERPLICHTING VAN DE 
RECHTER OM ACHT TE SLAAN OP ALLE 
GETUIGENISSEN DIE IN DE HEM REGEL
MATIG OVERGELEGDE PROCESSEN-VER
BAAI, VAN GETUIGENVE.RHOOR ZI~N 
AANGE'£EKEND.- GETUIGENISSEN AF
GENOMEN IN EEN TAAL DIE DE RECJHTER 
NIE.T KENT.- VERPLICHTING VOOR DE 
RECHTER DE VEREISTE MAATREGELEN 
TE NEMEN OM ER E.E.N REGELMATIGE 
VERTA:LINQ. VAN TE BEKOMEN. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
REGELMATIG AAN DE RECHTER OVER
GELEGDE STUKKEN WAAROP EEN PARTIJ 
HAAR EIS STEUNT. - STUKKEN DIE 
IN EEN ANDERE. TAAL OPGESTELD ZIJN 
DAN DIE VAN DE RECHTSPLEGING. -
UIT DE DEBATTE.N Q.EWEERDE STUK
KEN.- AANTASTING VAN DE RECHTEN 
VAN DE VERDEDIGING. . 

3° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING.- ALGEMEEN RECHTSPRINCIPE. 

1° De . rec~ter m?et. acht slaan op alle 
getu1gemssen dw ~n de hem 1·egelmatig 
overgelegde p1·ocessen-verbaal van getui
genvedW01_' zijn aa_ngetekend. Zo hij de 
taal waann somm~ge getuigenissen zijn 
ajgenomen niet kent, moet hij de vereiste 
maatregelen nemen om er een regelmatige 
vertaling van te bekomen. 

2° Door uit de debatten een deel van de 
stuklcen te we1·en die hem regelmatig 
werden overgelegd en waarop een partij 
haar eis wilde steunen, omdat deze 

ziening aangenomen en de beslissing vernie
tigd werd, de rechter op verwijzing, op de 
betwisting ten gevolge van de inwerkingtre
ding van de nieuwe wet, dezelfde beslissing 
zou moeten nemen als degene die werd ver
nietigd (cass., 5 januari 1948, Bttll. en PAsrc., 
1948, I, 16 en de noot 2, get. R. H.; 17 okto
ber 1949, ibid., 1950, I, 76). 

Het Hof heeft dus geen rekening kunnen 
houden met artikel 703 van het Gerechtelijk 
W etboek tot regeling Yan de vermeldingen 
betreffende de identiteit van de naamloze 
vennootschap, eiseres, dat van kracht is 
sinds 1 januari 1969, doch dat nog niet in 
Werking was getreden toen het bestreden 
arrest werd gewezen. 

W.G. 
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stukken in een andere taal werden 
opgesteld dan die van de 1·echtspleging, 
doet de rechter ajb1·euk aan de rechten 
van de ve1·dediging van deze partij.-

3° De eerbiediging van de rechten van de 
verdediging is een algemeen rechts
principe ( 1). 

(DE CEUNJNCK, T. DESIRON.) 

ARREST (vet·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 december 1966 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2, lid 2, van het 
decreet van 20 juli 1831 op de drukpel's, 
in zover deze bepaling het beginsel 
huldigt van de verplichte eerbiediging 
van de rechten van de verdediging, en 
8 van de wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken, , 

doordat het bestreden arrest dat, onder 
bevestiging van het beroepen vonnis, 
aan eiseres haar vordering tot echtschei
ding ontz;egt op grand namelijk dat de 
feiten die zij tot staving van haar 
vordering beeft aangevoerd niet vol
doende ernstig zijn, uit de grond·en van 
zijn overtuiging ambtshalve weert, zonder 
er acht op te slaan, " aile in het N eder
lands opgestelde stukken waarvan de 
vertaling niet bij de buidige procedure 
is gevoegd >>, en daarmee zonder enige 
mogelijke twijfel doelt op de getuige
nissen in het Nederlands afgelegd door 
de drie getuigen die aileen in deze taal 
werden gehoord, te weten ; de eerste, 
de vierde en de vijfde getuige van het 
rechtstreeks getuigenverhoor die op ver
zoek van eiseres werden gedagvaard, dit 
zijn de getuigen Philomene Wissels, 
Cesar Verkeyen en Henrica De Ceuninck, 
van welke getuigenissen eiseres in haar 
conclusie van hoger beroep uitdrukkelijk 

(1) Het Hof heeft in taJrijke arresten aan 
de eerbiediging van de rechten van de ver
dediging het karakter toegekend van een 
algemeen rechtsprincipe en heeft, om de 
bestreden beslissing te vernietigen, gesteund 
op de schending van dit principe, en niet op een 
zekere bepaling die, zoals artikel 2 van het 
decreet van 20 juli 1831 op de drukpers, slechts 
een toepassing is op een bepaalde en beperkte 
materie. Zie onder meer cass., 13 maart 1950 
(Bull. en PAsrc., 1950, I, 497); 11 februari 1954 
(ibid., 1954, I, 517); 28 september 1959 (ibid., 

gewag maakte o;m het bijzonder beledi
gend karakter te onderstrepen van 
sommige lasterlijke beschuldigingen die 
verweerder te baren opzichte had geuit, 

terwijl, bij ontstentenis ~an enige 
vordering van de tegenpartij tegen wie 
genoemde getuigenissen werden aange
voerd welke ertoe strekte de vertaling 
van genoemde getuigenissen in de taal 
van de rechtspleging te doen bevelen 
overeenkomstig artikel 8 van voornoemde 
wet van 15 juni 1935, de rechter in 
hoger beroep, zo hij van oordeel was 
niet in staat te zijn om op grand .van de 
hem voorgelegde gegevens uitspraak te 
doen, omdat so:r:nmige bij de debatten 
overgelegde stukken in het N ederlands 
waren opgesteld, zonder dat er een 
Franse vertaling was bijgevoegd, op 
gevaar af van onherroepelijk afbreuk te 
doen aan de rechten van eiseres die, 
zonder verzet van de tegenpartij op 
grand van bet ontbreken van zulk een 
vertaling, had gemeend tot Rtaving van 
haar beweringen uitdrukkelijk gewag te 
ktmnen maken van bedoelde stukken, een 
heropening van de debatten moest beve
len met verzoek aan de partijen om bij 
de in het N ederlands opgestelde stukken 
te voegen, hetzij een door een beedigd 
vertaler eensluidend verklaarde vertaling, 
hetzij althans een vertaling waarvan zou 
vastgesteld zijn dat zij het eens waren 
over de betrouwbaarheid ervan : 

Overwegende dat eiseres tegen ver
weerder in het Frans een vord ering tot 
echtscbeiding heeft ingesteld op grond 
van artikel 231 van het Burgerlijk 
Wetboek; dat verweerder bij conclusie, 
eveneens in bet Frans, een tegenvordering 
heeft ingesteld met hetzelfde voorwerp ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
dat het in eerste aanleg gewezen vonnis 
bevestigt, aan elke partij haar vordering 
ontzegt; 

Overwegende dat tijdens de door de 

1960, I, 126); 8 februari 1960 (ibid., 1960, I, 
639); 2 mei 1961, twee arresten (ibid., 1961, 
I, 926 en 928); 4 januari 1966 (ibid., 1966, I, 
584) en de noten 2 en 3, inzonderheid vanaf 
biz. 585, 2e kol., laatste lid; 10 januari 1968, 
twee arresten (Ar>·. cass., 1968, biz. 639 en 
643); 9 februari 1968 (ibid., 1968, biz. 763). 

Raadpl. Conseil d'Etat fr., 13 december 
1968, in zake Musso, en de noot ( Gaz. Pal., 
J'urispr., biz. 398 tot 400); zie ook : « Le droit 
de la defense, principe general de droit ))' 
in Melanges en l'honneur de Jean Dabin, 1963, 
biz. 569 en volg. 
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eerste rechter bevolen getuigenverhoren 
sommige getuigenissen in het Frans en 
andere in het Nederlands werden afge
legd; 

Overwegende dat eiseres zich in de 
voor het hof van beroep genomen 
conclusie beriep op de getuigenissen die 
zowel in het Frans als in het N ederlands 
in de processenverbaal van getuigenver
hoor zijn aangetekend ; dat in dit opzicht 
eiseres uitdrukkelijk de getuigenissen 
bedoelde die in het N ederlands in het 
proces-verbaal van 29 november 1962 
werden opgenomen ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat « de gedingstukken regelmatig wer
den overgelegd " ; dat het niettemin 
slechts over de door eiseres ingestelde 
vordering tot echtscheiding uitspraak 
doet na uit de debatten te hebben ge
weerd, « zonder erop acht te slaan, aile 
in • het N ederlands opgestelde stukken 
waarvan de vertaling niet bij de huidige 
procedtrre is gevoegd " ; 

Overwegende dat de rechter in hoger 
beroep acht moest slaan op aile getuige
nissen die in de processen-verbaal van 
getuigenverhoor waren opgenomen ; dat 
zo hij de taal niet kende waarin sommige 
getuigenissen waren afgelegd, hij pas
sende maatregelen diende te nemen om 
ervan de vertaling te bekomen ; 

Dat door uit de debatten een gedeelte 
van de stukken te weren die regelmatig 
aan het hof waren voorgelegd en waarop 
eiseres haar vordering wilde steunen, 
het hof van beroep afbreuk heeft gedaan 
aan het recht van de verdediging en 
aldus het algemeen beginsel heefb mis
kend dat dit recht bekrachtigd ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre-

(1) Cass., 7 november 1957 (Bull. en PASIC., 
1958, I, 238); 13 april 1959 (ibid., 1959, I, 
803); 10 juni 1965 (ibid., 1965, I, 1089); 
30 september 1965 (ibid., 1966, I, 150); 
12 mei 1966 (ibid., 1966, I, 1155). 

De bestendige arbeidsongeschiktheid 
bestaat in de aantasting van de arbeids
geschiktheid van de getroffene en zijn con
currentierecht, dit wil zeggen in het verlies 
of de bestendige vermindering van het eco
nomisch potentieel van de getroffene : zie 
cass., 8 november 1957 (ibid., 1958, I, 245); 
22 mei 1959 (ibid., 1959, I, 961); 22 maart 
1962 (ibid., 1962, I, 804); 3 september 1964 
(ibid., 1965, I, 3); 30 september 1965 (ibid., 
1966, I, 150) en 11 september 1969, supra, 
biz. 33. 

den arrest in zover het aan eiseres haar 
rechtsvordering ontzegt en haar in een 
gedeelte van de kosten veroordeelt; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; houdt 
de kosten aan opdat- hierover door de 
feitenrechter zou worden beslist; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

25 september 1969. - 1e kamer. -
V oorzitter, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. Polet. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Ganshof van der Meersch, procu
reur-generaal. - Pleiters, de HH. Faures 
en Faily. 

l e KAMER. - 25 september 1969. 

ARBEIDSONGEV AL. GEDEELTE-
LIJKE BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKT
HEID. - BEGRIP. 

V oor de toepassing van de gecoo1·dineerde 
wetten betrefjende de ve1·goeding van de 
schade voOTtspruitende uit arbeidsonge
vallen, moet de gedeeltelijke blijvende 
arbeidsongeschiktheid wo1·den beoordeeld 
ten aanzien van alle beroepen die de 
benadeelde we1·kman op regelmatige 
wijze nog zmt lcunnen uitoejenen (1). 
(Gecoordineerde wetten betreffende de 
schade voortspruitende uit arbeids
ongevallen, art. 2, gewijzigd bij arti
kel l van de wet van 10 juli 1951.) 

Men moet inderdaad het onderscheid maken 
tussen," het werkelijk verlies van het loon >> 

en " het verlies van de arbeidsgeschiktheid », 

De schade geleden door de getroffene van een 
arbeidsongeval beantwoordt aan dit laatste 
begrip. Raadpl. de noot onder cass., 13 april 
1959 (ibid., 1959, I, 803) en de onder deze 
noot geciteerde auteurs. 

De bestendige vermindering van het eco
nomisch potentieel moet worden beoordeeld 
ten aanzien van de algemene arbeidsmarkt, 
raadpl. : cass., 19 'september 1958 en 22 mei 
1959 (ibid., 1959, I, 64 en 961); 30 september 
1965 (ibid., 1966, I, 150) en 11 september 1969, 
supra, biz. 33. 
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(FEDERALE VERZEKERINGEN, 
T. ARROYO SORIA.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 februari 1968 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1 en 2 (gewijzigd 
bij artikel 1 van de wet van 10 juli 1951) 
van de wetten op de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeidsonge
vallen, gecoordineerd op 28 september 
1931, 

doonlat het bestreden vonnis, na erop 
gewezen te hebben dat de deskundige, 
die vroeger door de vrederechter in de 
zaak was aangesteld, geen rekening had 
gehouden met het beroep dat in feite 
werd uitgeoefend door verweerder, die 
door een arbeidsongeval werd getrofien, 
welk beroep zware arbeid vereist (ver
plaatsing van meubels), een nieuwe des- · 
kundige aanstelt met de opdracht hem 
te onderzoeken en zijn graad van blijven
de invaliditeit te bepalen rekening hou
dend met het werkelijk door hem uitge
oefende beroep, 

terwijl, met betrekking tot de blijvende 
gevolgen van een arbeidsongeval, niet 
de graad van arbeidsongeschiktheid in 
aanmerking moet worden genomen reke
ning houdend met het door de getrofiene 
uitgeoefende beroep, doch aileen de 
gevolgen die deze invaliditeit meebrengt 
ten opzichte van het geheel van de 
beroepen die de getrofiene op regelmatige 
wijze kon uitoefenen : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
rechtdoende op de vordering tot herzie
ning van eiseres tegen verweerder, die 
door een arbeidsongeval werd getrofien, 
vaststelt dat de door de vrederechter 
aangestelde deskundige om de graad 
van de blijvende arbeidsongeschiktheid 
te bepalen, geen rekening heeft gehouden 
« met het beroep dat in feite door 
gedaagde in hoger beroep (thans ver
weerder) werd uitgeoefend "• een nieuw 
deskundigenonderzoek beveelt en de 
deskl;mdige opdraagt verweerder te 
onderzoeken en, eventueel, « de graad 
van de blijvende arbeidsongeschiktheid 
te bepalen. rekening houdend met het 
werkelijk door de getrofiene uitgeoefende 
beroep >>; 

Overwegende dat, voor de toepassing 

van de gecoordineerde wetten op de. 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen, de ged'eeltelijke 
blijvende arbeidsongeschiktheid moet 
worden beoordeeld ten opzichte van het 
geheel van de beroepen die de benadeelde 
werkman nog op regelmatige wijze kan 
uitoefenen ; 

Overwegende dat door te beslissen dat, 
om de graad van de blijvende arbeids
ongeschiktheid te ramen, slechts rekening 
diende te worden gehouden met liet 
beroep dat verweerder ten tijde van het 
ongeval uitoefende, de rechter het begrip 
blijvende arbeidsongeschiktheid heeft 
miskend en aldus artikel 2 van de 
gecoordineerde wetten op de vergoeding 
der schade voortspruitende uit arbeids
ongevallen heeft geschonden ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat de cassatie van het 

bestreden beschikkende gedeelte de ver
nietiging meebrengt van de beslissingen 
die er het gevolg van zijn ; 

Overwegende dat, krachtens het enig 
artikel van de wet van 20 maart 1948 
de kosten ten laste moeten vallen van 
eiseres, ongeacht de afloop van het 
proces, en er dus van nu af aan uitspraak 
moet worden gedaan over de kosten van 
het cassatiegeding ; 

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 
eiseres in de kosten ; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg te 
Nijvel, zitting houdend in boger beroep. 

25 september 1969. - 1e kamer. -
Voor·zitter, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Polet. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Ganshof van der Meersch, procu
reur-generaal. - Pleiter, de H. Van 
Leynseele. 

1 e KAMER. - 26 september 1969. 

BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - AKTE VAN 
VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED. 
- UITLEGGING NIET ONVERENIGBAAR 
MET DE BEWOORDINGEN VAN DE AKTE. 
- GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJS
KRACHT VAN DE AKTE. 
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De bewijskracht van de akte van verlcoop 
van een onroerend goed, luidens welke 
het onroerend goed verkocht wordt met 
al zijn passieve en actieve, zichtbare of 
onzichtbare erfdienstbaarheden, worclt 
niet miskencl door het . vonnis waarbij 
wordt beslist, clat cleze akte niet uitclruk
kelijk vaststelt dat het onroerencl goed 
met dergelijke erfdienstbaarheid van 
overgang bezwaard is. 

(CO OPERATIEVE VENNOOTSCHAP 
« E EN HE I D », 

T. DE:PRE EN BOLLEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 11 juni 1968 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, I320 en 
I322 van het Burgerlijk Wetboek, 

door·dat het bestreden vonnis, bij het 
onderzoek van de ov'ergelegde titels, 
zegt dat de erfdienstbaarheid van over
gang niet uitdrukkelijk in de akten 
vermeld staat, 

terwijl de uitdrukking, die in vrijwel 
aile notariele eigendomsakten wordt ge
bruikt, « met al zijn passieve en actieve, 
zichtbare en niet zichtbare erfdienst
baarheden », geen stijlclausule is die 
generlei waarde heeft, doch verwijst naar 
de voorafgaande akten, derwijze dat de 
uit deze akten blijkende erfdienstbaar
heden worden verondersteld vermeld te 
zijn in de nieuwe verkoopsakte en zij een 
titel scheppen, zodat de rechtbank de 
erin uitgech·ukte wil van de verkoper 
welke door de respectievelijke kopers 
werd aanvaard, erkennen moest : 

Overwegende dat het beding dat in de 
notariele akte voorkomt en luidens het
welk een onroerend goed wordt verkocht 
« met al zijn passieve en actieve, zicht
bare en niet zichtbare erfdienstbaar
heden » niet noodzakelijk doet blijken 
van het bestaan van een erfdienstbaar
heid van overgang ; 

Dat de rechter al de voorafgaande 
eigendomstitels ontleedt ten einde na te 
gaan of een ervan het recht van overgang 
vermeldt waarop eiseres zich beriep, en 
tot het besluit komt dat eiseres het haar 
ten laste gelegde bewijs van het bestaan 
van bedoelde erfdienstbaarheid niet heeft 
geleverd; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

26 september 1969. - l e Immel'. -
V oorzitter, de H. Belp aire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Louveaux. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Depelchin, advocaat-gene
raal. - Pleiter, de H. VanRyn. 

1 e. KAMER. - 26 september 1969. 

HUUR VAN WERK. - HUUR VAN 
ARBEID.- STATUUT VAN DE HANDELS
VERTEGENWOORDIGERS. - JAARLIJKSE 
BEZOLDIGING DIE HOGER IS DAN 
I80.000 FRANK. - ARTIKEL 18 VAN 
DE WETTEN BETREFFENDE RET BE
DIENDENCONTRACT NIET TOEPASSELIJK. 

A1·tikel 18 van de wetten betreffende het 
bediendencontTact, gecoii?·dinee1·d op 
20 juli 1955, is niet toepasselijk op de 
arbeidsoveTeenkomst voo1· bedienden ge
sloten door een handelsve1·tegemvoo?·diger 
wiens jaa1·lijlcse bezoldiging hager is 
dan 180.000 frank (Wet van .30 juli 
1963 tot instelling van het statuut 
der handelsvertegenwoordigers, art. I; 
wetten betreffende het bedienden
contract, gecoordineerd op 20 juli I955, 
art. I35.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« WERKHUIZEN RUBBENS », 

T .. IDE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 18 juni 1968 gewezen door 
de W erkrechtersraad van beroep. te 
Antwerpen (kamer voor bedienden) ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 15, 16, 17, 
24 van de wet van 30 juli 1963 tot 
instelling van het statuut der handels
vertegenwoordigers, I, 14, 15, 18, 20, 
35 van de op 20 juli 1955 gecoordineerde 
wetten betreffende het bediendencon-
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·tract, zoals het laatst ddor de wet van 
10 december 1962 gewijzigd, ll07, ll34 
en ll35 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

dooTdat de bestreden sententie, bij 
bevestiging van de beroepen beslissing, 
eiseres veroordeelt tot betaling aan 
verweerder van 170.702 frank als ver
goeding wegens verbreking van het 
contract en van 170.702 frank als 
vergoeding wegens uitwinning, om de 
redenen dat, onder de feiten welke eiseres 
deed gelden als dringende redenen, die 
de onmiddellijke wegzending van ver
weerder rechtvaardigden en waa.rvan zij 
aanbood het bewijs te leveren door alle 
rechtsmiddelen, getuigenissen inbegre
pen, aileen in aanmerking komen voor een 
eventueel bewijs door getuigen de in de 
wegzendingsbrief van 27 november 1964 
vermelde feiten, dit wil zeggen die welke 
betrekking hebben op het nalaten van 
inlevering van schriftelijke verslagen 
niettegenstaande herhaalde verwittigin
gen, het zich onbehoorlijk gedragen 
tegenover de werkgever en een onge
wettigde afwezigheid, dat deze door 
verweerder betwiste feiten, zelfs indien 
zij bewezen waren, niet ernstig genoeg 
zouden zijn om de verbreking van de 
arbeidsovereenkmnst op staande voet te 
rechtvaardigen, dat dienvolgens de eerste 
rechter zich niet vergist heeft wanneer 
hij verweerder, jegens wie contractbreuk 
was gepleegd, een vergoeding heeft toe
_gekend, gelijk aan drie maanden loon, 
en een uitwinningsvergoeding, 

ter-wijl nu, volgens de feitenrechter, de 
bezoldiging van verweerder 170.702 frank 
voor drie maanden beliep, zij dus het 
bedra.g van 180.000 frank per jaar over
trof, en mitsdien ten deze niet toepasselijk 
zijn de bepalingen van artikel 18 V<tn de 
gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract, volgens welke de 
opzegging niet kan geschieden zonder een 
opzeggingstermijn dan om dringende 
redenen die ter beoordeling van de rechter 
staan en meegedeeld worden bij een 
aangetekende brief, opgezonden binnen 
drie dagen na de opzegging ; 

t'erwijl eiseres in haar voor de werk
rechtersraad van beroep regelmatig ge
nomen conclusie stelde dat de redenen, 
waarop zij zich beriep om de wegzending 
van verweerder op staande voet te 
rechtvaardigen, bij overeenkomst vast
gelegde dringende redenen uitmaakten ; 

terwijl derhalve de feitenrechter ver
mocht noch af te wijzen als dringende 

redenen, welke de wegzending van ver
weerder rechtvaardigden,. die welke 
eiseres niet had vermeld in de wegzen
dingsbrief van 27 november 1964, noch 
mocht nalaten het dringend karakter 
van de in.geroepen redenen tot wegzen
ding te beoordelen, tenzij hij vaststelde, 
wat hij niet heeft gedaan, dat die redenen 
~iet als dringende redenen tot wegzending 
m de overeenkomst tussen partijen 
waren omschreven ; 

· en te1·wijl hieruit volgt dat de beslissing, 
die verweerder 170.702 frank al.s vergoe
dingen wegens verbreking van het con
tract en 170.702 frank wegens uitwinning 
toekent, niet gerechtvaardigd is ten 
aanzien van de overeenkomst tussen 
partijen en van de wetsbepalingen welke 
ten deze dienden te worden toegepast : 

Overwegende dat luidens artikel 1 van 
de wet van 30 juli 1963 tot instelling 
van het statuut der handelsvertegen
woordigers, de handelsvertegenwoordi
ging, voor zover zij de betrekkingen 
tussen de handelsvertegenwoordigers en 
hun werkgevers betreft, wordt geregeld 
door de wetten betreffende het bedienden
contract, geco6rdineerd op 20 juli 1955, 
en door de bepalingen van eerstgenoemde 
wet ; dat krachtens artikel 35 van 
voormelde gecoordineerde wetten, arti
kell8 van die wetten niet van toepassing 
is wanneer de jaarlijkse bezoldiging van 
de bediende 180.000 frank te hoven gaat; 

Overwegende dat de sententie voor
meld artikel 18 toepast ofschoon zij, bij 
het bepalen van de vergoedingen w~gens 
contractverbreking en wegens uitwinning, 
vaststelt dat de jaarlijkse bezoldiging 
van verweerder 180.000 frank te hoven 
gaat; 

Dat bet middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den sententie in zover zij eiseres ver
oordeelt om aan verweerder te betalen 
een vergoeding wegens opzegging, groot 
170.702 frank, een vergoeding wegens 
uitwinning, groot 170.702 frank, en 
een verlofgeld, groot 51.080 frank, en 
haar in de kosten verwijst; beveelt 
dat van dit arrest ·melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; houdt de kosten 
aan; zegt dat hierover door de feiten
rechter zal worden beslist ; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Werk
rechtersraad van beroep te Gent (kamer 
voor bedienden). 
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26 september 1969. - 1e kamer. -
Voorzitter, de H. Belpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever·, 
de H. Gerniers. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Depelchin, advocaat.gene
raal. - Pleiters, de HH. De Brnyn en 
Bayart. 

2e KAMER. - 29 september 1969. 

WEGVERKEER. WEGVERKEERS-
REGLEMENT, ARTIKEL 48, 3, 50, --:
VOETGANGER DIE DE RIJBAAN OVER
STEEKT OF EEN FLAATS WAAR HET VER

KEER NOCH DOOR EEN BEVOEGD FER
SOON NOCH DOOR VERKEERSTEKENS 
GEREGELD WORDT EN WAAR GEEN 
OVERSTEEKFLAATS VOOR VOETGANGERS 

BESTAAT. - VERFLICHTINGE:S. 

De voetganger· die de r·ijbaan oversteekt 
op een plaats waar het verkeer noch 
door een bevoegd pe?·soon noch door ver·
kee?·slichten ge?·egeld wm·dt en waM geen 
oversteekplaats voor· voetgangers bestaat, 
mag de riibaan slechts opgaan na er 
zich van ver·gewist te hebben dat hij het 
lean doen zondm· gevaar en zonder· het 
verkeer· te hinderen, zeljs al rijden deze 
niet normaal en over·eenlcomstig het 
wegver·keersreglement; hij voldoet aan 
deze verplichting, indien hij redelijker·-
1Vijze niet heejt kunnen voorzien dat hij 
de weggebr·uiker·s, die hij zag aankomen, 
zou hinder·en (1). (Wegverkeersregle
ment, art. 48, 3, 5°.) 

(PEETERS, T. VERHEYEN, LANDSBOND 
DER CHRISTELIJKE MUTUAI.·ITEITEN EN 
LITISCONSORTEN CLYGNET.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arret, op 12 november 1968 door het 
Hof van beroep te Brnssel gewezen ; 

Overwegende dat eiser, bij verklaring 
van 27 december 1968, afstand deed van 
de voorziening in zover zij gericht is 
tegen de beslissing over de vordering 
van de burgerlijke partij Verheyen; 

(1) Cass., 6 september 1965 (Bull. en PAsro., 
1966, I, 25). 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 418, 420 van het 
Strafwetboek, 48, 3, 5°, en 12 van de 
W egcode, 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest eiser op 
strafrechtelijk gebied veroordeelt, be
slist dat hij aansprakelijk is voor al de 
schadelijke gevolgen van het ongeval, 
daar de slachtoffers geen font hebben 
begaan, en hem veroordeelt aan verweer
ders schadevergoedingen te betalen, en 
deze beslissingen staaft op de overweging 
dat de aangereden voetgangers, die 
's nachts de kwestienze rijbaan oversta
ken en die, volgens de over dit punt niet 
betwiste conclnsie van eiser en volgens 
de verklaringen van verweerder V erheyen 
aan de rijkswachters, de door eiser be
stunrde personenwagen zagen naderen, 
« gerechtigd waren te denken dat zij 
geen normaal rijdende weggebruikers zan
den kunnen hinderen, wat zij in feite 
tronwens niet gedaan hebben "• 

terwijl, eerste ondercleel, krachtens arti
kel 48, 3, 5°, van de Wegcode de voetgan
gers de voor de rijtnigen bestemde rijbaan 
slechts mogen opgaan na er zich van ver
gewist te hebben dat zij het kunnen doen 
zonder gevaar en zonder het verkeer te 
hinderen, 

terwijl het arrest niet vaststelt dat, ten 
deze, de voetgangers, alvorens de kwes
tienze rijbaan over te steken, zich ervan 
vergewist hebben dat zij dit konden doen 
zonder het verkeer te hinderen, 

terwijl het arrest minstens niet vast
stelt dat de voetgangers zich ervan ver
gewist hadden dat zij het konden doen 
zonder gevaar, 

terwijl alleszins artikel 48, 3, 5° niet 
aileen, zoals het arrest het beslist, aan 
de voetgangers de verplichting oplegt 
redelijk te knnnen « denken " dat zij 
geen " normaal rijdende " weggebrnikers 
zonden kunnen hinderen, doch de voet
gangers verbiedt een rijweg op te gaan 
telkens als er hindernis of gevaar zou 
bestaan ten gevolge van de aankomst 
van een zelfs niet normaal rijdende weg
gebruiker; 

tweecle onclercleel, eiser in zijn conclnsie 
staande hield niet alleen dat de voet
gangers, bij inbreuk op artikel 48, 3, 5°, 
een font begaan hadden door de rijbaan 
op te gaan zonder zich er van vergewist 
te hebben dat zij het konden doen zonder 
gevaar en zonder het verkeer te hinderen, 
doch ook dat zij een font begaan hadden 
door zich tijdens het oversteken niet ver
der meer te hebben bekommerd om de 
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naderende wagen van eiser en door niet 
tijdens het oversteken stil te staan om 
aan eiser de verschuldigde voorrang te 
verlenen, 

terwijl het arrest deze conclusie niet 
beantwoordt ; 

' derde onde1·deel, minstens uit de be
woordingen van het arrest onmogelijk 
kan opgemaakt worden of de rechters in 
feite heb ben willen beslissen dat het niet 
juist was dat de voetgangers tijdens het 
oversteken zich niet om de naderende 
wagen van eiser bekommerd hadden en 
dat het ook niet juist was dat zij hadden 
kmmen stilstaan om voorrang aan eiser 
te verlenen, dan wel of zij in rechte heb
ben willen beslissen dat de voetgangers 
niet verplicht waren, tijdens het over
steken, zich om de naderende wagen te 
bekommeren en stil te staan om aan deze 
wagen voorrang te verlenen, 

te?"WiJl deze dubbelzinnigheid het Hof 
in de onmogelijkheid stelt zijn controle
recht uit te oefenen over de wettelijkheid 
van de bestreclen beslissing en met het 
gebrek aan de door artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering gelijk 
staat : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de aangereden voetgangers, die inge
volge de gebrekkige gezondheidstoestand 
van een hunner de baan traag overstaken, 
« gerechtigd waren te denken dat zij geen 
normaal rijdende weggebruikers zouden 
kunnen hinderen, wat zij trouwens in 
feite niet hebben gedaan " ; 

Overwegende dat het arrest, door vast 
te stellen dat de voetgangers gerechtigd 
waren te denken dat zij geen normaal 
rijdende weggebruikers zouden kunnen 
hinderen, impliciet doch ondubbelzinnig 
vaststelt dat de voetgangers, alvorens de 
rijbaan op te gaan, er zich hebben van 
vergewist dat zij dit zonder gevaar en 
zonder het verkeer te hinderen konden 
doen; 

Overwegende dat, zo de voetgangers, 
bij het oversteken van de rijbaan, niet 
slechts rekening moeten houden met de 
« normaal rijdende " weggebruikers, zij 
nochtans aan de hen door artikel 48, 3, 5°, 
van de W egcode opgelegde verplichting 
voldoen indien zij, zoals het arrest aan
neemt, niet redelijk hebben kmmen voor
zien dat zij de weggebruikers die zij, 
zoals het middel zelf aanstipt, zagen aan
komen, zouden kunnen hinderen ; 

Overwegende dat eiser in conclusie 
stelde dat de voetgangers zich tijdens het 
oversteken niet verder meer om de nade
rende wagen· hadden bekommerd ; 

Overwegende dat de beschouwing van 
het arrest luidens welke de voetgangers 
« die de· baan traag overstaken "• " ge
rechtigd waren te denken dat zij geen 
normaal rijdende weggebruikers zouden 
kunnen hinderen, wat zij in feite trou
wens niet hebben gedaan "• moet worden 
begrepen als eveheens geldend ten aan
zien van hun gedraging tijdens het over
steken en dienvolgens voormelde con
clusie passend beantwoordt ; 

Overwegende dat uit voormelde be
schouwing blijkt dat, naar het oordeel 
van het hof van beroep, de voetgangers, 
tijdens het oversteken, in feite geen fout 
hebben begaan ; 

Dat de in het middel aangevoerde dub
belzinnigheid dienvolgens niet voorhan
den is; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Overwegende dat met betrekking tot 
de beslissing op de strafvordering de 
substantiele of op straffe van nie~igheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeen
komstig de wet is ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening in zover deze laatste 
gericht is tegen de beslissing over de 
vordering van de burgerlijke partij Ver
heyen ; verwerpt de voorziening voor het 
overige ; veroordeelt eiser · in de kosten. 

29 september 1969. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, de H. Louveaux, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1"slaggever, 
de H. de Vreese. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Krings, advocaat-generaal. 
- PleiteT, de H. Struye. 

2e KAMER. - 29 september 1969. 

WEGVERKEER. WEGVERKEERS-
RE;GLEMENT, ARTIREL 12-l. - PLAATS 
OP DE RIJBAAN.- VERPLICHTING VOOR 
DE BESTUURDER ZO DICHT MOGELIJR 
BIJ DE RECHTERRAND VAN DE RIJBAAN 
TE BLIJVEN. - DRAAGWIJDTE VAN 
DEZE VERPLICHTING. 

De ve?"plichting voo1· de bestuurder, die op 
de 1·ijbaan rijdt, zo dicht mogelijk bij de 
rechter1·and van deze rijbaan te blijven, 



.-:1 

-109-

implicee1·t niet de verplichting om uiterst 
rechts te rijden (1). (Artikel 12-1 van 
het W egver keersreglemen t.) 

(DEFECHEREUX EN JACOBS, T. lliARKEY.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de arresten 
door het Hof op 17 januari 1966 (2) en 
30 oktober 1967 (3) in de zaak gewezen; 

Gelet op het bestreden arrest op 
13 november 1968 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen, uitspraak doende 
als hof van verwijzing over de burger
lijke vorderingen van de eisers ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 44 van het W etboek 
van strafvordering, aangevuld door het 
enig artikel van de wet van 3 juli 1957, 

doordat het bestreden arrest, bij beves
tiging van het beroepen vonnis, beslist 
dat de bestanddelen van het misdrijf ten 
laste van verweerdBr gelegd, namelijk 
onvrijwillige slagen en verwondingen aan 
eiseres te hebben toegebracht, ten deze 
niet bewezen zijn en dat dienvolgens de 
correctionele rechtbank zich terecht onbe
voegd had verldaard om over de vorde
ring van eisers uitspraak te doen, 

en doordat het arrest deze beslissing 
laat steunen op de besluiten van het des
kundig verslag van ingenieur Vande
weerdt, aangesteld door het vonnis van 
de correc;tionele rechtbank te Hasselt van 
28 juni 1963, 

terwijl de gegevens van het dossier niet 
toelaten te weten of gezegde deskundige 
zijn geschreven eedaflegging tot de aan
zoekende overheid heeft gericht vooraleer 
zijn zending aan te vatten, zoals vereist 
wordt door artikel 44 voormeld, aange
vuld zoals gezegd, 

terwijl veeleer dient vermoed te worden 
dat de deskundige de instructies heeft 
gevolgd vervat in het geschrift uitgaande 
van het parket van de heer Procureur 
des Konings te Hasselt, en in gezegd par
ket terug ingekomen op 19 mei 1964, 
waarin de deskundige verzocht werd, na 
het beeindigen van zijn werkzaamheden 
het formulier van eedaflegging samen 

(1) Cass., 17 januari 1966 (Bull. en P ASIC., 

1966, I, 635.); 15 januari 1968 (A1·r. cass., 
1968, blz. 662). 

(2) Bull. en PAsiC., 1966, I, 629. 
(3) Arr. cass., 1968, blz. 311. 

met het dossier en zijn deskundig verslag 
aan de heer Procureur des Konings terug 
te sturen, zodat dienvolgens dit deskun
dig verslag als nietig moet worden be
schouwd en het arrest, door zijn beslis
sing op dit deskundig verslag te laten 
steunen, zich deze nietigheid heeft toe
geeigend: 

Overwegende dat het arrest, hetwelk 
beschouwt dat « de deskundigen tot geen 
overtuigende besluiten konden komen ''• 
aldus impliciet het verslag van ingenieur 
V andeweerdt verwerpt ; 

Overwegende dat het arrest zijn 
besluit, luidens hetwelk het ten laste van 
verweerder gelegde misdrijf niet bewezen 
is, steunt, niet op dit deskundigenverslag 
maar op de verklaringen van de partijen 
omtrent de omstandigheden van het 
ongeval; 

Dat het arrest zich dienvolgens de 
beweerde nietigheid niet heeft toegeei
gend; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 12-1 en 20-2 van het konink
lijk besluit van 8 april 1954 houdende 
algemeen reglement op de pobtie van het 
wegverkeer, gezegd artikel12-l gewijzigd 
bij ertikel 4 van het koninklijk besluit 
van 4 juni 1958, 

doordat het bestreden arrest, bij beves
tiging van het beroepen vonnis, beslist 
dat de bestanddelen van het misdrijf ten 
laste van beklaagde gelegd, namelijk 
onvrijwillige slagen en verwondingen aan 
eiseres te hebben toegebracht, ten deze 
niet bewezen zijn, en dat dienvolgens de 
correctionele rechtbank zich terecht on
bevoegd had verklaard om over de 
vordering van eisers uitspraak te doen, 
zulks om de reden dat beldaagde niet 
ten kwade kon worden genomen, in 
acht genomen de breedte van de rijbaan, 
op zijn strook de uiterste rechterzijde 
niet te hebben gehouden en evenmin, bij 
het kruisen, buiten de rijbaan op de 
stationeringsstrook niet uitgeweken te 
zijn, 

te1·wijl voormeld artikel 20-2 van het 
koninklijk besluit van 8 april 1954 aan 
beklaagde, en zulks ongeacht de breedte 
van de baan, de verplichting oplegde aan 
de tegenligger voldoende ruimte te laten 
voor een gemakkelijk kruisen, 

terwijl in alle geval voormeld arti
kel 12-1 van gezegd koninklijk besluit 
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aan beklaagde, en zulks ongeacht- de 
breedte van de baan, de verplichting 
oplegde de uiterste rechterzijde op zijn 
strook te houden, 

en te1·wijl het arrest op dubbelzinnige 
wijze gemotiveerd is daa:r het Hof niet 
in de mogelijkheid wordt gesteld te weten 
of de rechters in rechte hebben willen 
beslissen dat beklaagde de verplichting 
niet had uiterst rechts te rijden, dan wei 
of zij in feite hebben willen beslissen dat 
de fout, welke beklaagde had begaan 
door niet uiterst rechts te rijden, ten 
deze geen oorzaak was geweest van het 
ongeval: 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de baan door onder broken witte lij
nen in drie rijstroken was verdeeld, dat 
eiser die een vrachtwagen voorbijstak 
het middenvak bereed, terwijl verweerder 
op zijn rijstrook uit de tegenovergestelde 
richting kwam aangereden, dat de twee 
partijen elkander verwijten de onderbro
ken witte stryep die hen scheidde te 
hebben overschreden, dat ten deze, noch 
door de vaststellingen noch door de ver
klaringen bewezen is dat verweerder naar 
de middenstrook van de rijbaan is uit
geweken; 

Overwegende dat het arrest daaraan 
toevoegt dat verweerder niet kan worden 
verweten, in acht genomen de breedte 
van de rijbaan, op zijn strook de uiterste 
rechterzijde niet te hebben gehouden en, 
bij het kruisen, niet buiten de rijbaan 
op de stationeerstrook te zijn uitgeweken ; 

Overwegende dat het arrest aldus 
geenszins beslist dat verw'eerder de hem 
door artikel 20-2 van het Wegverkeers
besluit opgelegde verplichting niet had 
genoeg ruimte te laten aan zijn linker
zijde zodat de tegenligger, verondersteld 
dat diens rijwijze normaal is, gemaldm
lijk kan doorgaan ; 

Overwegende dat de verplichting voor 
de bestuurder, die de rijbaan volgt, zo 
dicht mogelijk bij de rechterrand van die 
baan te blijven, niet de verplichting 
inhoudt op de hem voorbehouden rij
strook uiterst rechts te houden ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

29 september 1969. - 2e kamer: 
Voorzitte1·, de H. Louveaux, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VerBlaggeve1·, 
de H. de Vreese. - Gelijlcluidende con
cluBie, de H. Krings, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 29 september 1969. 

ARBEIDSONGEVAL. - ARBEIDSON
GEVAL TE WIJTEN AAN l!:EN OPZETTE
LIJKE INBREUK VAN DE WERKNEMER, 
DADER VAN HET ONGEVAL. - FORFAI
TAIRE REGELING NIE_T TOEPASSELIJK 
OP DE WERKNEMER, DADER VAN HET 
STRAFBAAR FElT. 

De werknemer die een opzettelijlce in
b1·eulc ple~gt, oo1·zaalc van een arbeidB
ongeval, blijjt onderwo1·pen aan de bur
ger1'echtelijlce aanBpralcelijlcheid van het 
gemeen 1·echt (I). (Gecoordineerde wet
ten betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeids
ongevallen, art. 19, eerste lid.) 

(DE BRUYCKER, T. BURJ\fS, NATIONAAL 
VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUA
LITEITEN EN NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP «DE BELGISCHE BIJSTAND ».) 

ARREST. 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 19, eerste lid, van de 
wetten betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeidsonge
vallen, gecoordineerd bij koninklijk be
sluit van 28 september 1931, 

cloonlat het bestreden arrest beslist 
« dat het thans door een vaste recht
spraak aangenomen wordt dat een werk
nemer die in de uitvoering van het werk
contract opzettelijke letsels veroorzaakt 
aan een werkgezel, zich niet kan onttrek
ken aan de aansprakelijkheid van het 
gemeen recht », 

terwijl bedoeld artikel de verhaalsactie 
volgens het gemeen .recht slechts toelaat 
wanneer het ongeval opzettelijk veroor
zaakt werd door het bedrijfshoofd, was
halve die actie niet bestaat wanneer, 
zoals ten deze, het ongeval opzettelijk 
veroorzaakt werd door een werknemer : 

Overwegende dat uit de voorbereidende 
werkzaamheden van de wet van 24 decem-

(1) Cass., 23 maart 1935 (Bull. en PAsrc., 
1935, I, 254) en noot 1; verg. cass., 18 maart 
1957 (ibid., 1957, I, 862) en de arresten 
geciteerd in de noot. 
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ber 1903 en de herziening ervan in 1930 
blijkt dat de burgerlijke aansprakelijk
heid van gemeen recht in zaken van 
opzettelijke rnisdrijven door de nieuwe 
wetgeving niet .opgeheven werd; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

29 september 1969. - 28 kamer. -
V oorzitter, de H. Louveaux, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Naulaerts. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Krings, advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HH. Martens (van de balie 
bij het Hof van beroep te Gent) en 
Simont. 

2" KAMER. - 29 september 1969. 

1° WAREN __ EN GOEDEREN (MIS
BRUIK IN DE HANDEL VAN). -
VERKOOP MET PREMIES. - AANBOD 
VAN PREMIES ZONDER VOORAFGAANDE 
AFGIFTE VAN ZEGELS, COUPONS OF 
PENNINGSTEKENS. 0VERTREDING. 
VAN ARTIKEL 1 VAN RET KONINKLijK 
BESLUIT Nr. 61, VAN 13 JANUARI 1935. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
AATIKEL 85 VAN RET E. E. G.-VER
DRAG. - AAREST WAARBIJ WORDT 
BESLIST DAT DE ALLEENVERKOOPGE
RECRTIGDEN HUN CONTRACTEN VERDER 
MOGEN UITVOEREN, MITS ZIJ ER DE 
DOOR RET VERDRAG NOODZAKELIJK 
GEMAAKTE WIJZIGINGEN IN AANBREN
GEN EN DE NEVENIMPORT DULDEN. -
GEEN TEGENSTRIJDIGHEID. - REGEL
MATIG MET REDENEN OMKLEDE BESLIS
SING. 

3° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 
- AATIKEL 85 VAN RET E. E. G.-VER
DRAG. - ARREST WAARBIJ BESLIST 
WORDT DAT DE ALLEENvERKOOPGE
RECRTIGDEN HUN CONTRACTEN VERDER 
MOGEN UITVOEREl'), MITS ZIJ ER DE 
DOOR RET VERDRAG NOODZAKELIJK 
GEMAAKTE WIJZIGINGEN IN AANBREN-

(1) Raadpl. cass., 28 november 1955 (Bull. 
en PABIC., 1956, I, 293); 17 februari 1964 
(ibid., 1964, I, 645 ). 

(2) Dit vraagpunt werd behandeld in het 

GEN EN DE NEVENIMPORT DULDEN. 
GEEN · TEGENSTRIJDIGHEID. 

REGELMAT:tG MET REDENEN OMKLEDE 
BESLISSING. 

1° De uitzondering op het ve1·bod van pre
mieaanbiedingen, bepaald bij artikel 2 
van het koninklijk besluit n' 61 van 
13 januari 1985 tot beperking en regle
mentering van de verkoop met p1·emies, 
is strikt beperkt tot het gebruik van zegels, 
coupons of penningtekens, die aan de bij 
bedoeld artikel gestelde voorU'aarden vol
doen (1). 

2° en 3° Niet .tegenstrijdig en derhalve 
1·egelmatig met redenen omkleed is het 
arrest 1vaarbij beslist wordt dat de rechts
positie van alleenve1·koopgerechtigden 
niet nietig is gewo1·den op g1·oncl van 
artikel 85 van het E. E. G.- VeTdrag en 
dat volgens de vigerende Techtspraak, 
de verlcopers hun contTacten verder mogen 
uitvoeren, mits zij e1· de·door dit ve1·drag 
noodzakelijlc gemaalcte wijzigingen in 
aanbi·engen en de nevenirnpo1·t dulden (2). 

(VERMEER, T. NAAMLOZE VENNOOTSCRAP 
« HANDELSMAATSORAPPIJ J, N. J. SIE
VERDING ll EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 maart 1969 door het Hofvan 
beroep te Brussel gewezen ; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1, 2 en 5 van het koninklijk 
besluit nr. 61 van 13 januari 1935 tot 
beperking en reglementering van de ver
koop met premies, 

doordat het bestreden arrest eiser op 
grand van voormelde reglementaire bepa
lingen op strafrechtelijk gebied veroor
deelt, hem op burgerlijk gebied veroor
deelt tot het vergo!')den der schade welke 
zijn beweerd misdrijf aan de burgerlijke 
partijen zou hebben berokkend, de bur
gerlijke partijen machtigt om het bestre
den arrest te publiceren, en het middel 
verwerpt waardoor eiser bij conclusie 

reglement van de Commissie, n' 67 {67 van 
22 maart 1967, bekendgemaakt in het Publi-
katieblad van de Europese -Gemeenschappen 
van 1967, blz. 850. 
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had Iaten gelden dat zijn verkoop met 
premien gebeurde overeenkomstig de 
bepalingen van ar'tikel 2 van voormeld 
koninldijk besluit, zulks op. grond dat 
het misdrijf niet weggenomen werd door 
de omstandigheid dat de koper ook een 
premiebon kon bekomen, vermits hem 
quidelijk gezegd werd dat de waarde 
hiervan merkelijk lager was dan die van 
het premievoorwerp, zodat die optie hem 
afgeraden werd, en dat de uitzondering 
voorzien door artikel 2 van voormeld 
koninldijk besluit uitsluitend toepasse
Iijk is indien zegels, coupons of penning
tekens als premie gegeven worden, 

terwijl, ee1·ste onderdeel, het feit dat de 
waarde van het premievoorwerp hoger 
Iigt dan die van de premiebon en dat 
daardoor de optie voor de terugbetaling 
in specien van gezegde bon afgeraden 
wordt, niet volstaat om de toepassing van 
artikel 2 van voormeld koninldijk besluit 
te weigeren, zolang dit verschil van 
waarde niet van die aard is dat zij die 
optie praktisch uitsluit ; 

tweede onderdeel, artikel 2 van voor
meld koninklijk besluit geenszins vereist 
dat aileen zegels, coupons of pe:rining
tekens als premie zouden worden gegeven, 
doch integendeel toelaat dat voorwerpen 
als premie zouden worden aangeboden 
op voorwaarde dat die voorwerpen zou
den voorgesteld zijn door premiebons, 
waarvan de waarde in speciiin door de 
koper kan worden ge'ind indien hij znlks 
verkiest; 

Dat in aile geval de motivering van 
het arrest niet toelaat te weten of 
de rechters hebben willen beslissen dat, 
om onder de toepassing te vallen van 
;voormeld artikel 2, men aan de koper 
eerst een premiebon moet aanbieden die 
daarna hetzij in ruil met een voorwerp 
hetzij tegen een betaling ·in speciiin kan 
afgegeven worden, dan wel of zij hebben 
willen beslissen dat de premiebon de 
vorm moest aannemen van zegels, cou
pons of penningen, daarmede bedoelende 
hetzij titels welke slechts aan een deel 
van de waarde van het premievoorwerp 
beantwoorden, hetzij titels die een be
paald niet nader door het arrest beschre
ven materieel uitzicht vertonen, welke 
onduidelijkheid in de motivering gelijk
staat met het gebrek aan de door arti
kel 97 van de Grondwet vereiste moti
vering : 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest op ondub; 
belzinnige wijze beslist dat eiser de 
uitzondering op het verbod van pre-

mieaanbiedingen, bepaald bij artikel 2 
van het koninklijk besluit nr 61 van 
13 januari 1935, niet kan inroepen omdat 
die uitzondering " uitsluitend toepasselijk 
is indien zegels, coupons ofpenningtekens 
gegeven worden», aldus kennelijk bedoe
lende dat premieaanbiedingen zonder 
voorafgaande afievering van zegels, cou
pons of penningtekens verboden blijven 
door artil~el I van bedoeld koninklijk 
besluit; 

Overwegende dat die beslissing wette
Iijk is ; dat uit de termen van evenver
meld artikel 2 blijkt dat het de bedoeling 
van de wetgever is geweest de daarin 
bepaalde uitzondering strikt te beperken 
tot het gebruik van zegels, coupons of 
penningtekens, welke dan nog aan be
paalde vereisten dienen te voldoen ; 

Dat zulks bevestigd wordt door arti
kel 4 van hetzelfde koninklijk besluit 
waarbij aan de Koning de macht verleend 
wordt de handel in zegels, coupons of 
penningtekens te reg1ementeren, inzon
derheid deze handel afhankelijk te stellen 
van het voorleggen van so1vabiliteits
waarborgen door hen die hem uitoefenen 
en contro1emaatrege1en uit te vaardigen 
nopens de regelmatigheid van de verrich
tingen ; dat, bij niet afieveren van zege1s, 
coupons of penningtekens, elke reglemen
tering of contro1e verijde1d zou worden ; 

Dat het onderdee1 niet kan aangeno
men worden; 

W at het eerste onderdee1 betreft : 
Overwegende dat de beslissing wette

Jijk gerechtvaardigd is door de in het 
tweede onderdeel bekritiseerde reden ; dat 
derha1ve het eerste onderdee1, dat tegen 
een overtollige reden van het arrest 
opkomt, bij gebrek aan belang niet ont
vankelijk is ; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nage1eefd en dat 
de bes1issing overeenkomstig de wet is ; 

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

Over het tweede middel, afge1eid nit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 85 en 86 van het ver
drag van 25 maart 1957 tot inrichting 
van de Europese Econo:rnische Gemeen
schap goedgekeurd door artikel 1 van de 
wet van 2 december 1957, 

doordat het arrest het middel ver
werpt waarbij eiser, in zijn conclusie, 
had Iaten gelden dat de vorderingen van 
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de burgerlijke partijen, welke strekten 
tot het beko:rp.en van schadevergoeding 
en tot het zich horen machtigen om 
tot publikatie van het arrest over te 
gaan, onontvankelijk waren daar hun 
vordering strekte tot het bekomen van 
een bescherming van een monopolierecht, 
dat nietig was· op grond van de artike
len 85 en 86 van voormeld verdrag, zulks 
op grond dat eiser niet bewees dat de 
rechtspositie van alleenverkoopgerech
tigden nietig was geworden ingevolge 
artikel 85 van gezegd verdrag, dat de 
vigerende rechtspraak de alleenverkoop
gerechtigden en officiele verdelers econo
misch nuttig acht en hun toelaat, mits 
zekere aanpassingen, hun contracten uit 
te voeren, mits de neveninvoer geduld 
wordt, en dat eiser niet beweerde dat de 
burgerlijke partijen zich niet naar de 
thans vigerende voorschrifben hebben 
geschikt, 

terwijl, ee1·ste ondm·deel, de rechtspositie 
van alleenver)mopgerechtigden de moge
lijkheid van neveninvoer uitsluit, zodat 
de motivering van het arrest tegen
strijdig is waar het de bepaling geeft 
van wat door voormeld verdrag zou 
toegelaten zijn, welke tegenstrijdigheid 
der motivering gelijkstaat met een gebrek 
aan de door artikel 97 van de Grondwet 
vereiste motivering ; 

tweede onderdeel, in tegenstrijd met wat 
het bestreden arrest verklaart, eiser in 
zijn conclusie uitdrukkelijk gesteld had 
dat de burgerlijke vordering ertoe strekte 
het van rechtswege nietige monopolie van 
de burgerlijke partijen in stand te houden. 
en de neveninvoer te verhinderen, zodat 
het bestreden arrest de bewijskracht 
heeft geschonden welke door voormelde 
artikelen van het Burgerlijk W etboek 
wordt gehecht aan de conclusie van eiser : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
is te beslissen cl,at de rechtspositie van 
alleenverkoopgerechtigden niet nietig is 
geworden ingevolge artikel 85 van het 
Europese Economische Gemeenschap 
Verdrag en dat, volgens de vigerende 
rechtspraak, die gerechtigden hun con
tracten verder mogen uitvoeren, mits er 
de door bedoeld verdrag noodzakelijk 
gemaakte wijzigingen aan toe te brengen 
en nevenimporten te dulden ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, zo eiser inderdaad 
in' zijn conclusie beweerde dat de ver
weerders een op grond van artikel 85 van 
het Europees Economisch Gemeenschap 

V erdrag nietig monop'olie trachtten in 
stand te houden en de neveriimport te 
beletten, het arrest hierop antwoordt dat 
eiser zulks niet bewees door onder Ineer 
aan te tonen dat de verweerders zich niet 
naar de thans vigerende voorschriften 
van bedoeld verdrag zouden gedragen, 
en dat de vorderingen van de verweerders 
er niet toe strekten de nevenimport te 
beletten, maar enkel vergoeding te beko
men voor de schade welke zij laden inge
volge de door eiser " ter gelegenheid " van 
die import gepleegde misdrijven ; 

Overwegende dat de rechter, die een 
bewering van een conclusie onbewezen 
acht, de bewijskracht van die conclusie 
niet miskent ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

29 september 1969. - 2e kamer. -
V oorzittm·, de H. Louveaux, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Naulaerts. - Gelijlcluidende con
clusie, de H. Krings, advocaat-generaaL 
- Pleiter, de H. Bayart. 

2e KAMER. - 30 september 1969. 

1° CASSATIE. - RECHTSPLEGING. -
DIREOTE BELASTINGEN. - VOORZIE
NINGEN DOOR VERSOHILLENDE PAR
TIJEN TEGEN DEZELFDE BESLISSING 
INGESTELD. - GEREOHTELIJK WET
BOEK, ARTIKEL 1083, IN WERKING 
GETREDEN OP 1 JANUARI 1969. -
BEPALING NIET TOEPASSELIJK INZAKE 
DIRECTE BELASTINGEN. - SAMENVOE
GING DIE NIETTEMIN KAN BEVOLEN 
WORDEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKO:MSTENBELAS· 
TINGEN, ARTIKEL 47, § 1. - AFTREK 
VAN DE BEDRIJFSUITGAVEN EN -LAS· 
TEN.-,- VOORWAARDE. - COMMISSIES, 
:MAKELAARSLONEN, HANDELS- OF 
ANDERE RESTORNO'S, VACATIEGEL
DEN, ERELONEN, GRATIFICATIES EN 
ANDERE VERGELDINGEN. - AANDUI
DING, IN DE AANGIFTE, VAN DE NAA:M 
EN DE WOONPLAATS VAN DE VERKRIJ· 
GERS, ALSMEDE VAN DE AAN IEDERVAN 
HEN TOEGEKENDE SOMMEN, - MN
DUIDINGEN DIE MOETEN JUIST ZIJN 
OPDAT DE AFTREK VAN DEZE I.ASTEN· 
KAN TOEGESTAAN WORDEN. 
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3° INKOMSTENBELASTINGEN; 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN, ARTIKEL 4-7, § I, EN 132. -
VENNOOTSCHAPSBEtLASTING.- AFTREtK 
VAN BEtDRIJFSUITGAVEN EN -LASTEN.
JuiSTEt AANDUIDING, IN DEl AANGIFTEt 

VAN DE. VENNOOTSCHAP, HETZIJ VAN DE 
NAAM EN DEl WOONPLAATS VAN DEVER
KRIJGE.RS VAN COMMISSIES, MAKE
LAARSLONEN, RESTORNO'S, VACATIE
GELDEN, EtRELONEN, GRATIFICATIES EN 
ANDERE VE.RGE.LDINGEN, HETZIJ VAN 

·RET BED RAG VAN DE. AAN IEDE.R VAN 
HEN TOEGEKENDE SOMME.N.- STRAF
FEN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOlliSTENBELAS
TINGEN, ARTIKEL I32. - VENNOOT
SCHAPSBELASTING. BIJZONDERE 
AANSLAG. BEDRIJFSLASTEN DIE 
BESTAAN UIT COMMISSIES, lliAKELAARS
LONE.N, RE.STORNO's, VACATIEGE.LDE.N, 
ERELONEN, GRATIFICATIES EN ANDERE 
VERGELDINGEN. 0NJUISTE AAN
GIFTE, DOOR DE VENNOOTSCHAP, VAN 

DE VERKRIJGERS VAN COMJIUSSIES OF 
VAN RET BED RAG VAN DE TOEGEKENDE 
SOMMEN. - V ASTSTELLING VAN EEN 

BIJZONDERE AANSLAG. - WETTELIJK
HEID. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN, ARTIKEL 277.- 0NTHEFFING. 
- DUBBELE BELASTING. - BEGRIP. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBET.AS
TINGEN, ARTIKEL 277. - 0NJUISTE 

AANGIFTE, DOOR EEN VENNOOTSCHAP, 
VAN DE VERKRIJGER VAN COMJIHSSIES 
OF VAN RET BEDRAG VAN DE TOEGE
KENDE SOMMEN. - BELASTING VAN 
DEZE COMMISSIES TEN NAME VAN DE 
WERKELIJKE VERKRIJGER. - 0PNE
MING VAN RET BEDRAG VAN DE COM
MISSIES IN DE WINSTEN VAN DE VEN
NOOTSCHAP DIE ZE BETAALD HEEFT EN 
VASTSTELLING, TEN NAME VAN DEZE 
VENNOOTSCHAP, VAN DE BIJZONDERE 
AANSLAG WAARVAN SPRAKE IN ARTI
KEL I32 VAN RET WETBOEK VAN DE 
INKOMSTENBELASTINGEN .- GEEN DUB
BELE BELASTING. 

7° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBEI·AS
TINGEN, ARTIKEL I32. - VE:NNOOT

SCHAPSBEIASTING. BIJZONDERE 
AANSLAG OP DE SOMMEN, DIE IN DE 
BELASTBARE GRONDSLAG ZIJN OPGE
NOMEN KRACHTEtNS ARTIKEL 4 7, § 1, 
VAN RET WETBOEK VAN DE INKOMSTEN-

BEI,ASTINGEN. ~ SoMME.N OPGEtNOMEN 
IN DE BEI,ASTBAREt GRONDSI.AG. 
BETEKENIS VAN DEZE WOORDEN. 

8° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN, ARTIKEL 132. - VENNOOT
SCHAPSBELASTING. BIJZONDERE 
AANSLAG OP DE SOMMEN, DIE IN DE 
BELASTBAREt GRONDSLAG ZIJN OPGE
NOMEN KRACHTENS ARTIKEL 47, § I, 
VAN RET WETBOEK VAN DE INKOM
STENBELASTINGEN. - AANSLAG. DIE 
MOE.T VASTGESTELD WORDEN OP DEZE. 
SOMMEN, ZELFS BIJ GEBREKE VAN 
BELASTBARE WINS TEN, 

9° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK .VAN DE INKOMSTENBELAS

TINGEN, ARTIKEIEN 47, § I, I32 EN 
334. - VENNOOTSCHAPSBELASTING. -
VEREOGINGEN ALS SANCTIE. - VER
HOGING TO.EPASSELIJK OP DE BIJZON
DERE AANSLAG DIE VERSOHULDIGD IS 
IN GEVAL VAN ONJUISTE AANGIFTE VAN 
DEl IDENTITE.IT VAN DE VERKRIJGERS 
VAN OOMMISSIES OF VAN RET BEDRAG 
VAN DEZE COMMISSIES. 

I 0 Artikel 1083 van het Gm·echtelijk Wet
boek, kmchtens hetwelk het H of ambts
halve samenvoegt de vooTzieningen, welke 
doo1· twee pa1·tijen to,gen dezelfde beslis
sing 'WO?'den ingestelcl, is thans niet 
toepasselijk inzake cli1·ecte belastingen, 
claar artikel 2 van becloelcl wetboek 
nog niet van kracht is. 

Nu m·tikel 2 van het besluit van 15 ma.a?·t 
181.5 sincls 1 jarmari 196.9 opgeheven 
wenl bij artilcel 14., 28°, van aTtikel 2 
van cle wet van 10 olctober 1967 houclencle 
het r:erechto,lijlc W etboek, schrijft geen 
enkele wetsbepal?:ng uitcl1·ukkelijk cle 
samenvoeging meer voo1· van cle voor
zieningen inzake cli1·ecte belastingen. 
Het Hof lean niettemin cleze samenvoe
ging bevelen in het belang van een goecle 
1·echtsbedeling ( 1). (Impliciete oplos
sing.) 

2° Opclat de lasten bestaande uit commis
sies, makelaarslonen, 1'est01·no's, vacatie
gelclen, m·elonen, gTatificaties of ande?'e 
ve1·geldingen kunnen 'WO?'den aangeno
?nen in aftrek van de bTuto-inkornsten, 
rnoet in de ve1·kla1'ing de naam en cle 
woonplaats van de ve1·krijge1'8 als1nede 
het beclmg van cle aan iecler van hen 
toegekende som?nen juist aangecluid war-

(1) Cass., 6 mei 1969 (An·. cass., 1969, 
biz. 866). 



1- ---
!.: ___ ----

- ll5 

den (1). (Wetboek van de inkomsten
belastingen, art. 47, § 1.) 

3° en 4° W anneer een vennootschap, om 
bedrijfslasten in aftrek van haar bruto
inkomsten te doen aannemen, in haar 
aangifte, hetzij de verkr·ijgers van com
missies, makelaar·slonen, r·estor-no's, 
vacatiegelden, erelonen, gr-atificaties of 
ander·e vergeldingen, hetzij het bedmg 
van de aan ieder var~ hen toegekende 
sommen onjuist heeft aangeduid, is het 
wettelijk dat deze sommen gevoegd wor
den bij de winsten van de vennootschap 
en dat een bijzondere aanslag wor-dt 
vastgesteld op het bedr-ag van diezelfde 
sommen. (Wetboek van de inkomsten
belastingen, art. 47, § 1, en 132.) 

5° Dubbele belasting onderstelt dat op een
zelfde inlcomen twee aanslagen zijn 
gevestigd, waar-van de ene de anclen 
wetteliJlc uitsluit (2). (Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, art. 277.) 

6° TV anneer een vennootschap een oniuiste 
aangifte heeft ingediend nopens de 
identiteit van de veTlcr-iJger- van commis
sies die zif heeft betaalcl, sluit de aanslag 
ten name van de wer-lceliy"ke ver·kr-iy"ger
van deze commissies niet uit dat het 
bedrag van deze commissies zouden opge
nomen wor-den in de winsten van de 
vennootschap, of dat ti har-en name zou 
vastgesteld wor·den de biy"zonder-e aanslag 
waar-van spr-alce in ar·tikel132 van het 
Wetboelc van de inlcomstenbelastingen. 
(Wetboek van de inkomstenbelastin
gen, art. 20-2°, 47, § 1, 132 en 277.) 

7° en go De bvjzonder-e aanslag waarvan 
spralce in ar-tikel 132 van het TV etboek 
van de inkomstenbelastingen, wor·dt vast
gesteld op de sommen « in de belastbar·e 
gr·ondslag opgenomen » lcr·achtens arti
lcel 47, § 1, van dit wetboelc; de woor·
den « opgenomen in de belastbar·e 
grondslag » betelcenen « die moeten opge
nomen wor-den in de belastbar·e gr-and
slag "; hier·uit volgt dat de biy"zonder-e 
aanslag moet vastgesteld wor-den op de 
in de belastbare grondslag opgenomen 
sommen, zelfs wanneer· geen enlcele aan
slag door- de vennootschap 1>er-schuldigd 
is, bij gebr-elce van belastbar·e winsten. 

90 De 011iuiste aangifte, door· een vennoot
schap, als bedr-ijfslasten, hetzij van het 

(1) Raadpl. cass., 3 mei 1966 (Bull. en 
PAsiC., 1966, I, 1121). 

(2) Raadpl. cass., 23 maart en 22 april1967 
(An·. cass., 1967, biz. 1154 en 1022). 

bedr-ag van commissies, makelaar-slonen, 
r-estor-no's, vacatiegelden, er-elonen, gr-a
tificaties of ander-e ver-geldingen die zij 
betaald heeft, hetzij van de identiteit van 
de ver-krijgers, stemt over·een met het 
ontbrelcen van aang;jte van in beginsel 
belastbar·e inlcomsten; hieruit volgt dat 
de belastingen verschuldigd op de niet · 
aangegeven inlcomsten, en dus de bijzon
dere aanslag, aan de belastingverhoging 
onderworpen zijn. (Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, art. 47, § 1, 132 
en 334.) 

{NAAMLOZE VENNOOTSOHAP «CENTRALE 
KREDIETVERZEKERING », T. BELGISOHE 
STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 oktober 1968 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat de voorzieningen 
welke eenzelfde arrest betreffen, dienen 
samengevoegd te worden ; 

I. W at de voorziening van de naamloze 
vennootschap « Centrale Kredietverzeke
ring » betreft : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 47, § 1, en 132 van het Wet
hoek van inkomstenbelastingen, 

doordat het bestreden arrest beslist dat 
voormeld artikel 4 7, § 1, niet aileen typo. 
gra:fisch maar oak naar zijn betekenis in 
twee onderscheiden alinea's dient ver
deeld te worden, waarvan de eerste op 
het vlak van de bewijsvoering van de 
bedrijfslasten gelegen is, wanneer die uit 
commissies en gelijkaardige vergeldingen 
bestaan, in die zin dat, opdat de werke
lijkheid en het bedrijfskarakter ervan 
voor bewezen zouden kunnen gehouden 
worden, de juiste aanduiding van de naam 
en de woonplaats van de verkrijger moet 
verstrekt worden, met het gevolg dat, 
zoniet, het bedrag niet als bedrijfslast 
zal mogen afgetrokken worden en, indien 
daardoor een belastbare winst aan de dag 
komt, zulks aanleiding zal geven tot ei'm 
aanslag in de gewone belasting, terwijl 
de tweede alinea integendeel op het vlak 
van de aangifte en haar juistheid gelegen 
is, in die zin dat, bij Jliet juiste aangifte 
van de verkrijger van commissies, het 
bedrag ervan uit kracht van de wet en 
op imperatieve wijze moet gevoegd wor
den bij de winsten van degene die de 
commissies betaalt, wiens belastbare 
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grondslag het aldus medevormt, en bij 
wie het als dusdanig en hoe dan ook de 
bijzondere aanslag van artikel 132 van 
het Wetboek van inkomstenbelastingen 
moet ondergaan, zelfs wanneer het be
drijfsjaar zonder winst afsluit, 

en doordat het arrest zodoende aan
neemt dat ieder van deze alinea's op een 
eigen vlak gelegen is en zelfstandig, op 
zichzelf en los van het ander uitwerking 
heeft en dat, wanneer tegelijkertijd, ten 
aanzien van dezelfde commissies, en ont
stentenis van juiste aanduiding en niet 
juiste aangifte van de verkrijger voor
handen is, zulks niets wegneemt van de 
onderling zelfstandige uitwerking van 
deze alinea's, weshalve het terzake niet 
dienend is uit artikel 4 7, § I, alinea I, te 
argmnenteren, 

en doordat het arrest besluit dat, hoe
wei ten deze vaststaat dat de verkrijger 
van de commissies aangeduid werd, al 
was het niet in de aangifte van eiseres 
waarvan spraak in artikel 2I8 van voor
meld wetboek, met naam en adres van de 
verkrijger en datum en bedrag van de 
betaling, zoals artikel 47, § I, alinea I, 
het vereist, en dat de verkrijger tijdig 
erop belast werd, zulks niet wegneemt 
dat de verstrekte gegevens in de aangifte 
bedoeld bij hogervermeld artikel 2I8 niet 
juist waren, nu de « aangifte " waarvan 
spraak in artikel 47, § I, alinea 2, naar de 
artikelen 2I2 en volgende verwijst, zodat 
de niet juist aangegeven commissies bij 
de winsten van eiseres, die ze betaald 
heeft, dienen gevoegd te worden en aan 
de bijzondere aanslag bepaald bij arti
kel I32 dienen onderworpen te worden, 

terwijl artikel 47, § I, een geheel uit
maakt dat niet mag gesplitst worden in 
twee alinea's waarvan de eerste op het 
vlak van de bewijsvoering zou gelegen 
zijn en de tweede op het vlak van de aan
gifte, en slechts een toepassing is van de 
algemene regel van :fiscaal recht luidens 
welke de belastingplichtige het bewijs 
van de werkelijkheid en het bedrijf.'3-
karakter van de betaalde commissies 
moet bijbrengen, zodat, wanneer hij 
bewijst, ook zonder aanduiding in zijn 
aangifte, wie de verkrijger van die com
missies is en op welke datum hij een 
bepaalde som heeft uitbetaald, deze com
missies als aftrekbare bedrijfslasten van 
de inkomsten van de uitbetaler dienen 
aangenomen te worden, niet bij zijn win
sten mogen gevoegd worden en niet aan 
de bijzondere aanslag van artikel 132 
onderhevig zijn, en deze stelling steun 
vindt in de navolgende beschouw:i:ngen : 

I 0 artikel 4 van de wet van 28 juli I938, 

hetwelk artikel 26, § 2, 2o, van de op 
15 januari I948 gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen uit
maakt en praktisch onveranderd in het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 
werd overgenomen, werd ingevoerd om 
de rechtspraalc, die de aftrek van geheime 
commissielonen toeliet mits ze tot de 
gewoonte behoorden en de normale gren
zen niet overschreden, te ondervangen 
en aldus opnieuw de controle daarover 
te verkrijgen, 

2° de voorbereidende werken van de 
wet van 28 juli I938 duiden als mtio 
legis van artikel 4 aan, in de eerste 
plaats, dat de werkelijkheid en het be
drijfskarakter van de commissies en 
gelijkaardige vergeldingen dienen bewe
zen te worden door het aanduiden van de 
naam en woonplaats van de verkrijger 
en van de datum en het bedrag van de 
betalingen, opdat de administratie daarop 
opnieuw haar controle zou kunnen uit
oefenen, en in de tweede plaats dat de 
verkrijger~, van commissies aan de belas
ting niet mag· ontkomen, zonder dat er 
gezegd werd wanneer en hoe deze aan
duidingen dienen verstrekt te worden, 

3° de plaats van artikel 47, § I, in het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 
onder de hoofding « Titel II. Personen
belasting. Hoofdstnk II. Grondslag van 
de belasting. Afdeling IV. Bedrijfsinkom
sten. Onder~fdeling IV. Vaststelling van 
het netto-bedra'g der bedrijfsinkomsten. 
Littera B. Bedrijfslasten », sluit elke ver
wijzing naar de formele voorschriften 
van de arti.Kelen 2I2 en 2I8 van hetzelfde 
wetboeK betreffende de aangiften uit, 

4° de tekst en de interpretatie van 
artikel 4 7, § I, I a ten niet toe die paragraaf 
in twee afzonderlijke alinea's te splitsen, 
die elk hun eigen uitwerking zouden 
hebben, zonder tot innerlijke strijdigheid 
te komen, nu, volgens de stelling van het 
arrest, wanneer overeenkomstig alinea I 
van die paragraaf het bewijs bijgebracht 
wordt van de werkelijkheid en het 
bedrijfskarakter van de commissies door 
juiste aanduiding van naam en woon
plaats van de verkrijger en van de datum 
en het bedrag van de betalingen, deze 
commissies aftrekbaar zijn, terwijl zij 
het niet zijn wanneer die aanduidingen 
niet verstrekt worden bij de aangifte 
bepaald in de artikelen 2I2 en 2I8, wat 
tegenstrijdig is, waaruit volgt dat er een 
kennelijk verband bestaat tussen de twee 
alinea's, zoals dit vroeger bestond tussen 
de drie zinsneden van artikel 26, § 2, 2°, 
alinea 2, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
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5o bet aangifteformulier voor natuur
lijke personen, in strijd met dit voor de 
vennootschappen, bevat geen bijzondere 
verplichting de verkrijgers van co~mls
sies daarin aan te dmden, zodat, m de 
stelling van het arrest, al~I_lea 1 van § 1 
van artikel 47 op natuurh]ke en r~chts
personen toepasselijk zou zijn en ahnea 2 
uitsluitend op rechtspersonen, wat de 
wetgever zeker niet gewild heeft, 

6o in de stelling van het arrest is 
artikel 47, § 1, alinea 2, een !outer fo~
meel voorschrift, hetwelk een sanct1e 
inhoudt, namelijk de bijvoeging bij de 
belastbare grondslag van de niet o~ ~iet 
juist in de aangifte vermelde commlSSles, 
en schrijft artikel 132 daarenboven nog 
een bijzondere aanslag voor, hoewel, wat 
deze laatste aanslag betreft, de voorbe
reidende werken hem met « impot de 
remplacement forfaitaire >> bestempelen, 
wat bet " formeel >> karakter ervan uit
sluit en naar de belastbare materie ver
wijst : 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
zonder dienaangaande bestreden te wor
den : 1 o dat eiseres in de bijlage van haar 
aangifte een bedrijfslast van 269.028 fr. 
vermeld had wegens commissies uitb~
taald aan Madeleine Vroman, 2° dat mt 
het door de administratie gedane onder
zoek is gebleken dat de werkelijke ver
krijger van die commissies niet Madeleine 
Vroman was, maar Guy Degryse en dat 
tussen die twee personen overeengekomen 
werd dat Vroman ze zou ontvangen en 
aangeven omdat zij, met een ge~in van 
elf kinderen ten laste, daarop met zou 
worden belast, 3° dat eiseres slechts in 
haar bezwaarschrift tegen de aanslag en 
nadat de administratie door haar eigen 
middelen de werkelijke verkrijger had 
ontdekt, deze laatste aan de administratie 
heeft bekendge1naakt; 

Overwegende dat eiseres staande ho~dt 
dat, in strijd 1net wat het arrest _beshs~, 
het woord « aangifte >> vermeld m arti
kel 47, § i, alinea 2, vai_l het W~tboek 
van de inko1nstenbelastmgen, n1et de 
eigenlijke aangifte bedoelt in de zin van 
de artikelen 212 en 218 van hetzelfde 
wetboek 1naar de loutere « aanduiding n 
van de ~itbetaalde sommen en de identi
teit van de verkrijger, zodat een aandui
ding gedaan na het indienen van de aan
gifte, zelfs in de loop van bet onderz?ek 
van bet bezwaarschrift, aan bet vere1ste 
van artikel 4 7, § 1, voldoet ; 

Overwegende dat, zelfs indien het 
woord « aan aifte ,,. in bedoeld artikel 4 7, 
§ 1, niet de~elfde betekenis zou hebben 

als die welke het heeft in de artikelen 212 
en 218 van het Wetboek van de inkolll
stenbelastingen, zulks niet zou wegnemen 
dat, luidens de bepalingen van a~~ikel 47, 
§ 1, de identiteit van de verlmm:r d~r 
colllllissies door de belastingphcht1ge dw 
ze betaald heeft 1noet aangeduid worden 
en niet door de ad1ninistratie 1noet opge
spoord worden, en dat de door_ ~ie 
belastingplichtige gedane aandmdmg 
j uist 1noet zijn ; 

Dat hieruit volgt dat, indien de aan
duiding niet juist is, de toegekende ~om
men bij de winston van degene d1e ze 
betaald heeft gevoegd worden e~ een 
bijzondere aanslag op de aldus m de 
belastbare grondslag opgenomen _bedr~
gen gevestigd wordt overeenkomst~g artl
kel 132 van bet Wetboek van de mkom
stenbelastingen ; 

Overwegende dat uit de niet bestreden 
vaststellingen van het arrest volgt dat 
eiseres een onjuiste aanduiding van ?-e 
identiteit van de verkrijger der comllllS
sies verstrekt heeft; dat zulks een vol
dongen feit uit1naakt hetwelk volstaat 
om de toepassing van de art1kelen 4 7, § 1, 
alinea 2, en 132 van het Wetboek van d_e 
inko1nstenbelastingen te rechtvaardi
gen; 

Overwegende dat eis<;Jr<;JS vergeefs _a:;tn
voert dat zij haar onJmste aandmdmg 
achteraf heeft goedgemaakt door in haar 
bezwaarschrift tegen de inmiddels geves
tigdo aanslag de juiste identiteit van de 
verkrijger kenbaar te maken ; dat het 
arrest dienaangaande terecht opmerkt 
dat zodanige aanduiding, g~daan n:;tdat de 
administratie door haar mgen m1ddelen 
de juiste identiteit van de verlrrijger ont
dekt had en de aanslag reeds gevestigd 
was « zonder reden, zonder voorwerp, 
zonder uitwerking en zonder zin was >> ; 

Overwegende IUitsdien dat, mocht 
zelfs het arrest van bet woord « aangifte >> 

in voormeld artikel 4 7, § 1, alinea 2, 
een verkeerde interpretatie gegeven h~?
ben, de beslissing niettemin wettehJk 
gerechtvaardigd zou blijven, om we~ke 
reden bet 1niddel, dat tegen overtolhge 
redenen van het arrest gericht is, bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede 1niddel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 43, 1°, 47, § l, 132 en 277 v~n 
het W etboek van de inkomstenbelastm.
gen, 

doordat het bestreden arrest beslist dat, 
hoewel Guy Degryse op het bedrag van 

. de hem toegekende com1nissies belast 
werd en eiseres daarop ook belast werd, 
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vermits het bedrag van die commissies 
bij haar belastbaar :inkom en werd gevoegd 
en bovendien de bij artikel 132 bepaalde 
bijzondere aanslag te haren laste werd 
gevestigd, zulks nochtans geen dubbele 
belasting uitmaakt omdat het gaat om 
a) twee verschillende belast:ingen (gewone 
personenbelasting en bijzondere ven
nootschapsbelasting), b) twee verschil
lende belastingsbasissen (werkelijk inko
men voor Degryse, wegens onjuiste aan
gifte uit kracht van de wet bij de belast
bare grondslag gevoegde commissies voor 
eiseres), c) twee verschillende belasting
plichtigen (Degryse en eiseres), 

terwijl er dubbele belasting bestaat 
wanneer een zelfde inkomen het voor
werp uitmaakt van twee aanslagen waar
van de ene wettelijk de andere uitsluit, 
en het dienaangaande zonder belang is 
of het gaat om twee verschillende belas
tingen of twee verschillende belast:ing
plichtigen, en het ten deze vaststaat dat 
de aanslag van 269.028 frank commissies 
in hoofde van de natuurlijke persoon 
Degryse de aanslag van dezelfde inkom
sten in hoofde van eiseres :in de vennoot
schapsbelasting en in de bij artikel 132 
bepaalde bijzondere belasting uitsluit, 
vermits de artikelen 47, § 1, en 132 tot 
doel hebben ofwel de ware verkrijger van 
de commissies te belasten ofwel, indien 
hij niet kan ge"identificeerd worden, 
degene die ze betaald heeft, maar geens
zins een sanctie bepalen wegens het niet 
aanduiden van de juiste identiteit van de 
verkrijger : 

Overwegende dat artikel 97 van de 
Grondwet niet in verband staat met de 
belastingen ; 

Overwegende dat dubbele belasting 
onderstelt dat een zelfde :inkomen aan
geslagen werd in verschillende belastin
gen waarvan de ene de andere uitsluit ; 

Overwegende dat de belast:ing, in 
hoofde van Degryse, van de hem toe
gekende commissies noch het opnemen 
van die sommen, wegens niet juiste aan
gifte, in de belastbare grondslag van 
eiseres, noch het vestigen, ten laste van 
eiseres, van de bij artikel 132 van het 
WE;Jtboek van de inkomstenbelastingen 
bepaalde bijzondere aanslag uitsluit ; 

Dat immers de bepalihgen van de 
artikelen 4 7, § 1, al:inea 2, en 132 van dit 
wetboek van toepassing zijn van het 
ogenblik dat degene die commissies be
taalt de naam en de woonplaats van de 
verkrijgers alsmede de datum en het 
bedrag van de betal:ingen niet juist aan
d,uidt, zelfs indien de administratie 

achteraf erin slaagt door haar eigen 
opsporingen die inlichtingen te bekomen ; 

Overwegende dat de omstandigheid 
dat de voorbereidende werken van de 
wet van 28 juli 1938 de alsdan ingevoerde 
aanvullende aanslag van 5 t. h. in de 
bedrijfsbelasting als " forfaitair vervan
gende aanslag » hebben bestempeld en 
dat de bijzondere aanslag van artikel 132 
van het Wetboek van de inkomsten
belastingen dit karakter zou behouden 
hebben, niet tot gevolg heeft dat, wan
neer de werkelijke verkrijger van de 
commissies achteraf ontdekt wordt, de 
belastingplichtige, die een onjuiste aan
gifte heeft gedaan, vrij zal ktmnen uit
gaan; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

II. Wat de voorzien:ing van de Bel
gische Staat betreft : 

Over het middel, afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grondwet 
en 334 van het Wetboek van de irikom
stenbelastingen, 

doo1·dat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat ten laste van de 
naamloze . vennootschap « Centrale kre
dietverzekering », bij toepass:ing van de 
artikelen 47, § 1, en 132 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen, terecht 
een bijzondere aanslag :in de vennoot
schapsbelasting tegen een aanslagvoet 
van 20 t. h. en een hiennede verband 
houdende aanslag " opcentiemen spec;iaal 
fonds » werden gevestigd op het bedrag 
van de door die vennootschap uitbe
taalde commissies waarvan de verkrijger 
niet juist werd aangegeven, feit dat mede
brengt dat een onjuiste aangifte in de zin 
van artikel 218 van dit wetboek werd 
ingediend, niettemin beslist dat op die 
bijzondere aanslag geen verhoging mocht 
worden toegepast overeenkomstig arti
kel 334 van het wetboek en daartoe 
inroept dat op die commissies de bij voor
meld artikel 132 bepaalde bijzondere aan
slag werd gevestigd niet omdat zij een 
inkomen zijn, maar aileen omdat zij 
wegens niet juiste aangifte van de ver
krijger bij de winsten van de vennoot
schap werden gevoegd, 

terwijl commissies die worden gevoegd 
bij de winsten van degene die ze betaald 
heeft, om de reden dat de bij artikel 4 7, 
§ 1, van het Wetboek van de inkomsten
belastingen bedoelde gegevens en :inlich
tingen niet of onvolledig zijn verstrekt, 
niet aangegeven inkomsten zijn in de zin 
van artikel 334 van dit wetboek, zodat 
de erop verschuldigde belast:ingen In,ogen 
verdriedubbeld worden : 
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Overwegende dat de bij artikel 132 
van het Wetboek van de inkomsten
belastingen bepaalde bijzondere aanslag, 
berekend tegen een aanslagvoet van 
20 t. h., gevestigd wordt op de bedragen 
welke in de belastbare grondslag zijn 
opgenomen onder meer krachtens arti
kel 47, § 1, van hetzelfde wetboek; 

Overwegende dat de woorden « welke 
in de belastbare grondslag zijn opgeno
men " dienen verstaan te worden als 
betekenend welke in de belastbare grand
slag moeten worden opgenomen, zodat 
de bijzondere aanslag ook moet worden 
geheven, wanneer bij afwezigheid van 
belastbare winst geen aanslag gevestigd 
wordt; 

Overwegende dat daaruit ook volgt 
dat commissies welke door een vennoot
schap als bedrijf'llasten van de belastbare 
winsten worden afgetrokken en die, 
wegens het niet nakomen van de bij 
artikel 47, § 1, vmi het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen bepaalde voor
schriften, bij de winsten van de vennoot
schap worden gevoegd, wat het vestigen 
van de bij artikel 132 van hetzelfde wet
hoek bepaalde bijzondere aanslag mede
brengt, als niet aangegeven inkomsten 
in de zin van artikel 334 van dit wetboek 
moeten beschouwd worden ; dat derhalve 
de op die inkomsten verschuldigde belas
tingen, dus ook de bijzondere aanslag, 
aan de in dit artikel 334 bepaalde belas
tingverhoging onderhevig zijn ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, voegt de voorzienin
gen samen ; vernietigt het bestreden 
arrest in zover het beslist dat de op grond 
van artikel 334 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen toegepaste belas
tingverhoging niet mocht gebeuren en 
outlasting ervan verleent, en in zover 
het over de kosten ui·~spraak doet ; ver
werpt de voorziening van de naamloze 
vennootschap « Centrale Kredietverzeke
ring » ; beveelt dat v~n dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt de naamloze vennootschap « Cen
trale Kredietverzekering " in de kosten 
van de twee voorzieningen; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Brussel. 

30 september 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V erslaggever, 
de H. Naulaerts. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Colard, advocaat-generaal. 

- Pleiter·s, de HR. Delafontaine (van 
de balie te Kortrijk) en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 30 september 1969. 

1° WETTEN EN BESLUITEN. 
GEMEENTELIJKE VERORDENING DIE 
EEN BELASTING VESTIGT. - 0PHEF
FING. . GEEN TERUGWERKENDE 

KRACHT, BEHOUDENS ANDERS LUI.-
DENDE BEPALING. 

2° GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGFN. - GEMEEN
TELIJKE BELASTING. - BELASTING
VERORDENING.- 0PHEFFING.- GEEN 
TERUG"\VERKENDE KRACHT BEHOUDENS 
ANDERSLUIDENDE BEPALING. 

3° GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN.- GEMEEN
TELIJKE BELASTING. - BELASTING
VERORDENING TER VERV ANGING VAN DE 
VROE.GE.RE VERORDENING. - TOE.STAN
DEN VAN v66R DE. NIEUWE VE.RORDE.
;N"ING. - TOE.STANDE.N DIE BE_HE.E.RST 
WORDE.N DOOR DE. 0UDE1 VERORDE
NING. 

1 o en 2o Behoudens andersluidende bepq,
ling heejt de opheffing van 6(Jn gemeente
lijke verordening tot vestiging van een 
belasting geen ter·ugwe-rkende kracht; 
de toestanden van v66r de opheffing blij

. ven beheerst door· de opgeheven verorde
ning (1). 

3° De belastingvMor·dening die de bestaande 
verordening ver·vangt teneinde een grater• 
aantal belastingplichtigen aan te slaan 
en die bedoelde ver·ordening opheft, heejt 
geen terugwerkende kracht; de vroegere 
toestanden blijven beheerst door de oude 
veror·dening (2). 

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « AUTOPARK DIE
SEL "• T, GEMEENTE WILRIJK.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
besluit, op 2-1 januari 1969 gewezen door 

(1) en (2) Verg. cass., 21 september 1961 
(Bull. en PAsiC., 1962, I, 88) en 14 april 1967 
(Arr. cass., 1967, blz. 984). 
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de Bestendige Deputatie van de Provin
cieraad van Antwerpen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de bepaling van het taksregle
ment van de gemeente Wilrijk, gestemd 
door de gemeenteraad op 23 maart 1964, 
goedgekeurd door de provinciegouver
neur op 29 juni J 964 enluidende als volgt: 
« De belastingverordening op de uitbating 
van verzamelplaatsen van tweedehands
:materiaal, gestemd door de gemeenteraad 
in zijn zitting dd. 30 maart 1962 en goed
gekeurd bij koninklijk besluit dd. 7 augus
tus 1962 voor een termijn die eindigt op 
31 december 1966, wordt ingetrokken en 
vervangen door volgend reglement. Arti
kel 1 : voor een termijn van 1 januari 
1967 tot 31 december 1966 wordt er, ten 
voordele van de gemeente Wilrijk, jaar
lijks een belasting geheven op het bedrijf 
dat op het grondgebied van de gemeente 
Wilrijk verzamelplaatsen aanlegt en(of 
exploiteert van a) tweedehandsmotor
voertuigen van elke aard, b) enz .... " 
alsmede schending van de artikelen 3I, 
97, IOS, llO, ll2 en ll3 van de Grond
wet, 75, 76-5°, 139 van de gemeentewet 
en 40 van het koninklijk besluit van 
IO februari I945 houdende Algemeen 
Reglement van de gemeentelijke compta-
biliteit, · 

doordat het bestreden besluit verklaart 
dat het taksreglement van 30 maart I962 
van toepassing is gebleven voor het 
dienstjaar 1963 en derhalve als basis 
kan dienen voor de litigieuze aanslag om 
de redenen, " dat retroactiviteit voor het 
afschaffen van belasti.Tlgverordeningen 
slechts kan gelden tot op I januari van 
het jaar dat zijn naam geeft aan het 
dienstjaar voor hetwelk de belasting
verordening afgeschaft wordt ; dat de 
belastingverordening van 23 maart I964 
derhalve slechts terugwerkende kracht 
heeft tot op I januari I 964 ,, 

tm·UJijl de belastingverordening van 
23 maart. I964 uitdru kkelijk bepaalt dat 
bet rflglement van 30 maart 1962 wordt 
ingetrokken en dat het reglement van 
23 maart I964, dat er in de plaats van 
komt, slechts gelding heeft voor de 
periode I januari I964 tot 3I december 
I966, 

en terwijl de intrekking van een regle
mentaire akte, in tegenstelling met de 
opheffing of wijziging ervan, in beginsel 
terugwerkende kracht heeft in die zin 
dat de ingetrokken akte geacht is nooit 
te hebben bestaan en ook voor het verle
den geen juridische gevolgen meer heeft, 

en teru;ijl geen enkele wetshepaling of 
rechtsbeginsel verbied.t de tcrugwerkende 
kracht van de intrekking van een belas
tingverordening te doen plaats vinden 
vanaf het ontstaan van de verordening, 
zelfs al is deze verordening ontstaan v66r 
I januari van het jaar waarin de intrek
king plaatsvindt : 

Overwegende dat het belastingregle
ment van verweerster van 30 maart I962, 
op grond waarvan de betwiste belasting 
voor het dienstjaar I963 gevestigd werd, 
bij besluit van de gemeenteraad van 
23 maart I964 ingetrokken werd en ver
vangen door en nieuw reglement hetwelk 
voor een periode van I januari I964 tot 
3I december 1966 een jaarlijkse belasting 
op de verzamelplaatsen van tweedehands
materieel heft ; 

Overwegende dat de intrekking van 
een belastingreglement, behalve strijdige 
bepaling, geen terugwerkende kracht 
heeft ; dat de toestanden welke bestonden 
v66r de intrekking door het oude regle
ment beheerst blijven ; 

Overwegende dat zo nit de betiteling 
van het besluit van 23 maart I964; 
« Belasting op de verzamelplaatsen van 
tweedehandsmaterieel-Wijziging aan de 
verordening " als uit de termen ervan 
blijkt dat de gemeenteraad geenszins het 
vo~rnemen heeft gehad het reglement 
van 30 maart I962 ab initio in te trek
ken, maar enkel dit reglement van 
I januari I964 af door een nieuw regle
ment te vervangen met het doel een 
£!Toter aantal belastingplichtigen aan te 
~lagen, wat de beweerde « intrek.king" 
uitsluit; 

Overwegende dat derhalve het recht 
van verweerster om de betwiste belasting 
te heffen voor het dienstjaar I963 be
heerst bleef door het belastingreglement 
van 30 maart I962 ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
En overwegende dat uit geen van de 

regelmatig overgelegde processtukken 
blijkt dat een middel hetwelk de open bare 
orde aanbelangt ambtshalve dient opge
worpen te worden ; 

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

30 september I969. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Naulaerts. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Colard, advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HH. Mertens de Wilmars 
(van de balie te Antwerpen) en DeBruyn. 
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2e KAMER. - 30 september 1969. 

1° GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN. - DIRECTE 
GEMEENTELIJKE BELASTING.- RECLA
li1ATIE. - BESTENDIGE DEPUTATIE. -
KENNISNEMING. - 0MVANG. 

2° GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN.- DIRECTE 
GEMEENTELIJKE BELASTING. - RECLA
MATIE. - MIDDEL DAT NIET VOOR
KOMT IN DE RECLAMATIE EN AANGE· 
VOERD WORDT NA RET VERSTRIJKEN 
VAN DE TERMIJN VOOR RECLAMATIE.-
0NTV ANKELIJKHEID. 

1 o De bestendige deputatie, waarbij aan
hangig is een r·eclamatie tege11 een directe 
gemeentelijke belasting, neemt kennis 
van alle betwistingen waartoe de betwiste 
aanslag aanleiding geeft; geen enkele 
wetsbepaling beper·lct haar kennisneming 
tot de in de reclamatie aangevoerde 
grieven (1). 

2o De bestendige deputatie, waarbij aan
hangig is een r·eclamatie tegen een directe 
gemeentelijlce belasting, ver·mag niet 
onontvanlcelijlc te verlclwren een middel 
dat in de reclamatie niet voorlcomt en 
pas na het ver·strijlcen van de termijn 
voor reclamatie wer·d aangevoerd (2). 

(MATTHIJNSSENS EN HEUVELMANS 
T. GEMEENTE WILRIJK.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
besluit; op 17 januari 1969 gewezen, op 
verwijzing, door de Bestendige Deputatie 
van de Provincieraad van Brabant ; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
29 oktober 1968 (3); 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97, 107, llO, 112 
en 113 van de Grondwet, 75, 76-5°, 138, 
139 van de gemeentewet, 5, 8 en 13 van 
de wet van 5 juli 1871, 1 van de wet van 
22 juni 1865, van de wetten van 11 april 
en 6 december 1895 en van de artike-

(1) en (2) Raadpl. cass., 9 januari 1968 
(Bull. en PAsrc., 1968, I, 595) en 14 januari 
1969 (Arr. cass., 1969, blz. 467); FEYE en 
0ARDYN, Procedu1·e fiscale contentieuse, nr 169, 
blz. 196. 

(3) A1·1·. cass., 1969, blz. 235. 

len 267 tot 277 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, alsmede schending 
van het artikel 1 van het gemeentelijk 
taksreglement van de gemeente Wilrijk 
van 23 maart 1964, 

doordat het bestreden besluit het mid
del, afgeleid uit de omstandigheid dat het 
takstreglement van 30 maart 1962 inge
trokken was door bet taksreglement van 
23 maart 1964 en door geen ander ver
vangen voor de jaren 1962 en 1963, als 
n'iet ontvankelijk heeft afgewezen en 
dientengevolge de bezwaarschriften heeft 
verworpen, met de in recbte onjuiste 
overweging dat dit argument, vervat in 
een brief door de raadsman van de 
bezwaa.rindieners op 15 juni 1965 tot de 
Bestendige Deputatie gericbt, buiten de 
wettelijke termijn van drie maanden na 
afievering van de roluittreksels was inge
diend en derbalve als laattijdig onont
vankelijk moest worden verklaard, 

ter·wijl blijkens de in bet middel aan
geduide wetsbepalingen de bezwaar
schriften tegen de directe gemeentelijke 
.belastingen en onder andere tegen de met 
bet patentrecbt gelijkgestelde belastin
gen, niet met redenen moeten worden 
omkleed, en bet de bezwaarindieners toe
gelaten is, zolang de Bestendige Deputa
tie geen uitspraak heeft gedaan, nieuwe 
argumenten en zelfs nieuwe grieven aan 
te voeren, 

en terwijl het gemeentelijk reglement 
van 23 maart 1964 door de provincie
gouverneur eerst werd goedgekeurd op 
29 juni 1964 en nog later van kracbt is 
geworden (artikel 102 van de gemeente
wet) zodat bet de bezwaarindieners onmo
gelijk was van het bestaan van dit 
reglement kennis te hebben en er gewag 
van te maken in hun bezwaarschriften 
welke ten laatste moesten ingediend wor
den respectievelijk op 24 juni 1963 
(dienstjaar 1962) en 17 april 1964 (dienst-

, jaar 1963), 
en terwijl de Bestendige Deputatie 

alleszins verplicht was het middel afgeleid 
uit de intrekking van het gemeentelijk 
taksreglement ambtshalve op te werpen, 
minstens te onderzoeken, daar bet de 
openbare orde raakt, gelet in bet bijzon
der op de omstandigheid dat de wijziging 
van regeling zicb had voorgedaan nadat 
de termijn voor incliening der bezwaar
schriften was verstreken, 

en terwijl de door de eisers aan de 
Bestendige Deputatie voorgelegde grief 
deugdelijk en gegrond was, gelet ener
zijds op het feit dat de belastingverorde
ning van 23 maart 1964 uitdrukkelijk 
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bepaalt dat het reglement van 30 maart 
1962 wordt ingetrokken en dat het regle
ment van 23 maart 1964 dat in de plaats 
ervan komt slechts gelding heeft voor de 
periode van 1 januari 1964 tot 31 decem
ber 1966, terwijl ook het goedkeurings
besluit van de gouverneur uitdrukkelijk 
aanduidt dat de belastingen worden 
gestemd en goedgekeurd voor de periode 
1964 en 1966, gelet anderzijds op de 
omstandigheid dat de intrekking van een 
reglementaire akte, in tegenstelling met 
de opheffing of wijziging ervan, in begin
sel terugwerkende lrracht heeft in deze 
zin dat de ingetrokken akte geacht is 
nooit te hebben bestaan en ook voor het 
verleden niet verbindend is, en gelet ver
der op de omstandigheid dat geen enkele 
wettelijke bepaling of geen enkel rechts
beginsel de gemeenteraad verbiedt de 
terugwerkende k:racht te doen plaats
vi:nden, ook ter zake van intrekking van 
gemeentelijke taksreglementen, op de 
datum van het ontstaan van het regle
Inent : 

Overwegende dat de Bestendige Depu
tatie kennis neemt van al de betwistingen 
waartoe de bestreden aanslagen aanlei
ding geven ; dat geen wetsbepaling voo:r
schrijft dat zij aileen kennis kan nemen 
van de grieven welke in het bezwaar
schrift. vermeld werden; 

Overwegende dat de Bestendige Depu
tatie de:rhalve niet vermocht de bijko
mende grieven vermeld in het schrijven 
van de raadsman van de eise:rs van 
15 juni 1965 niet ontvankelijk te verkla
ren om de reden dat zij niet binnen de 
wettelijke termijn ingediend werden ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den besluit ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; veroor
deelt verweerster in de kosten ; verwijst 
de zaak naar de Bestendige Deputatie 
van de Provincieraad van Oost-Vlaan
deren. 

30 september 1969. - 2e kamer. -
Voo1·zittm·, de H. Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vm'Blaggever, . 
de H. N aulaerts. - Gelijkluidende con-

(1} Zie Rejo?·nws minett?'es de la pmcedure, 
rede die op 15 september 1952 tijdens de 
plechtige openingszitting werd uitgesproken 
door Procureur-generaaJ L. Cornil ( commen
taar van artikel 3 van het wetsontwerp dat 
aanleiding gaf tot de wet van 20 juni 1953). 

Zie ook de artikelen 1098 en 1100 van het 

clusie, de H. Colard, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, de HH. Mertens de Wilmars 
(van de balie te Antwerpen) en DeBruyn. 

1 e KAMER. - 2 oktober 1969. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
lNVENTARIS VAN Dl!i ERBIJ GEVOE.GDE 
STUKKEN. - lNVENTARIS DIE NIET 
MOET ONDERTEKEND WORDEN DOOR 
DE ADVOCAAT BIJ RET HoF VAN 
CASSATIE. - BIJGEVOEGDE STUKKEN. 
- STUKKEN DIE DOOR DEZE ADVOCAAT 
ENKEL MOETEN GENUMMERD EN GEPA
RAFEERD WORDEN. 

2° GERECHTSKOSTEN. BuR-
GERLIJKE ZAKEN. VoORZIE-
NING IN CASSATIE. - GROND VAN 
NIET-ONTV ANKELIJKHEID DOOR DE 
VERWEERDER TEGEN DE VOORZIENING 
OPGEWORPEN EN VERWORPEN.- ME
MORIE VAN WEDERANTWOORD. 
KOSTEN IN BEGINSEL TEN LASTE VAN 
DE VERWEERDER IN CASSATIE, ZELFS 
AL WORDT DE VOORZIENING VERWOR
PEN. 

1° De wet ve1·eist niet dat de inventaris 
van de bij het verzoeksch1·ijt tot cassatie 
in bw·gedijke zaken gevoegde stukken 
doo1· de advocaat bij het Hoj van cas
satie wo1·dt getekend ; het volstaat dat 
de erbij gevoegde stukken doo1· deze 
advocaat worden genummm·d en gepa?·a
jem·d, opdat zij deel uitmaken van de 
1·echtspleging (1). (Wet van 25 fe
bruari 1925 betreffende de rechtsple
ging in cassatie, gewijzigd bij de wet 
van 20 juni 1952, art. 18 en 20bis.) 

2o In geval van ve1·we1'ping van de grand 
van niet-ontvanlcelijkheid door de ver
weerder opgewo1·pen tegen een voo?·zie
ning in burgerlijke zaken, moeten de 
lcosten van de mem01·ie van· weder
antwoO?·d, in beginsel, door de verweerder 
worden gedmgen zeljs in geval de voor
ziening wo1·rlt verworpeTb (2). 

Gerechtelijk vVetboek, in werking sinds 
1 januari 1969. - Over het punt dat· de 
inventaris het exploot van betekening niet 
moet vermelden, zie cass., 10 mei 1968 (.Arr. 
cass., 1968, biz. 1126). 

(2} Cass., 13 juni 1968 CArr. cass., 1968, 
blz. 1242). 
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(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VAN VER
ZEKERJNGEN OP RET LEVEN EN TEGEN 
ONGEVALLEN «HELVETIA ll, T. BASLER.) 

ARREST 

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

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerder tegen de voorzie
ning opgeworpen en afgeleid uit de 
schending van de artikelen 10-1o en 
18, lid 1 (wet van 20 juni 1953, artikel 3, 
§ 1), van de wet van 25 februari 1925, 

do01·dat de inventaris van de bij het 
inleidend 'verzoekschrift gevoegde stuk
ken niet ondertekend is op het origineel 
of op het betekend afschrift van genoemd 
verzoekschrift, zodat, overeenkomstig 
artikel 20bis (artikel 3, § 4, van de wet 
van 20 juni 1953), bedoelde stukken, 
met uitzondering van het exploot dat 
de betekening van de voorziening vast
stelt, moeten worden beschouwd als geen 
deel uitmakende van de procedure : 

Overwegende dat, hoewel artikel 9 van 
de wet van 25 februari 1925 voorschrijft 
dat het verzoekschrift dat de omschrij
ving van de middelen van verzoeker en 
zijn conclusies bevat met aanwijzing van 
de wetsbepalingen welke hij beweert te 
zijn geschonden, op straffe van nietigheid, 
zowel op het afscbrift als op het origineel 
door een advocaat bij het Hof van cassa
tie wordt ondertekend, artikel 18 niet 
vereist dat een dergelijke ondertekening 
voorkomt onder de inventaris van de bij 
dit verzoekschrift gevoegde stukken die 
door genoemde advocaat eenvoudig moe
ten worden genummerd en geparafeerd ; 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 20bis enkel uit de debatten worden 
geweerd de stukken die niet voldoen aan 
de voorscbriften van de artikelen 18 of 
20 betreffende de nunrmering van ge
noemde stukken en het paraferen ervan, 
welke formaliteiten ten deze in acht 
werden genomen ; 

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

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, _31 van de 
wet van ll juni 1874 op de verzekeringen, 
die titel X van boek I van het W etboek 
van koophandel vormt, en 97 van de 
Gro):ldwet, 

doordat het bestreden arrest, onder 
bevestiging van het bestreden von):lis, 

eiseres ve!'oordeelt om aan verweerder 
het bedrag van een miljoen frank, de 
rente a 4,5 t.h. op dit bedrag sedert 
3 februari 1966 en de kosten te betalen, 
op grand dat het vaststaat dat 
Mevr. Basler-Bureau het Ieven heeft ver
loren in de loop van een verplaatsing 
en van een tocht per vliegtuig gedurende 
welke zij van Amsterdam naar Ka'iro 
werd vervoerd en zulks, in de loop van 
de tweede vliegdag, tussen de in de 
bijzondere voorwaarden van het contract 
bepaalde data van 3 en 18 april 1965; 
dat het litigieuze contract geen route, 
tussenlanding of enige welbepaalde datum 
v~or d<: verplaatsingen of de tochten per 
vhegtmg voorschreef en dat niet ernstig 
kan worden betwist dat de reizigers 
af?ingen. va~ het agentschap, van de 
rmsorgamsat1e en van de technische 
voorvallen die het vliegtuig verplichtten 
Brindisi aan te doen en die het beletten 
van Beiroet naar Ka'iro weer te vertrek
ken, 

terwijl, enerzijds, eiseres, in de conclusie 
die zij regelmatig in hager beroep had 
genomen, onder meer betoogde dat de 
organisatoren van de reis al in het begin 
ervan wijzigingen hebben voorgesteld in 
d~. reis die aanvankelijk vastgesteld en, 
bi]gevolg, verzekerd was; da,t immers de 
passagiers van het agentschap Wirtz 
tegen hun zin via Brindisi naar Beiroet 
werden geleid in plaats van naar Ka'iro 
te worden gebracht waar zij zonder 
tussenlanding zouden aankomen, maar 
dat niet kan worden .aangenomen dat 
deze reis zou onderbroken zijn om tech
nische redenen die verband hielden met 
de vlucht; dat daaronder moet Worden 
verstaan OJlgtmstige weersomstandighe
den, een gebrekkige staat van het mate
rieel of elke andere reden die normaal 
niet kon worden voorzien bij het vertrek ; 
dat het nit Amsterdam vertrok"4..en 
vliegtuig niet om deze redenen te Beiroet 
is geland, maar enkel omdat de organisa
toren van de reis zulks hadden beslist ; 
dat, hoewel de passagiers tegen hun zin 
naar Beiroet werden geleid, sommigen 
van hen er niet tegen htm zin 8 dagen 
zijn gebleven; dat immers op de 106 pas
sagiers die op 4 april 1965 in Reiroet 
aangekomen waren er nog slechts 62 zich 
op 10 april daaropvolgend naar Ka'iro 
moesten begeven, wat betekent dat 
44 passagiers, omdat zij de door het 
reisbureau voorgestelde wijziging hadden 
geweigerd, zich naar Ka'iro hadden Iaten 
brengen waarheen zij wilde gaan ; dat 
deze 44 passagiers op 5 en 6 april 1965 
vertrokken zijn, waaruit blijkt dat zij 
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die het wilden de door het agentschap 
voorgestelde doch niet opgelegde wijzi
gingen konden weigeren ; dat uit het 
verslag van de overlevenden blijk dat 
na discussies, die op de vlieghaven van 
Amsterdam zijn begonnen en gedurende 
verscheidene uren zijn voortgezet tot bij 
de aankomst te Beiroet, ongeveer twee 
derden van de passagiers de hem gedane 
voorstellen hebben aangenomen om een 
week te Beiroet en een week te Kai:ro door 
te brengen, terwijl een derde van de 
passagiers deze voorstellen heeft gewei
gerd ; dat zij die, zoals de moeder van 
verweerder, de hem gedane voorstellen 
hadden aangenomen deelgenomen hebben 
aan de kosteloze uitstapjes, die hun als 
compensatie waren beloofd, en Beiroet 
pas op 10 april verlaten hebben, terwijl 
zij die deze voorstellen hadden geweigerd 
onverwijld hun reis naar Kai"ro hebben 
voortgezet; terwijl, anderzijds, deze 
eiseres, in de hoofd- en aanvullende 
concJusie die zij in hoger beroep had 
genomen, onderstreepte dat de moeder 
van verweerder slechts de ongeva1risico's 
heeft laten dekken die voortvloeien uit 
de door Omar Khayan voorgestelde 
luchttochten, namelijk Amsterdam-Ka'iro 
op 3 en 4 april 1965 en Ka'iro-Amsterdam 
op 18 april 1965, met uitsluiting van alle 
andere risico 's, zoals bijvoorbeeld de 
risico's van haar reis naar Luxor en die 
van haar verb1ijf; dat de polis trouwens 
uitdrukkelijk verme1dt dat het contract 
3 dagen (3 X 1 dag) duurt en dat zij 
slechts de premie heeft betaald met 
betrekking tot de risico's van de polis
passagier die zij afsloot voor een duur 
die tot deze drie dagen beperkt was ; 
dat de data van de reizen niet worden 
vermeJd in het contract, maar dat het 
duidelijk is dat het, volgens de opvatting 
van de contracterende partijen, slechts 
kon gaan om de data bepaa1d voor de 
reis Omar Khayan waarvoor dezelfde 
persoon zich bij hetzelfde agentschap 
had Jaten inschrijven, name1ijk : Amster
dam-Ka'iro nachtreis van 3 op 4 april' 
1965 en Ka'iro-Amsterdam dagreis op 
18 april 1965; dat verweerder erkent dat 
de litigieuze polis slechts gedurende 
3 dagen dekking gaf, doch dat het 
ongeval de 3e dag van· het risico had 
plaatsgehad en de polis dus, volgens hem, 
gevolg moest hebben ; dat gewis de 
bijzondere voorwaarden van het contract 
hadden kunnen preciseren gedurende 
welke 3 dagen de verzekeringsmaatschap
pij haar dekking zou verlenen ; dat 
echter deze dagen gemakkeJijk kunnen 
worden bepaald om de volgende re
denen : a) dat het vaststaat dat de 

inschrijfster zich bij het agentschap 
Wirtz tegelijkertijd had laten inschrijven 
:voor de door Omar Khayan in Egypte 
georganiseerde reis en er de Jitigieuze 
verzekeringsovereenkomst had afgeslo
ten ; dat het duidelijk is dat de inschrijf
ster de vliegdagen heeft willen laten 
verzekeren die door Omar Khayan 
waren vastgesteld op het ogenb1ik van 
het afsluiten van de verzekeringsover
eenkomst ; b) dat de inschrijfster zich 
tege1ijkertijd met Mevrouw Delforge, 
weduwe Van Mulders, had laten in
schrijven voor de door Omar Khayan 
georganiseerde reis, zodat het agentschap 
Wirtz slechts een enkel borderel op naam 
van Van Mulders en Basler voor de beide 
reizen had opgemaakt ; dat het dus klaar 
en duidelijk is dat de verzekeringspolis 
slechts werd afgesloten in verband met 
de door Omar Khayan beloofde reis ; 
c) dat de inschrijfster niet aileen haar 
heenreis Inaar ook haar terugreis wilde 
dekken ; dat zu1ks bJijkt uit de woor
den " Amsterdam-Ka'iro-Amsterdam »; 
dat de reisdata, hoewel ze in het 
contract niet gepreciseerd zijn, moe
ten worden uitge1egd op grond van 
de wil van Mevrouw Basler aJsmede in 
verband met de reis die Omar Khayan 
aanvankelijk had vastgesteld ; dat . de 
reis Amsterdam-Ka'iro in de loop van 
3 en 4 april 1965 moest worden gemaakt 
en dat de terugreis op 18 april 1965 
moest plaatshebben; dat het dus wel 
dege1ijk deze data zijn die de moeder 
van verweerder heeft willen laten dekken ; 
dat elke andere uitJeg onredelijk zou zijn; 
dat bijvoorbeeld niet kan worden beweerd 
dat wegens het feit dat de reisdata niet 
uitdrukke1ijk in de bijzondere voorwaar
den van het contract waren gepreciseerd, 
de inschrijfster gedurende 3 dagen naar 
keuze zou gedekt zijn ; dat daar de premie 
slechts voor 3 dagen was betaald zulks 
erop zou 11eerkomen te zeggen dat de 
verzekerde '

1 

gedurende 15 dagen zou 
gedekt zijn, vermits zij of haar erfgena
men de data van dekking zouden kunnen 
kiezen en derha1ve niet zouden nalaten 
de datum te kiezen waarop een ongeval 
zou hebben pJaatsgehad; dat evenmin 
kan worden betoogd, zoals verweerder 
zulks doet, dat de drie dagen met dekking 
de eerste 3 dagen zouden zijn gedurende 
welke de inschrijfster reizen per vliegtuig 
zou maken ; dat zulks zelfs zou indruisen 
tegen de wil van de inschrijfster die 
haar bedoeling heeft te kennen gegeven 
om gedurende de reis Kai:ro-Amsterdam 
gedekt te zijn, vermits deze reis in de 
polis is vermeld en er geen andere rede
lijke uitlegging van de data met dekking 
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is dan die welke eiseres heeft aangevoerd, 
te weten : een nachtreis Anlsterdam
Ka"iro die in de loop van 3 en 4 april 
1965 moest worden gemaakt, een terug
reis Ka"iro-Anlsterdam die op 18 april 
1965 bij dag moest worden gedaan; dat 
door uitspraak te doen zoals het dat 
gedaan heeft, en inzonderheid, door enkel 
te beslissen dat het vaststaat dat 
Mevrouw Basler-Bureau het Ieven heeft 
verloren in de loop van een verplaatsing 
en van een tocht per vliegtuig gedurende 
welke zij van Amsterdam naar Ka"iro 
werd vervoe;rd en zulks, in de loop van 
de tweede vliegdag, tussen de in de 
bijzondere voorwaarden van het contract 
bepaalde data van 3 en 18 april 1965, om 
reden dat dit contract geen route, tussen
landing of enige welbepaalde datum voor 
de verplaatsingen of de tochten per vlieg
tuig voorschreef en dat niet ernstig kan 
worden betwist dat de reizigers afhingen 
van het agentschap, de reisorganisatie 
en van de technische voorvallen die het 
vliegtuig verplichtten Brindisi aan te 
doen en die het beletten weer te ver
trekken van Beiroet naar Kai:ro, het 
arrest niet passend heeft geantwoord op 
deze conclusies en dus niet regelmatig 
met redenen is omkleed : 

Overwegende dat het middel, in zover 
het tegen het arrest als grief aanvoert 
dat het de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en 31 van 
de wet van 11 juni 1874 heeft geschonden, 
niet ontvankelijk is, daar het niet ver
meldt waarin deze wetsbepalingen zouden 
geschonden zijn ; 

Overwegende, wat bet overige betreft, 
dat, om te beslissen dat bet aan de 
moeder van verweerder overkomen onge
val gedekt is door de « polis-reiziger " die 
zij had afgesloten, het arrest erop wijst : 
1 o dat de polis geen route of enige 
welbepaalde datum voor de verplaatsin
gen of de tochten per vliegtuig voor
schreef en vermeldde : « aanvang : 3 april 
1965, verstrijking : 18 april 1965, duur : 
3 dagen "; 2° dat het ongeval op ] 0 april 
1965 in de loop van een luchttocht, de 
tweede vliegdag, tussen de in bet contract 
bepaalde data heeft plaatsgehad; 3° dat 
artikel 2-b in fine van de algemene 
verzekeringsvoorwam;den met betrekking 
tot de voorwaarden die vervuld moeten 
worden opdat de polis de ongevallen in 
geval van vluchtonderbreking zou dekken 
alleen slaat op de ongevallen gedurende 
de verplaatsingen die met andere vervoer
middelen dan het vliegtuig worden uit
gevoerd; 

Overwegende dat eiseres niet betoogt 

dat het arrest aldus de bewijskracht van 
de polis zou hebben miskend; 

Overwegende, derhalve, dat het arrest 
niet meer diende te antwoorden op de 
conclusies van eiseres die betrekking 
hadden op bet niet-vervullen van de in 
voornoemd artikel 2-b in fine gestelde 
voorwaarden, vermits ·het de redenen 
aangeeft waarom deze bepaling ten deze 
geen toepassing vindt ; 

Overwegende dat het arrest antwoordt 
op de conclusies van eiseres die betoogde 
dat de door de polis gedekte reisdata 
noodzakelijk 3, 4 en 18 april 1965 waren, 
door erop te wijzen dat de polis in dit 
opzicht geen precieze aanduiding ver-
strekte; • 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kosten, 
behalve die van de memorie van weder
antwoord ; veroordeelt verweerder in deze 
laatste kosten. 

2 oktober 1969. 1e kamor. -
Voorzitte1· en Ve1·slaggever, de H. De Ber
saques, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijkluidende conclttsie, de 
H. Colard, advocaat-generaal.- Pleiters, 
de HH. VanRyn en Fally. 

1° KAMER.- 3 oktober 1969. 

1° VERKOOP. - VERKOOP VAN EEN 
ERF DAT EEN TOEGANG TOT DE OPEN
BARE WEG HAD :E<N TEN GE.VOLGE VAN 
DEZE VERKOOP EEN INGESLOTEN ERF 
WORDT. - A:KTE VAN VERKOOP DIE 
NIET UITDRUKKELIJK DE UIT Dl'<ZE 
INSLUITING ONTSTAN:m TOESTAND RE· 
GELT. - VERKRIJGER VAN DIT :E<RF 
DIE ALB TOEBEHOREN ERVAN EEN 
RECHT VAN OVERGANG OVER ANDERE 
PERCELEN VAN RET GOED VERWERFT. 
- WETTELIJKE GRONDSLAG EN AARD 
VAN DIT RECHT. 

2° ERFDIENSTBA:A:RHEID. - ERF 
DAT ING:E<SLOTEN IS TEN G:E<VOLGE. VAN 
DE VERKOOP VAN E:E<N GOED DAT EEN 
TOEGANG TOT DE OPENBARE WEG HAD. 
- AKTE VAN VERKOOP DIE NIET 
UITDRUKKELIJK DE UIT DEZE INSLUI· 
TING ONTSTANE TOESTAND REGELT. -
VERKRIJGER VAN HET ERF DIE ALB 
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TOEBEHOREN ERVAN EEN RECHT VAN 
OVERGANG OVER ANDERE PERCELEN 
VAN RET GOED VERWERFT.- WETTE· 
LIJKE GRONDSLAG EN AARD VAN DIT 
RECHT. 

go ERFDIENSTBAARHEID. - ERF 
DAT INGE.SLOTE.N IS TEN GEtVOLGE. VAN 
DE VERKOOP VAN EE.N GOED DAT EEN 
TOEGANG TOT DE OPENBARE WEG 
HAD. - VERKRIJGER VAN RET VER· 
KOCHTE ERF, DIE EEN CONTRACTUEEL 
RECHT VAN OVERGANG OVER ANDERE 
PERCELEN VAN DIT GOED HEEFT VER· 
WORVEN. - VERVAL VAN RET RECHT 
DOOR VERJARING. - EIGENAAR VAN 
HE;T ~GESLOTEN ERF DIE EEN WETTE
LIJK RECHT VAN OVERGANG MAG VOR· 
DEREN. 

1° en 2° T'VanneM' een erf ingesloten w01·dt 
ten gevolge van de gehele of gedeeltelijke 
ve1·koop van een goecl dat een toegang 
tot de openbare weg had, zonder dat de 
uit deze insluiting ontstane toestand 
uitdrukkelijk in de akte van ve1·koop 
we1·d geregeld, ve1·werjt de vedcrijger van 
dit erf, als toebehoren m·van, een recht 
van ove1·gang OVM' een of meer van de 
ande1·e peTcelen van bedoeld goed. Dit 
1·echt van overgang is van cont1·actuele 
o01·spmng (1). 

go Wannee1' een mf ingesloten wonlt ten 
gevolge van de gehele of gedeeltelijke 
ve1·koop van een goed dat een toegang 
tot de openba1'e weg had, en de ver
k1'ijge1' van dit mf een contractueel recht 
van ove1·gang ove1· een of mee1· pe1'· 
celen van dit goed heeft venvorven, 
maar dit 1·echt do01· ve1ja1·ing is verval
len, zodat d1:t e1j geen toegang tot de 
openba1·e weg meer heeft, mag de eigenaa1· 
van dit mf een 1·echt van overgang vo1'de
ren overeenkomstig de a1·tikelen 682 en 
volgende van het Burgerlijk Wetboek (2). 

(1) en (2) Raadpl. DE PAGE en DEKKERS, 
d. VI, nrs 593 en 595; LAURENT, d. XVIII, 
nr• 82 tot 85; KLUYSKENS, d. V, nr 369; 
SCHICKS en VANISTERBEEK, d. II, nr 169; 
GALOPIN en WILLE, nr 373 ; Pandectes belges, 
vo Servitude d'enclave, nr 30; Rep. prat. d1·. 
belge, v 0 Servitudes, nrs 153 tot 155; Les 
Novelles, Droit civil, d. II, biz. 1208; GRAND· 
JEAN, D1·oit rural, nrs 258 tot 270; PLANIOL 
en RIPERT, d. III, nr 934 ; AuBRY en RAu, 
d. III, § 243, tekst en noten 18 en 19; 
BAUDRY·LACANTINERIE, d. VI, nr 1056; 
BEUDANT, d. IX, nr 540; cass., 14 november 
1878 (Bull. en PASIC., 1879, I, 12); 21 april 
1910 (ibid., 1910, I, 195); 30 juni 1921 

(VAN VYNCKT EN MEGANCK, 
T. VAN HULLE.) 

ARREST. 

De Eerste Advocaat-generaal Mahaux 
heeft in substantie het volgende gezegd : 

De vordering van verweerder strekte 
ertoe, bij toepassing van artikel 628 van 
het Burgerlijk Wetboek, een recht van 
overgang op een grond van de eisers 
te bekomen. 

Er werrl niet betwist dat het erf van 
verweerder ingesloten was tengevolge van 
een verkaveling die in de laatste jaren 
van de vorige eeuw geschiedde en dat 
de insluiting die het gevolg is van het 
toedoen van de eigenaar, op zicbzelf, niet 
aanleiding geeft tot toepassing van voor
melde wetsbepaling. 

Volgens de eisers, dient in dergelijk 
geval de uitweg steeds genom en te worden 
op de gronden die deel uitmaak:t.en van 
het goed dat vroeger aan de openbare weg 
toegang verschafte. 

Volgens verweerder, dient in principe 
de uitweg genomen te worden op de 
gronden of een van de gronden die 
verkaveld werden, doch worden de bepa
lingen van artikel 682 van het Burgerlijk 
W etboek betreffende het benutten van 
een uitweg toepasselijk wanneer bet recht 
van overgang op de verkavelde percelen 
door onbruik verjaard is. 

Het bestreden vonnis neemt deze 
laatste stelling aan. 

Het beslist immers " dat wanneer de 
insluiting van een erf het gevolg is van 
een verkaveling of gedeeltelijke ver
vreemding van een groter erf, dat voor 
zijn gebeel over een toegang tot de 
openbare weg beschikte, de koper van 
het ingesloten deel aileen over andere 
delen van bet groter erf, waarvan hij 
niet eigenaar geworden is, een uitweg 
kan vorderen ll, en stetmt die beslissing 
op de redenen « dat deze uitweg of recht 
van overgang een onontbeerlijk accesso
rium is van het vervreemd deel (hetwelk 
anders niet uitgebaat kan worden) ll en 

(ibid., 1921, I, 421); 22 maart 1928 (ibid., 
1928, I, 121); 25 maart 1954 (ibid., 1954, I, 
658); verg, L, LINDEMANS, Erfdienstbaar
heden (Algemene Praktische Rechtsvm·zameling), 
nr• 460 tot 462 ; zie ook de tekst en de uiteen
zetting van het wetsvoorstel bij de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers ingediend op 
12 november 1968 (Pari. st. Kamer, 1968-
1969, n' 147-1). 
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" dat de vervreemder (verkoper of deel
genoten) verplicht is, bij wijze van 
vrijwaring, het goed met al zijn accessoria 
af te leveren "· 

Het vonnis voegt er aan toe " dat, in 
dit geval, de akte van verdeling of van 
gedeeltelijke vervreemding moet be
schouwd worden als de schriftelijke titel 
van een contractuele erfdienstbaarheid 
van overgang "• « dat een dergelijke 
erfdienstbaarheid door onbruik gedurende 
dertig jaar te niet gaat " en « dat, om 
een einde te stellen aan de gevolgen van 
de insluiting, men alsdan de bepalingen 
van de artikelen 682 en volgende van het 
Burgerlijk "\Vetboek moet toepassen "· 

Eisers betwisten niet dat deze inter
pretatie door de meeste auteurs aange. 
nomen wordt. 

Professors De Page en Dekkers (1) 
schrijven desbetreffende (nr 593) o.m. : 
" Les charges resultant de la division 
d'un fonds par l'effet d'un contrat, 
doivent etre supportees par les contrac
tants qui l'ont creee et non par les tiers. 
Generalement le contrat de vente ou de 
partage regie expressement la situation. 
S'il omet de le faire, les parties n'en 
seront pas moins tenues de le faire. 
Les raisons techniques alleguees pour 
fonder cette obligation sont tantOt la 
garantie du vendeur (art. 1626) ou du 
copartageant (art. 884), tantot les regles 
concernant la delivrance de la chose 
vendue (art. 1615), tant6t un engage
Inent tacite "· 

Volgens deze auteurs (Zoe. cit.), « la 
seule explication . . . consiste a dire que 
les parties qui ont cree un etat de choses 
determine, devaient en prevoir et pou
vaient en regler les consequences "• d.i. 
dat zij uiteraard die gevolgen impliciet 
geregeld hebben. 

De Page en Dekkers leren verder, 
(nr 595) dat het contractueel recht van 
overgang kan te niet gaan, hetzij hoofd
zakelijk om een der oorzaken van het 
te niet gaan van de erfdienstbaarheid, 
hetzij op bijkomende wijze om een der 
oorzaken van ontbinding van de over
eenkomsten, - en voornamelijk door de 
vernietigende verjaring wegens on
bruik -, en beantwoorden bevestigend 
de vraag of de eigenaar die zijn recht 

(1) DE PAGE en DEKKERS, Traite de d1•oit 
civil belge, d. VI, nrs 593 en 695. 

(2) LAURENT, d. XVIII, nrs 82 tot 85 ; 
KLUYSKENS, d. V, nr 369; ScHICKS en 
VANISTERBEEK, d. II, nr 169 ; GALOPIN en 
vVILLE, nr 373 ; Pand. belges, V 0 SeTvit.tde 
d'enclave, nr 30; Rep. prat. d1·. belge, v 0 Se1·· 

van contractuele overgang verloren heeft 
ambtshalve het recht van wettelijke 
uitweg verwerft ten gevolge van de 
enkele omstandigheid dat zijn erf defi
nitief en onherroepelijk ingesloten is, om 
de reden dat « les conditions d'applica
tion de l'article 682 se trouvent en effet 
reunies "· 

Deze interpretatie wordt zowel door 
de Belgische (2) als door de Franse 
rechtsleer (3) gehuldigd, zij werd be
krachtigd door de Franse wet van 
20 augustus 1881 die artikel 684 van het 
Burgerlijk Wetboek aangevuld heeft 
door twee bepalingen luidens welke : 
(( si !'enclave resulte de la divisipn d'un 
fonds par suite d'une vente, d'un 
echange, d'un partage ou de tout autre 
contrat, le passage ne peut etre demande 
que sur les terrains qui out fait l'objet 
de ces actes " en « toutefois dans le cas 
ou un passage suffisant ne pourrait etre 
etabli sur les fonds divises, l'article 682 
serait applicable "· Deze laatste bepaling 
geldt insgelijks ingeval een voldoende 
overgang op de verdeelde gronden niet 
kan vastgelegd worden ingevolge de 
verjaring van het recht tot contrac
tuele overgang. 

Volgens de voorziening, zou de heer
sende opvatting, luidens welke in geval 
van verkaveling of van gedeeltelijke 
vervreemding van een erf de verkrijger 
van een ingesloten erf een contractueel 
recht van overgang bekomt, niet gerecht
vaardigd zijn en zou dit recht van 
overgang juister steunen op de wet 
zelf, d.i. op artikel 682 van bet Burgerlijk 
Wetboek dat een recht van overgang 
toekent aan elk eigenaar wiens erf 
ingesloten is en geen uitweg heeft op de 
openbare weg. 

Eisers roepen, ter staving van hun 
zienswijze, de mening in van de Algemene 
Pralctische Rechtsverzameling waar, in 
het trefwoord « Erfdienstbaarheden "• 
van de hand van Mter Lindeman$, 
advocaat bij het Hof van beroep te 
Brussel, te lezen staat dat « het zuivere 
fictie is het bewijs van een titel van 
erfdienstbaarheid te willen vinden in een 
akte die volledig zwijgt over de erfdienst
baarheid " (nr 462) en dat «in de werke
lijkheid, het recht van overgang wegens 

vitttde, nrs 153 a 155 ; Les N ovelles, Droit 
civil, d. II, nr 1208; GRANDJEAN, Droit Tttral, 
nrs 258 a 270. 

(3) PLANIOL en RIPERT, d. III, nr 934; 
AUBRY en RAu, d. IX, § 243, tekst en noten 
18 en 19; BAUDRY·LACANTINERIE, d. VI, 

nr 1056; BEUDANT, d. IV, nr 540. 
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insluiting voortvloeiend uit de vmdeling 
of vervreemding niets anders is dan het 
wettelijk recht van uitweg voorzien door 
artikel 682 van het Burgerlijk W etboek "• 
met deze precisering dat « in het gewoon 
geval, de bedding van de uitweg in 
principe kan gelegd worden op om het 
even welk naburig erf over hetwelk de 
openba.re weg het gemakkelijkst te 
bP.reiken is "• terwijl « in het hier bespro
ken geval, die bedding aileen kan gelegd 
worden op het erf van de vervreemder 
of van .de verdelers " (ibidem). 

Het blijkt moeilijk aan te nemen dat 
de, traditionele opvatting enkel op een 
« :fictie » steunt. 

Zoals Lindemans zelf schrijft (n1· 460), 
wordt, in die opvatting, de akte van 
verdeling of van gedeeltelijke vervreem
ding beschouwd als de schriftelijke titel 
van een contractuele erfdienstbaarheid 
van overgang, omdat « aan de ene kant, 
de vercteling of vervreemding in die 
voorwaarden een recht van uitweg impli
ceert, aan de andere kant, de verkrijger 
van het ingesloten erf van de verkoper 
of medeverdelers, tot uitvoering van hun 
vrijwaringsplicht, de afievering van het 
erf met zijn normaal toebehoren, d.w.z. 
met een uitweg, kan vorderen ». 

Zoals verschillende auteurs er op 
wijzen (1), kan het ingesloten goP.d 
zonder uitweg niet geexploiteerd worden, 
zodat het recht van overgang een 
" noodzakelijk accessorium van de ver
kochte zaak uitmaal>t » en de erfdienst
baarheid van overgang voortaan te 
beschouwen is « als het accessorium dat 
zakelijk kleeft aan de betrokken erven ». 

De vervreemder dient derhalve, over
eenkomstig artikel 1615 van het Burger
lijk Wetboek, d~ zaak met al haar 
toebehoren af te leveren, w.o. een recht 
van overgang, en is eventueel, overeen, 
komstig de artikelen 1626 en 884 van dit 
Wetback, ertoe gehouden de verkrijger 
desaangaande te vrijwaren. 

Er kan derhalve bezwaarlijk kwestie 
zijn van « zuivere fictw "· 

Het wettelijk recht van overgang ver
toont overigens bijzondere kenmerken 
die met de voorgestelde inter.rretat.ie 
niet verenigbaar hlijken. 

ln het geval door artikel 68~ voorzien 
meet, in principe, de uitweg, overeen
komstig de artikelen 683 en 684, genomen 
worden aan de zijde_ waar de afstand 

(1) Pand. belges, loc. cit., nr 30; ScHWKS 

en VANISTERBEEK, d. II, nr 169. 
(2) Cass., 24 november 1966 en 19 januari 

van het ingesloten erf tot aan de openbare 
weg de kortste en de minst schadelijke 
is, terwijl de bedding van het recht. van 
overgang slechts kan gelegd worden op 
het erf van de vervreemder of van de 
verdelers, zelfs indien die uitweg !anger 
en, schadelijker is. 

In de voorgestelde regeling zou die 
afwijking hierin in jeite haar rechtvaar
diging vinden dat de recht.er in, feite 

1 kan en praktisch moet beslissei:J. dat de 
noodweg, noodzakelijk gemaakt door een 
vervremnding of een verdeling, « op die 
plaats moet gevestigd worden die het 
minst schadelijk is voor hem over wiens 
erf hij is verleend » (nr 463). 

Die « rechtvaardiging », geput uit de 
bepalingen van artikel 684, blijft echter 
zonder uitwerking op de bepaling van 
art.ikel 683 luidens welke de uitweg, in 
de regei; moet genomen worden waar 
hij « de kortste is », zonder onderscheid 
tussen de verdeelde percelen en de 
andere gronden. 

Luidens artikel 682, kan trouwe.ns de 
eigenaar van het ingesloten erf slechts een 
uitweg over de naburige erven bekomen 
« onder verplichting van een vergoeding 
evenredig aan de schade die hij mocht 
veroorzaken », terwijl de eigenaar van 
het contractueel ingesloten erf dergelijke 
vergoeding niet verschuldigd is. 

In de voorgestelde regeling, zou het 
verbeuren van dit recht op vergoeding 
te verklaren zijn door " het vermoeden 
van afstand van aile vergoeding door de 
vervreemder of medeverdeler », vermits 
« het recht op vergoeding, krachtens 
artikel 685, verjaarbaar is» (nr 463). 

Deze « verklaring » verliest uit het oog 
dat een afstand niet kan vermoed worden 
en enkel kan afgeleid worden uit feiten 
die voor geen andere interpretatie vat
baar zijn (2). De enkele omstandigheid 
dat de akte van vervreemding of van 
verdeling geen vergoeding bepaalt brengt 
geenszins mede dat de vervreemder of de 
medeverdelers daarvan afgezien hebben. 

Zeals verweerder terecht laat opmer
ken, erkent het wetsvoorstel, op 
12 november 1968 door volksvertegen
woordiger Lindemans en anderen neder
gelegd (3), het verschil bestaande tussen 
het wettelijk recht van uitweg en het 
contractueel recht van overgang, evenals 
het juiste karakter van het recht van 
overgang dat de verkrijger van een 

1967 (.Ar1·. cass., 1967, biz. 399 en 611); 
20 november 1967 (ibid., 1968, biz. 375). 

(3) Besch. Kamer, 1968-1969, nr 147-1. 
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contractueel ingesloten erf geniet, waar 
de memorie van toelichting, na eraan te 
hebben herinnerd dat de Belgische en 
Franse rechtsleer en rechtspraak de 
opvatting huldigen dat het vrijwillig, 
tengevolge van verkaveling of verdeling, 
ingesloten perceel over geen recht van 
noodweg beschikt en aileen een overgang 
kan vorderen over de percelen die van 
hetzelfde geheel deel uitmaakten, en na 
de dubbele grand van dit recht te 
hebben wee1gegeven, erop wijst dat " het 
onoverkomelijK bezwaa1 van die opvat
ting hierin bestaat dat zodoenae een 
ei~enlijke, alias conventionele, erfdienst
baarheid wordt gevest1gd en niet een 
wettelijk recht van noodweg ». 

De traditionele opvatting werd +ron
wens door het Hof reeds in zekere mate 
bekrachtigd. 

Uw arrest van 14 november 1878 (1) 
wijst er op dat, (( en regie generale, a la 
suite de la vente partielle d'un heritage, 
la portion separee de la voie publique 
conserve sur la parcelle dont elle est 
detachee le ,pa&sage qui s'y exergait 
auparavant pour ]'ensemble du bien "• 
doch voegt eraan toe " qu'Il n'en est 
plus de meme lorsque le proprietaire par 
qui le morcellement est opere possede, 
attenants a la partie non ahenee de 
l'heritage, d'auJ;res biens a travers les
quels celle-ci peut facilement acceder a la 
route n, 

Uw arrest van 21 april 1910 (z) 
verklaart dat « le vendeur de parcelles 
enclavees, qui a conventionnellement 
assure aux acquereurs un passage abou
tissant a la voie publique, satisfait a son 
obligation en delivrant le chose vendue 
avec ses accessoires (art. 1615 du Code 
civil) " en dat « si, dans la suite, ce droit 
de passage est eteint, le cas des acquereurs 
est regie par !'article 682 du Code civil ''· 

Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, 
wanneer, zoals het bestreden vonnis ten 
deze vaststelt, « in de verkoopakte geen 
sprake is van een uitweg op andere 
percelen van de verkopers "· 

Uw arrest van 30 juni 1921 (3) be
schouwt als genoegzaam gemotiveerd en 
als niet tegenstrijdig in zijn motieven, 
« le jugement qui decide qu'en raison 
du temps ecoule depuis le partage et du 
doute qui existe en la cause, il y a lieu 
de decider que les parties tombent sons 

(1) Bull. et PASIC., 1879, I, 12. 
(2) Bull. et PASIC., 1910, I, 145. 
(3) Bull. et PASIC., 1921, I, 421. 

CASSATIE, 1970. - 5 

!'empire du droit commun, que la servi" 
tude ne resulte pas d'une enclave volon" 
taire et qu'elle doit en tout cas etre 
regie par l'article 682 du Code civil ,, 
terwijl de verweerder, als antwoord op 
een zakelijke vordering strek~ende tot 
het bekomen van een recht van overgang 
voor een ingesloten erf over een naburig 
erf, liet gelden dat de insluiting vrijwillig 
was geschied en het gevolg was van een 
verdeling. 

Uw arrest van 22 maart 1928 (4) 
beshst vercler dat de toepassing van de 
artikelen 682 tot 685 van het Burgerlijk 
W etboek wettelijk gerechtvaardigd is 
door de vaststellingen dat een erf 
ingesloten is en dat dit erf het regelma
tigst met de openbare weg verbonden is 
door een overgang op een bepaalrl erf; 
het voegt eraan toe dat de eigenaar van 
dit laatste erf voor de eerste maal voor 
het Hof niet kan aanvoeren dat de 
insluiting te wijten is aan het persoonlijk 
toedoen van de bezitter van het erf. 

Deze laatste beslissing geeft aan het 
arrest zijn werkelijke draagwijdte. 

Uw arrest van 25 maart 1954 (5) 
.herinnert tenslotte eraan dat, wanneer 
een erf ingevolge een verdeling ingesloten 
wordt, de deelgenoot aan wie dit perceel 
toegewezen wordt enkel recht heeft op 
een overgang over de percelen van de 
deelgenoten. 

Besluit : verwerping. 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 mei 1968 in hoger beroep 
door de Rechtbank van eerste aanleg te 
Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 682 tot 685 en 706 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, na vast
gesteld te hel?ben dat de toestand van 
insluiting van het perceel van verweerder 
<< te wijten is aan de verkaveling van 
een grater geheel "• en na beslist te hebben 
dat << wanneer de insluiting van een erf 
het gevolg is van een verkaveling of 
gedeeltelijke vervreemding van een grater 
erf dat voor zijn geheel over een toegang 
tot de openbare weg beschikte, de koper 
van het ingesloten deel aileen over andere 

(4) Bull. et PASIC., 1928, I, 121, 1° et 2° 
(noten). 

(5) Bull. et PASIC., 1954, I, 658. 
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delen van het grater erf waarvan hij 
niet eigenaar geworden is een uitweg kan 
. vorderen "• desondanks ·de eisers er toe 
veroordeelt aan verweerder een uitweg 
te verlenen op gronden die geeri deel 
uitmaken van het grater erf waartoe het 
door verkaveling ingesloten perceel van 
verweerder had behoord, en zulks doet 
op de grand « dat de conventionele 
erfdienstbaarheid van overgang, die 
vanaf 1895 over andere percelen van de 
familie d'Oultremont of hun rechtsop
volgers hestand, door dertigjarig onbruik 
te niet gegaan is en het recht van de 
eigenaar van het ingesloten perceel 
{ni' 437) (hier verweerder) om tegenover 
de medecontractanten bij de aide van 
20 februari 1895 of hun rechtsopvolgers 
een toegang tot <;I.e openbare weg te 
vorderen, verjaard is "• 

te1·wijl de regelluidens welke « wanneer 
de msluiting van een erf het gevolg is 
van een verkaveling of gedeeltelijke 
vervreemding van een groter f1rf dat voor 
zijn geheel over een toegang tot de 
openbare wcg beschikte, de koper van 
het ingesloten deel aileen over andere 
delen van het grater erf waarvan hij 
niet eigenaar ,geworden is een uitweg kan 
vorderen " niet te verklaren is door een 
contractuele vrijwaringsplicht van de 
verkoper maar wei als de toepassing, in 
een speciaal geval, van het wettelijk 
recht van noodweg, zodat het recht van 
de ingesloten eigenaar om een uitweg te 
vorderen op de andere delen van het 
grater erf, waarvan hij niet eigenaar 
geworden is, onverjaard is : 

Overwegende dat ingeval een erf inge
sloten wordt tengevolge van de gehele 
of gedeeltelijke verkoop van een goed 
dat een toegang tot de openbare weg 
had, zonder dat de nit die insluiting 
ontstane toestand uitdrukkelijk in de 
akte van verkoop werd geregeld, de 
verkrijger van dit erf, als toebehoren 
ervan, een recht van overgang verwerft 
over een of meer van de andere percelen 
van bedoeld goed en dit krachtens de 
artikelen 1615 en 1626 van het Burgerlijk 
Wetboek; 

Dat dit recht van overgang derhalve 
een contractuele oorsprong heeft ; 

Overwegende dat ingeval gezegd recht 
van overgang door verjaring teniet is 
gegaan de eigenaar van een dergelijk 
erf die aldus geen toegang tot de openbare 
weg meer heeft, zich aileen op de wet, 
te weten de artikelen 682 en volgende 
van gezegd wetboek, kan beroepen om 
een recht van uitweg te vorderen ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Om die redenen, vel'Werpt de voor
ziening; veroordeelt de eisers in de kosten . 

3 oktober 1969. - 1e kamer. -
Voo1·zitter en Verslaggever, de H. Belpaire, 
raadslJeer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Paul 
Mahaux, eerste advocaat-generaal. -
Pleite?'B, de HH. Van Heeke en Struye. 

1 e KAMER. - 3 Oktober 1969. 

BEWIJS. -BEWIJS DOOR GESCR:RIFT.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
BURGERLIJKE ZAKE.N. - ALGEMENE 
VERKOOPSVOORWAARDEN VAN EEN VER
ENIGING VAN HANDELAARS. - UIT
LEGGING DOOR DE FEITENRECHTER. -
UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE 
BEWOORDINGEN VAN DEZE VOORWAAR
DEN. - GEEN MISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRACHT VAN DEZE AKTEN. 

De bewijskracht van de algemene verkoops
voonvaarden van een vereniging van 
handelam·s wo1·dt niet miskend door de 
rechte1· die een uitlegging m·van geejt 
die verenigbaar is met de bewoordingen 
van deze akte (1). (Burg. Wetb., 
art. 1319 en 1322.) 

{VENNOOTSCHAP NAAR ZWITSERS RECHT 
«KUHNE & NAGEL A.G. l> EN PERSONEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AAN
SPRAKELIJKHEID «KUHNE & NAGEL "• 
T. VENNOOTSCHAP NAAR ZWITSERS 
RECHT « ALPINA l>.) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

3 oktober 1969.- 1e kamer.- Vom·
zitter en Verslaggever, de H. Belpaire, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Paul 
Mahaux, eerste advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. VanRyn en Simont. 

1 e KAMER. - 3 oktober 1969. 

WEGVERKEER. WEGVERKEERS-
REGLEMENT, ARTIKEL 110, LID l. -

(1) Cass., 21 december 1967 (Arr. cass., 
1968, biz. 596); raadpi. cass., 26 september 
1969, supra, biz. 104. 
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DOORLOPENDE, STREEP DIE TWEE RIJ
STROKEN VAN EEN RIJBAAN SCHEIDT. 
- 0VERGAAN VAN EEN RIJSTROOK 
NAAR EEN ANDERE.- BEGRIP. 

W anneet· een rijbaan in twee rijstroken 
wordt verdeeld door een doorlopende 
streep, die ze scheidt, gaat de bestuurder 
van een strook naar· de andere over niet 
alleen wanneer de wielen van zijn 
voertuig de witte streep overschrijden, 
maar ook wanneer enig gedeelte van het 
voertuig over deze streep uitsteekt (I). 
(Wegverkeersreglement, art. 2, 2° en 
llO, lid I.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « URANUS "• 
T. VERHULST EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op lO oktober 1968 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent, verenigde 
kamers, rechtdoende op verwijzing; 

Gelet op het arrest door het Hof op 
4 maart 1966 gewezen (2); 

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

do01·dat het bestreden arrest de verze
kerde van eiseres voor het ongeval 
aansprakelijk verklaart, en bijgevolg de 
door de verweerders tegen eiseres inge
stelde vordering inwilligt, op de gronden 
dat uit de gegevens van het strafrechte
lijk onderzoek en onder meer uit de 
vaststellingen van de verbalisanten en 
van de onderzoeksrechter blijkt dat 
Nuyens, verzekerde van eiseres, verzuimd 
heeft zo dicht mogelijk bij de rechter
rand van de rijbaan te blijven en met 
zijn motorrijwiel rakelings de door
lopende witte streep, die de rijbaan in 
twee rijstroken verdeelde, volgde, der
wijze dat het stuur of enig uitstekend 
gedeelte van zijn voertuig in aanraking 
is gekomen met de linker flank van de 
wagen van Brusseleers, dat Nuyens 
derhalve een fout begaan heeft en dat 
er tussen die fout en de door de verweer
ders geleden schade een band van nood
zakelijkheid bestaat, 

te1·wijl eiseres in haar conclusie be
toogde « dat vaststaat dat, gelet op de 

(1) Raad:pl. cass., 23 september 1963 (Bull. 
en PASIC., 1964, I, 80). 

(2) Bull. en PASIC., 1966, I, 864. 

aanwezigheid van een doorlopende streep, 
de enige vraag die rijst om de aansprake, 
lijkheid te bepalen is of het als bewezen 
kan beschouwd worden dat haar verze
kerde over de doorlopende streep zou 
gereden hebben en zodoende de aanrij
ding zou hebben veroorzaakt; .. . dat 
inderdaad elke rijstrook, ingevolge arti
kel llO .van het verkeersreglement, 
voorbehouden is aan de elkaar tegemoet
komenG,e bestuurders en elk van hen er 
mag op rekenen dat hij het gedeelte 
van de rijbaan, die ten deze 2, 7 5 meter 
breed is, ongehinderd zou ktmnen berij
den ; ... dat er vanzelfsprekend nog veel 
minder elementen zijn om als bewezen 
te beschouwen dat haar verzekerde, op 
het ogenblik van het ongeval of te voren, 
over de witte doorlopende streep zou 
zijn gekomen ; ... dat, om haar desniette
min te veroordelen, het beroepen vonnis 
ten onrechte een overtreding van arti" 
kel 12 van het verkeersreglement als 
bewezen beschouwde, en dat deze over-. 
treding in geen enkel opzicht in een oorza
kelijk verband staat met het ongeval "• 
en het arrest, hetwelk niet tegenspreekt 
dat, ingeval de rijbaan in twee rijstroken 
is verdeeld door een doorlopende witte 
streep, elke rijstrook voorbehouden is 
aan het verkeer in een richting, en 
evenmin dat het feit dat de verzekerde 
van eiseres verzuimd heeft zo dicht 
mogelijk bij de rechterrand van de 
rijbaan te blijven uiteraard niet in oor
zakelijk verband staat met het ongeval, 
de conclusie van eiseres niet beantwoordt 
in zoverre uit gemelde omstandigheden 
niet kan afgeleid worden dat haar 
verzekerde de doorlopende witte streep 
heeft overschreden, wijl inderdaad de 
overweging dat deze met zijn motor
rijwiel rakelings de doorlopende witte 
streep volgde uitsluit dat hij deze over
schreed, zodat het arrest, nu het generlei 
andere fo;ut of overtreding in oorzakelijk 
verband met het ongeval vaststelt, niet 
naar behoren met redenen is omkleed : 

Overwegende dat eiseres in conclusie 
aanvoerde dat haar verzekerde Nuyens 
slechts aansprakelijk kon gesteld worden 
voor de schadelijke gevolgen van het 
ongeval voor .zoveel hij de doorlopende 
witte streep, die de rijbaan in twee 
rijstroken verdeelde, had overschreden 
en dat de omstandigheid dat hij verzuimd · 
had zo dicht mogelijk bij de rechterrand 
van de rijbaan te blijven niet in oorzake
lijk verband stond met het ongeval 
zolang hij bedoelde streep niet over
schreed; 

Overwegende dat het arre::;t, na vast, 

-, 
' 
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gesteld te hebben dat Nuyens verzuimd 
heeft zo dicht mogelijk bij de rechterrand 
van de rijbaan te blijven en met zijn 
motorrijwiel rakelings de doorlopende 
witte streep gevolgd heeft derwijze dat 
het stuur of enig uitstekend gedeelte van 
zijn voertuig in aanraking is gekomen 
met de linker flank van de wagen van 
Brusseleers, daaruit afieidt dat Nuyens 
een fout begaan beeft en dat er tussen 
die fout en de scbade een oorzakelijk 
verband bestaat ; 

Dat zodoende bet arrest voormelde 
conclusie passend beantwoordt; dat bet 
immers aldus te kennen geeft dat 
Nuyens niet aileen nagelaten beeft zo 
dicbt mogelijk bij de recbterrand van 
de rijbaan te blijven docb ook, in strijd 
met artikel llO, lid 1, van bet wegver
keersreglement, langs de doorlopende 
witte streep derwijze gereden heeft dat, 
zo de wielen van zijn motorrijwiel die 
streep niet overschreden, bet stuur of 
enig ander gedeelte van zijn voertuig 
erover uitstak, en dat deze laatste fout 
in oorzakelijk verband staat met de 
schade; 

Dat bet middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
Q.e scbending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat bet bestreden arrest onbeant
woord laat bet middel waarbij eiseres in 
baar conclusie betoogde « dat bet bij
komend onderzoek op verzoek van dame 
Marien, weduwe van de motorbestuurder 
Nuyens, door bet parket van de Procureur 
des Konings te Turnbout ingesteld in 
1966 en dat geleid heeft tot het ver
hoor van politieagent Gijbels, wiens 
verklaring opgenomen werd in het pro
ces-verbaal nr ll56 van de gerechte
lijke politie te Turnbout van 16 juni 1966, 
een nieuw element uitmaakt dat van die 
aard is er toe te doen besluiten dat er 
ten deze geen enkel bewijs voorhanden 
is dat de verzekerde van eiseres de 
doorlopende witte streep zou overschre
den hebben; dat nit deze verklaring 
veeleer het tegendeel moet worden afge
leid wanneer men het relaas van deze 
getuige over de aanrijding leest n, 

terwijl eiseres uit dit bijkomend onder
zoek afleidde dat er geen enkel bewijs 
voorbanden was dat haar verzekerde de 
witte streep zou bebben overschreden, 
en het arrest geen enkele reden opgeeft 
waarom het dit middel verwerpt, zodat 
de beslissing, die de aansprakelijkbeid 

voor bet ongeval ten laste van ·de 
verzekerde van eiseres legt, niet naar de 
eis van de wet met rederien is omkleed : 

Overwegende dat eiseres zicb in con
clusie op het verboor van voornoemde 
politieagent beriep om te bewijzen dat 
Nuyens de doorlopende witte streep niet 
overschreed ; 

Overwegende dat bet arrest, door vast 
te stellen dat Nuyens met het stuur of 
enige uitstekend gedeelte van zijn motor
rijwiel de doorlopende witte streep van 
de rijbaan overschreden heeft en door 
te preciseren dat zulks blijkt uit de 
gegevens van bet strafrecbtelij,k onder
zoek, voormelde conclusie passend beant
woordt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; I 

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

3 oktober 1969. - 1 e kamer. - Voor
zitter, de H. Belpaire, raadsbeer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
de H. Gerniers. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Paul Mabaux, eerste advo
caat-generaal. - Pleiters, de HH. De 
Bruyn en Bayart. 

28 KAMER. - 6 oktober 1969. 

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWON'DINGEN EN ONOPZET
TELIJK DODEN. VEROORDELING 
VAN DE BEKLAAGDE WEGENS ONOP
ZETTELIJK DODEN. - BESLISSING DIE 
TWIJFEL AOHTERLAAT OMTRENT HET 
BESTAAN VAN EEN OORZAKELIJK VER· 
BAND TUSSEN DE FOUT EN DE DOOD 
VAN HET SLAOHTOFFER. NIET 
WETTELIJK GEREOHTVAARDIGDE BE
SLISSING. 

N iet wettelijlc gerechtvaardigd is de beslis
sing die, al laat zij twijjel achte1· 
omtrent het bestaan van een oo1·zakelijk 
verband tussen de fout van de belclaagde 
en de dood van het slachtoffer, de be
lclaagde niettemin veroordeelt wegens 
onopzettelijlc doden (1). 

(1) Raadpl. cass., 2 december 1968 (Arr. 
cass., 1969, biz. 347). 
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/ Constih.:;How"el Recht 
Ticanse shz;af 41 ~ LJ!:uveJ'\t 

(POTTIER EN LEJEUNE, 
T. VOISIN EN CONSORTEN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 december 1968 gewezen 
door het Hof van beroep te Luik; 

Op de voorziening van Pottier : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 418 en 419 van het 
Strafwetboek, 154, 189 en 211 van het 
W etboek van strafvordering, 3 en 4 van 
de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het W etboek 
van strafvordering, 1315, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest de eerste 
eiser schuldig verklaart aan het onop
zettelijk doden van Guy Voisin en 
gedeeltelijk aansprakelijk voor de schade
lijke gevolgen van het bedoelde ongeval, 
op grond namelijk dat men moet 
<< vermoeden dat, was de vrachtwagen 
verlicht geweest, de motorfietser hem 
zou· hebben opgemerkt of alleszins zijn 
aandacht op een veel grotere afstand zou 
zijn gaande gemaakt dan nu het geval 
is geweest ; dat het dus niet mogelijk is 
met zekerheid te stellen dat, zonder de 
fout van beklaagde, het ongeval en de 
schade zich op dezelfde wijze zouden 
hebben voorgedaan en dientengevolge 
de niet-verlichting van de vrachtwagen 
als een noodwendige oorzaak van de 
botsing en dezes gevolgen voorkomt », 

te1·wijl de vaststelling van de rechters 
in hoger beroep dat het niet mogelijk 
is met zekerheid te stellen dat, zonder 
de font die ten laste van beklaagde is 
bewezen geacht, het ongeval en de schade 
zich op dezelfde wijze zouden hebben 
voorgedaan, erop neerkomt te erkennen 
dat er daarover een twijfel blijft bestaan 
en derhalve noch het openbaar ministerie, 
noch de burgerlijke partijen het op hen 
rustend bewijs hebben geleverd dat er 
een JlOodwendig oorzakelijk verband 
bestond tussen de onvoorzichtigheid die 
ten laste van de eerste · eiser bewezen 
wordt geacht, en de dood van de getrof
fene, zodat het arrest de tegen de eisers 
uitgesproken strafrechtelijke on burger
rechtelijke veroordelingen n.iet wettelijk 
heeft gerechtvaardigd : 

Overwegende dat de vaststelling van 
de feitenrechter << dat het niet mogelijk 
is met zekerheid te stellen dat, zonder 
de fout van de beklaagde, thans eerste 

eiser, het ongeval en de schade zich op. 
dezelfde wijze zouden hebben voorge
daan », een twijfel insluit omtrent het 
bestaan van het oorzakelijk verband 
tussen fout en schade ; 

Dat derhalve de feitenrechter wettelijk 
de eerste eiser geheel noch gedeeltelijk 
aansprakelijk kon stellen voor het be
doelde ongeval ; 

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 ; veroor
deelt de verweerders in de kosten ; 
verwijst de zaak naar het Hof van 
beroep te Brussel. 

6 oktober 1969. - 2e kamer. ~ 
Voorzitter en V m·slaggever, de H. Valentin, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Detour
nay, advoc:;tat-generaal. - Pleiter, de 
H. Faures. 

2e KAMER. - 7 oktober 1969. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - VooR
ZIENING TEGEN EEN OP TEGENSPRAAK 
GEWEZEN EINDARREST. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING. - BESLIS
SING DIE GEEN UITSPRAAK DOET OVER 
EEN BEVOEGDHEIDSGESCHIL EN ZICH 
ERTOE BEPERKT EEN VOORLOPIGE VER
GOEDING TOE TE KENNEN EN EEN 
ONDEHZOEKSMAATREGEL TE BEVELEN, 
- VoORZIENING VOOR DE EINDBESLIS
SING.- NmT-ONTVANKELIJKHEID, 

1° Buiten het geval bedoeld bij a1·tikel 40 
van de wet van 15 juni 1935, is te laat 
ingesteld de voorziening, die in strajza
ken tegen een op tegenspraak gewezen 
eindarrest wordt ingediend na het ver
strijken van de te1'mijn gesteld bij 
w·tikel 37 3 van het W etboek van straj
vorde1·ing ( 1). 

(1) Cass., 31 maart en 19 augustus 1969 
. (Arr. cass., 1969, blz. 725 en 1000). 
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2° Niet ontvankelijk in strajzaken is de 
voorziening die v66r de eindbeslissing 
is ingesteld tegen de beslissing welke 
op de burgerlijke 1·echtsvorde1·ing geen 
uitspraak doet ove1· een bevoegdheids
geschil, een voorlopige vergoeding toe
kent en, voor het overige, een onderzoelcs
maatregel beveelt (1). (Wetb. van strafv., 
art. 416.) 

(MEERSCRMAN EN NAAMLOZE VENNOOT
SCRAP « J, VRINTS & FILS,, T. DEVIS
SCRER, ONDERLINGE MAATSCRAPPIJ DER 
O;E'ENBARE BESTUREN, VAN DIEST, 
MARTIN EN PILLE.) 

ARREST (vertaling). 

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

A. ·In zover de voorzieningen van de 
eisers gericht zijn tegen de beslissing op 
de rechtsvorderingen van het openbaar 
ministerie en van de bnrgerlijke partijen 
Devisscher en Pille : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
op tegenspraak gewezen is en dat de 
genoemde beslissingen eindbeslissingen 
zijn in de zin van artikel 416 van het 
Wetboek van strafvordering; 

Overwegende dat de voorzieningen 
eerst op 23 december 1968 zijn ingesteld, 
dit is na het verstrijken van de termijn 
bepaald in artikel 373 van het Wetboek 
van strafvordering, en dat artikel 40, 
alinea 4, van de wet van 15 juni 1935 
geen toepassing vindt in het onderhavige 
geval; · 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk zijn ; 

B. In zover de voorzieningen van de 
eisers gericht zijn tegen de beslissingen 
op de rechtsvorderingen van de burger
lijke partijen « Onderlinge Maatschappij 
der Open bare. Besturen ,, Van Diest en 
Martin: 

Overwegende dat het arrest aan de 
verweerders provisionele vergoedingen 
toekent en, alvorens 11itspraak te doen 
over de andere punten van deze burger
lijke rechtsvorderingen, geneeskundige 
onderzoekingen beveelt ; dat deze beslis
singen geen eindbeslissingen zijn in de 
zin van artikel 416 van het Wetboek 

(1) Cass., 23 oktober 1967 (Arr. cass., 1968, 
biz. 280); 15 september.1969, supm, biz. 48. 

van strafvordering en geen uitspraak 
doen over een bevoegdheidsgeschil; 

Dat de voorzieningen voorbarig en 
derhalve niet ontvankelijk zijn; 

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

7 oktober 1969.- 2e kamer.- Voo1'
zitter en Verslaggever, de H. de Waer
segger, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijlcluidende conclusie, de 
H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAMER, - 7 Oktober 1969, 

1° WEGVERKEER.- WEGVERKEERS
REGLEMENT VAN 10 DECEMBER 1958 
GEWIJZIGD BIJ RET KONINKLIJK BE
SLUIT VAN 30 APRIL 1963.- KRUISEN 
ONMOGEI,IJK WEGENS TE SMALLE RIJ
BAAN.- BESTUURDElR DIE VERPLICRT 
IS TE VERTRAGEN OF TE STOPPEN, 

2° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT VAN 10 DECEMBER 1958 
GEWIJZIGD BIJ RET KONINKLIJK BE
SLUIT VAN 30 APRIL 1963, ARTIKEL 27-1. 
- NIET VOORZIENBARE RINDERNIS. -
BEGRIP. 

I 0 I ngeval twee voe1·tuigen die in tegen
gestelde richting rijden, tegen ellcaar 
gebotst zijn op een plaats waar het 
krttisen onmogelijk was wegens een 
te smalle rijbaan, mag de rechter· 
wettelijk beslissen dat de bestuurder 
van een dezer voertuigen, zelfs zo deze 
zich uiterst rechts van de 1·ijbaan bevond 
op het ogenblik van de botsing, m·ti
kel 20-2 van het wegverlcee?·sreglement 
had overt1·eden, waarin hem de verplich
ting we1·d opgelegd te vertragen en te 
stoppen om do01·gang te ve1·lenen aan 
het andere voertuig clat zich het eerst 
in de ve1·smalde doorgang van de 1·ijbaan 
hacl bevonden (2). (Wegverkeersregle
ment van 10 december 1958, art. 20-2 
vervangen bij art. 7 van het koninklijk 
besluit van 30 april 1963.). 

(2) Raadpi. cass., 15 maart 1965 (Bttll. en 
PAsiC., 1965, I, 748) en 23 augustus 1966 
(ibid., 1966, I, 1414). 
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2o De voor een bestuu1·der voorzienbare 
hindemis kan een hindernis zijn die 
hij niet beme1·kt (1). (Wegverkeers
reglement van 10 december 1958, 
art. 27-1 vervangen bij art. 14 van 
het koninklijk besluit van 30 april 
1963.) 

(HABRANT EN BISSCHOP, T. GREGOIRE.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 december 1968 gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Verviers, rechtdoende in hager beroep ; 

I. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen op de rechts
vorderingen van het openbaar ministerie 
tegen de eisers : 

Over de vier middelen samen, afgeleid, 
het eerste, uit de schending van arti

lml 97 van de Grondwet, 
doo1'dat het bestreden vonnis eiseres 

veroordeelt wegens overtrading van de 
artikelen 20-2 en 27-1 van het wegver
keersbesluit en beslist dat verweerder 
deze bepalingen niet heeft overtreden, 

te1'W1:jl het geen enkele duidelijke zin
speling op de grond van die telastleggin
gen bevat; 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van artikel 20 van het wegverkeersbe
sluit, 

doo1'dat het vonnis beslist dat aileen 
eiseres verplicht was te vertragen en te 
stoppen, wegens de onmogelijkheid om 
te kruisen, gelet op de te smalle rijweg, 

tenvijl voornoemd artikel 20 dezelfde 
verplichting aan de tegemoetkomende 
verweerder oplegde ; 

het derde, afgeleid uit de schending 
van artikel 27-1, lid 2, van het wegver
keersbesluit, 

doo1·dat het vonnis beslist dat eiseres 
verplicht was te stoppen v66r de voor
zienbare hindernis die verweerders voer
tuig opleverde, 

terwijl het vonnis vaststelt dat er op 
de plaats van het ongeval een verborgen 

(1) Cass., 5 november 1962 (Bull. en PAsrc., 
1963, I, 299); raadpl. cass., 17maa rt 1969 
(Arr. cass., 1969, biz. 658). 

bocht hestand, zodat genoemde hindernis 
niet voorzienbaar was, en dat in elk geval 
voornoemd artikel 27-1: dezelfde stop
ver~lichting aan verweerder oplegde ; 

en het vierde, afgeleid qit de schending 
van artikel 20-2 van het wegverlfeers
besluit en de miskenning van de bewijs
kracht van de akten, 

doordat het vonnis eiseres veroordeelt 
wegens overtrading van dit artikel, . 

terwijl het niet vaststelt of het voertuig 
van eiseres zich al dan niet uiterst 
rechts van de rijbaan bevond toen de 
botsing plaatshad en zulks wel het geval 
was, zoals blijkt uit de situatieschets en 
uit de verklaringen van de partijen : 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat het ongeval zich heeft voorgedaan 
op een plaats waar de voertuigen van 
eiseres en van verweerder onmogelijk 
konden kruisen wegens de te smalle 
rijbaan ; dat verweerder het smalle deel 
van de rijbaan waarin hij zich het 
eerst bevond, bijna geheel door was toen 
het rijtuig van eiseres vanuit een ver
borgen bocht tegen hem kwam aanbotsen 
en dat eiseres verplicht was haar snelheid 
zo te regelen dat zij de smalle doorgang 
niet binnenreed dan na zich te hebben 
kunnen vergewissen dat er geen ellkel 
tegemoetkomend voertuig aa,nkwam, en 
te stoppen zodra zulk een voertuig 
zichtbaar zou zijn ; 

Overwegende dat deze vaststellingen, 
die insluiten dat eiseres haar snelheid 
niet had geregeld zoals vereist door de 
plaatsgesteldheid, de belemmering van 
het verkeer en het zicht waarover zij 
beschikte, de feitelijke gegevens doen 
kennen die de rechtbank heeft laten 
gelden om de overtredingen van de 
artikelen 20-2 en 27-1 tegen eiseres 
bewezen te verklaren ; 

Overwegende dat, op grand van die 
feitelijke gegevens die zij op soevereine 
wijze beoordeelt, de rechtbank wettelijk 
heeft kunnen beslissen dat, zelfs indien 
het voertuig van eiseres zich uiterst 
rechts van de rijbaan bevond op het 
ogenblik van de botsing, zij artikel 20-2 
van het wegverkeersbesluit had over
treden, waarin haar werd opgelegd te 
vertragen en te stoppen om doorgang te 
verlenen aan het voertuig van verweer
der die uit de tegengestelde richting 
kwam aangereden en zich het eerst in de 
smalle doorgang van de rijbaan had 
bevonden en bijna reeds aan het uiteinde 
gekom.en was ; 
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Overwegende dat een hindernis die 
men niet ziet, een voorzienbare hindernis 
kan zijn; 

Overwegende dat de rechtbank, door 
een beoordeling die eveneens op feiten 
berust en derhalve soeverein is, wettelijk 
heeft kunnen beslissen dat, zelfs indien 
eiseres wegens de verborgen bocht het 
voertuig van verweerder in de smalle 
doorgang van de weg niet had kunnen 
bemerken, dit voertuig voor haar toch 
geen onvoorzienbare hindernis had opge
leverd; 

Dat geen enkel van de middelen der
halve kan worden aangenomen ; 

En overwegende dat, met betrekking 
tot de beslissing op de strafvordering 
die. tegen eiseres is ingesteld, de sub
stantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven vormen in acht genomen 
zijn en dat de beslissing overeenkomstig 
de wet is; 

II. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen op de burger
lijke rechtsvorderingen die door verweer
der tegen de eisers en door eiser tegen 
verweerder zijn ingesteld : 

Over het tweede middel, dat hierboven 
is uiteengezet : 

Overwegende dat, zoals hiervoren ge
zegd, het vonnis wettelijk beslist dat 
verweerder, die het eerst in de smalle 
doorgan.g . van de weg waar de kruising 
onmogelijk was, gereden was en die 
bijna aan het einde van deze doorgang 
gekomen was toen de botsing zich 
voordeed, artikel 20-2 van. het wegver
keersbesluit niet had overtreden, welk 
artikel aileen aan eiseres die uit de tegen
gestelde. richting gereden kwam, de 
verplichting oplegde te vertragen en te 
stoppen om verweerders voertuig te 
laten doorgaan ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het eerste en het derde middel, 
die hierboven zijn uiteengezet : 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat verweerder er had kunnen op rekenen 
dat elke tegenligger hem zou laten 
komen uit de smalle doorgang waarin 
hij zich . het eerst bevond en waarop 
een verborgen bocht volgde; 

Overwegende dat de rechtbank bij een 
feitelijke en derhalve soevereine beoor
deling heeft kunnen overwegen dat het 
voertuig van eiseres voor verweerder een 
onvoorzier bare hindernis had opgeleverd 
en dat zij, in afwezigheid van een 
omstandige conclusie van de eisers dien-

aangaande, haar beslissing dat verweer
der artikel 27-l van het wegverkeers
besluit niet had overtreden, regelmatig 
met redenen heeft omkleed ; 

Dat de middelen niet ktmnen worden 
aangenomen ; 

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

7 oktober 1969.- 28 kamer.- Voo?·
zitter en Verslaggever, de H. de Waer
segger, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijlcluidende conclusie, de 
H. Delange, advocaat-generaal. - Plei
ters, de HH. Rensonnet (van de balie t9 
Verviers) en Simont. 

2 8 KAMER. - 7 oktober 1969. 

1° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT VAN 10 DE.OEMBER 1958 
GEWIJZIGD BIJ RET KONINKLIJK BE
SLUIT VAN 30 APRIL 1963 .. - VER
KEERSTEKENS. VERKEERSTEKEN 
N' lb. - DRAAGWIJDTE. 

2° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT VAN 10 DECEMBER 1958 
GEWIJZIGD BIJ RET KONINKLIJK BE
SLUIT VAN 30 APRIL 1963. - VER
KEERSTEKENS. VERKEERSTEKEN 
N' 2. - DRAAGWIJDTE. 

3° CASSATIE.- TAAK VAN RET HoF. 
- STRAFZAKEN. - BESTREDEN BE
SLISSING DIE RAAR BESOHIKKEND GE-· 
DEELTE GRONDT OP EEN DOOR DE 
VOOJtZIENING GEKRITISEERDE RED EN. 
- BEVOEGDREID VAN RET HoF OM 
EEN RECRTSGROND TOT RECRTVAARDI
GING VAN RET BESCRIKKEND GEDEELTE 
IN DE PLAATS TE ·sTELLEN. 

l 0 H et verlcee1·stelcen nr 1b is slechts een 
gevaarstelcen dat erop wijst dat op 
de ajstand die het aanchtidt, een ve1'
lceersteken nr 1a of een ve1·lc,~erstelcen 
nr 26 geplaatst is; het legt geen verpUch
ting op met betreklcing iot de voormng (1). 
(Wegverkeersreglement van 10 decem
ber 1958, art. 95-l en 2, gewijzigd 

(1) Cass., 18 september 1967 (An·. cass., 
1968, biz. 

1

81). 
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bij het koninklijk besluit van 30 april 
1963.) 

2o Het verkeerstelcen nr 2 verleent op 
zichzelf aan de openbare weg waarop 
het is geplaatst niet het kamktm· van 
voorrangsweg en maakt geen uitzonde
ring op de algemene regel vervat in 
a1·tikel 16-1 van het wegverlceersregle
ment (1). (Wegverkeersreglement van 
10 december 1958, art. 95-3, gewijzigd 
bij het koninklijk besluit van 30 april 
1963.) 

3° I ndien de bestreden beslissing haa1· 
beschikkend gedeelte grondt op een doo1· 
de voorziening gek!·itiseerde reden, mag 
het Hoj een rechtsg1·ond tot rechtvaardi
ging van dit beschikkend gedeelte in de 
plaats stellen (2). (Impliciete oplossing.) 

(HAVELANGE, T. ARNOULD.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 februari 1969 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Namen; 

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

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2, Ibis en 4, 16, 
94, lid 3, c, en llO, lid 4, van het konink
lijk besluit van 8 april 1954, houdende 
algemeen reglement op de politic van 
het wegverkeer, gewijzigd bij de konink
lijke besluiten van 4 juni 1968 en 6 sep
tember 1961, 

doordat het bestreden vonnis beslist 
heeft dat de ruimte « Place Godin "• waar 
eiser reed, door een dubbele gele streep 
op de grond dwars over dit plein gesplitst 
was in twee afzonderlijke openbare 
wegen, waarvan een voorzien was van 
het verkeersteken n' 2, zodat de plaats 
waar die beide wegen samenlopen, een 
kruispunt is en zulks over de gehele 
lengte van de gele streep. die deze 
openbare wegen begrenst, 

terwijl, volgens artikel llO, lid 4, van 
het algemeen reglement, deze dubbele 
gele streep de werkelijke of denkbeeldige 
rand van een rijbaan aangeeft ; zij der
halve een zelfde openbare weg in twee 
afzonderlijke rijbanen kan splitsen, maar 
een zelfde openbare weg niet kan splitsen 

(1) Cass., 18 september 1967 (An·. cass., 
1968, blz. 81). 

in twee afzonderlijke openbare wegen, 
zodat de weggebruiker die gereden komt 
uit een weg, voorzien van een verkeers
teken lb, eerst voorranghebber zou zijn 
tegenover de weggebruikers die links 
van hem komen en aan deze zijde van 
deze dubbele gele streep rijden en daarna 
voorranggever zou worden ten aanzien 
van de weggebruikers die aan de over kant 
rijden van deze streep, getrokken op de 
afstand als aangeduid door het verkeers
teken nr 1b : 

Overwegende dat enerzijds het bestre
den vonnis vaststelt dat de door verweer
der gevolgde openbare weg niet van een 
verkeersteken 1a, maar wel van een 
verkeersteken 1b voorzien was; 

Overwegende dat het gevaarsteken 
nr 1b er slechts wil op wijzen dat op de 
afstand die het aanduidt, een verkeers
teken nr 1a of een verkeersteken n' 26 
geplaatst is en, uit zichzelf alleen, geen 
verplichting oplegt met betrekking tot de 
voorrang; 

Dat hieruit volgt dat dE) aanwezigheid 
van het verkeersteken n' 1b op de open
bare weg die verweerder volgde, hem niet 
de verplichting oplegde om bij het nade
ren van de weg die eiser volgde doorgang 
te verlenen aan laatstgenoemde die links 
van hem kwam gereden ; 

Overwegende dat anderzijds het ver
keersteken nr 2 uit zichzelf alleen aan 
de openbare weg waarop het geplaatst is, 
niet het karakter van voorrangsweg ver
leent en geen uitzondering maakt op de 
algemene regel vervat in artikel 16-1 
van het wegverkeersbesluit; 

Dat hieruit volgt dat, zelfs al had het 
vonnis ten onrechte overwogen dat de 
doorlopende dubbele gele streep op de 
openbare weg die door eiser gevolgd 
was en die voorzien was van het verkeers
teken n' 2, deze weg splitste in twee 
openbare wegen, de vaststelling dat eiser 
geen voorrang had gegeven aan verweer
der die op het kruispunt rechts van hem 
kwam gereden, voldoende is om de 
bestreden beslissing wettelijk te recht
vaardigen; 

Dat het middel dus niet kan worden 
aangenomen ; 

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

(2) Cass., 11 september 1967 (Arr. cass., 
1968, blz. 49); 24 april 1969 (ibid., 1969, 
blz. 806). 
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II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering ingesteld : 

a) door verweerder : 

Overwegende dat het vonnis onder 
bevestiging van het vonnis der politie
rechtbank er zich toe beperkt een des
kundigenonder~oek te bevelen aJvorens 
uitspraak te doen over de omvang van 
het nadeel van verweerder, en de kosten 
aanhoudt ; dat deze beslissing geen 
eindbeslissing is in de zin van artikel 416 
van het Wetboek van strafvordering 
en geen uitspraaJ.: doet over een bevoegd
heidsgeschil ; 

Dat de voorziening voorbarig en der
halve niet ontvankelijk is ; 

b) door eiser : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
bijzonder middel aanvoert ; 

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

7 oktober 1969. - 2e kamer. - Voo!'
zitter en Verslaggever, de H. de Waer
segger, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Delange, advocaat-generaal. - Plei
ters, de HH. Derenne en Guilmin (van 
de balie te Namen). 

2e KAMER. - 7 oktober 1969. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - TERMIJN. - ARREST 
DAT ENKEL WEIGERT AAN DE RAADS
MAN VAN DE BEKLAAGDE DE MACHTI
GING TE VERLENEN OM HEM TE 
VERTEGENWOORDIGEN.- ARREST DAT 
GEEN UITSPRAAK DOET OVER EEN 
BEVOEGDHEIDSGESCHIL. - VoORZIE
NING V66R DE EINDBESLISSING. 
NrET-ONTV ANKELIJKHEID. 

Niet ontvanlcelijk in stmjzaken is cle 
v66r de eindbeslissing ingestelde voor
ziening tegen een arrest dat, zonde1· 
uitspraak te doen over een bevoegdheids
geschil, enkel weigert aan de advocaat 
van de beklaagde, houde1· der stuklcen, 
de machtiging te verlenen om hem te 
vertegenwoo!·digen. (Wetb. van strafv., 
art. 4I6.) 

(1) Al'1'. cass., 1968, biz. 841. 

(DE MUNCK.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 februari I969 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen, uitspraak 
doende als gerecht waarnaar de zaak is 
verwezen; 

Gelet op het cassatiearrest door het 
Hof gewezen op 26 februari I968 (I); 

Overwegende dat het bestreden arrest 
enkel beslist dat er geen reden is om 
Mter Mares, advocaat te B1·ussel, te 
1nachtigen om de verdachte de Munck 
- thans eiser - te vertegenwoordigen 
als houder van de stukken ; 

Overwegende dat de rechtsmacht van 
de feitenrechter niet uitgeput is door het 
arrest, dat geen uitspraak doet over een 
bevoegdheidsgeschil ; dat bet arrest geen 
eindbeslissing is in de zin van artikel 4I6 
van het Wetboek van strafvordering; 
dat de voorziening voorbarig en derhalve 
niet ontvankelijk is ; 

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

7 oktober I969. - 2e kamer. -
Voorzitter en Verslaggever, de H. de Waer
segger, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijkhtidende conclusie, de 
H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 7 oktober 1969. 

I 0 BEWI.JS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING. - CONCLUSIE STREKKEN
DE TOT DE BETALING VAN EEN BEPAALD 
BEDRAG TER VERGOEDING VAN EEN 
BESTANDDEEL VAN DE SCHADE. -
BESLISSING WAARBIJ SCHADEVERGOE
DING WORDT TOEGEKEND BOVEN HET
GEEN GEVRAAGD WORDT. - MISKEN
NING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE 
AKTEN. 

20 RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING, 
CONCLUSIE VAN DE BURGERLIJKE PAR
TIJ WAARBIJ DE EIS TOT VERGOEDING 
BEPERKT WORDT. - SCHADEVERGOE
DING BOVEN HETGEEN GEVRAAGD 
WORDT. __j 0NWETTELIJKHEID. 
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I o De bewiy"sk1·acht van de conclusie wordt 
miskend door de rechter in hager 
beroep die, uitsp1·aak doende ove?· de 
voor elk bestanddeel van de schacle 
ajzonclerlijke eis tot vergoed1:ng, voor 
elk van deze bestanddelen een vergoeding 
toekent die hager is dan het dom· de 
benadeelde partiy" gevorderd bedrag (1). 
(Burg. Wetb., art.1319, 1320 en 1322.) 

2o I ndien de benadeelde partij op beper
kende ~vijze de bedragen heejt bepaald 
die zij voo?' elk bestanddeel van haar 
schade ajzonderlijk vraagt, kan de 
1·echte1· dg beklaagde niet wettelijk ver
oo?·delen om aan deze partij, ter vergoe
ding van een bestanddeel van de schade, 
een, bedrag te betalen dat het gev1·aagde 
te boven gaat (2}, ook al is het totaal 
bedrag van de toegekende bedragen 
lager dan het totaal van, de gevorde1·de 
ve1·goedingen. 

(LEURIDANT, T. DETHIER.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
·vonnis, op 28 maart, 1969 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Doornik, rechtdoende over 
de burgerlijke belangen ; 

Overwegende dat eiser zijn voorziening 
beperkt heeft tot de beslissing betreffende 
de vergoeding van de esthetische schade, 
aan eiseres veroorzaakt door het ongeval 
waarvom hij gedeeltelijk aansprakelijk 
is; 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
het bestreden vonnis de esthetische 
schade, aan verweerster veroor:iaakt door 
het ongeval waarvoor eiser ten bedrage 
van twee derde aansprakelijk is verklaard, 
schat op 60.000 frank en hem veroordeelt 
om aan verweerster schadevergoeding te 
betalen op voet van deze schatting, 

terwijl eiseres bij conclusie een bedrag 
van 50.000 frank vorderde ter vergoeding 
van voormelde. esthetische schade, zodat 
het vonnis ultra petita heeft beslist en 
zijn beslissing niet wettelijk gerechtvaar
digd is: 

Overwegende dat de verwerende bur-

(1) Cass., 27 september 1954 (Bull. en 
PASIC., 1955, I, 40); raadpl. cass., 20 septem
ber 1962 (ibid., 1963, I, 83) en 22 september 
1969, sup1·a, blz. 69. 

(2) Raadpl. cass., 22 oktober 1941 (Bull. en 
PABIC., 1941, I, 389). 

gerlijke partij in haar conclusie voor de 
feitenrechter niet een globale vergoeding 
vorderde, maar afzonderlijke vergoedin
gen voor elk van de bestanddelen van de 
schade die eiser haar had toegebracht 
en met name een vergoeding van 
63.598 frank voor de stoffelijke schade 
voortvloeiende uit de blijvende arbeids
ongeschiktheid van 5 pet waardoor zij 
getroffen bleef, een vergoeding van 
50.000 frank voor de morele schade 
wegens die blijvende ongescl;liktheid en 
een vergoeding van 50.000 frank voor 
de esthetische schade voortvloeiende uit 
de beschreven littekens en die, volgens 
haar zienswijze, haar kansen op een 
nieuw huwelijk verminderen; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
dat voor de vergoeding van de esthe
tische schade 60.000 frank toekent, een 
bedrag hager dan het door verweerster 
gevraagde equivalent van dit bestand
deel der schade, de bewijskracht van de 
conclusie van verweerster heeft miskend ; 

Overwegende dat verweerster tegen 
het vonnis tevergeefs aanvoert dat het 
bestreden vonnis eiser slechts heeft ver
oordeeld om haar een lager bedrag te 
betalen dan het totaal van de door haar 
gevraagde vergoedingen ; dat verweer
ster weliswaar aldus het totale bedrag 
van haar nadeel aangaf, maar niettemin 
op beperkende wijze de geldsommen 
vermeldde die afzonderlijk voor elk van 
de bestanddelen van die schade geeist 
werden en het vonnis geen gewag maakt 
van enige vergissing of verwarring in de 
verdeling die verweerster aldus had 
gedaan; . 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover het eiser veroor
deelt om aan verweerster een vergoeding 
van 60.000 frank te betalen wegens 
esthetische schade ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing ; veroordeelt verweerster in de 
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Berge~l, zitting houdende in hager beroep. 

7 oktober 1969. - 2• kamer. -
Voorzitter en Verslaggever, de H. de Waer
segger, raadsheer waarnemend voorzit
ter. - Gelijkluidende conclusie, de H. De
lange, advocaat-generaal. - Pleiters, de 
HH. Compagnion (van de balie te Door
nik) en Mahieu (van de balie bij het Hof 
van beroep te Brussel). 
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2e KAMER.- 7 oktober 1969. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BESLISSING DIE DE FEITELIJKE GE.GE
VE.NS VE.RMELDT WAAROP ZIJ IS GE
GROND. - BESLISSING DIE ALDUS ANT
WOORDT OP DE OONCLUSIE VAN DE 
BEKLAAGDE WAARBIJ VERSCHILLENDE 
OF STRIJDIGE FEITELIJKE GEGEVENS 
WORDEN UITEENGEZET. - BESLISSING 
REGELMATIG GEMOTIVEERD. 

2° .WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT VAN 10 DECEMBER 1958, 
GEWIJZIGD BIJ HET KONINKLIJK BE
SLUITVAN 30 APRIL 1963, ARTIKEL 27-1. 
- VOORZIENBARE OF NIET VOORZIEN
BARE HINDERNIS. - SOEVEREINE BE
OORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. 

1 ° N iet 1'e gelmatig gemotiveerd is de 
besliss'ing die de feitelijke gegevens 
vermeldt waarop zij is gegrond en aldus 
antwoonlt op de conchtsie waarbij ve1'
schillende of strijdige feitelijke gegevens 
worden uiteengezet (1). (Grondwet, arti
kel 97.) 

2° De feiten1·echter beoordeelt soeverein, 
volgens de gegevens van de zaak, of een 
hincler·nis al dan niet voorzienbaaT was 
voor een bestuuTder (2). (Wegverkeers
reglement van 10 december 1958, 
art. 27-1, gewijzigd bij het koninklijk 
besluit van 30 april 1963.) 

(LISEIN EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«DE BELGISCHE BIJSTAND "• T. VIVIER 
EN PERSONENVENNOOTSCHAP MET 
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
"BODART "·) 

ARREST (veTtaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 september 1968 door de 
Correctionele Recht bank te Luik gewezen 
uitspraak doende als gerecht waarnaar 
de zaak is verwezen ; 

Gelet op het arrest aan het Hof op 
25 maart 1968 gewezen; 

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
dat het vonnis niet antwoordt op de 
conclusies van de eisers die ten bewijze 

(1) Cass., 23 juni 1969 (Ar1·. cass., 1969, 
biz. 158). 

(2) Cass., 17 maart 1969 (Arr. cass., 1969, 
biz. 658). 

dat het aan de verweerder Vivier ten 
laste gelegde bewezen is, betogen dat : 
1 ° die verweerder zelf verklaard heeft 
« dat mijn voertuig midden op de rijbaan 
gestopt had " en de onmogelijkheid om 
deze verklaring overeen te brengen met 
de stand van zijn vrachtwagen waardoor 
de door gang van het voertuig van de eiser 
Lisein werd verhinderd ; 2o de baan 
beschreven door het. achterstel van de 
wagen van de verweerder Vivier bewees 
dat dit voertuig van zodanig punt kwam 
dat het een gemakkelijke doorgang liet 
voor de wagen van deze eiser ; 3o wegens 
omstandige redenen geen geloof kon 
worden gehecht aan het getuigenis van 
Defoiche: 

Overwegende dat, na er te hebben op 
gewezen dat de verklaringen van de eiser 
Lisein, van de verweerder Vivier en van 
de getuige Defoiche over de stand der 
voertuigen v66r het ongeval tegenstrij
dig en onduidelijk zijn en het derhalve 
onmogelijk is de ruimte te bepalen 
die de vrachtwagen van Vivier rechts 
openliet op het ogenblik waarop hij 
gestopt had « aan deze zijde " van het 
stopsignaal, het vonnis vaststelt dat er 
niettemin uit volgt dat, indien deze 
ruimte voldoende was voor het voertuig 
van de eiser Lisein om zich tussen de 
vrachtwagen en de rechterboord van de 
rijbaan in te voegen, zij hem belette tot 
aan de voorzijde van dit voertuig te 
geraken, aangezien de getuige Defoiche 
verklaart dat Lisein niet op correcte 
wijze rechts kon plaatsnemen daar de 
vrachtwagen de doorgang verhinderde 
en deze verklaring bevestigd wordt door 
die van de eiser Lisein zelf, die verldaard 
had dat « de motor van zijn wagen 
zich ter hoogte van de deur van de 
vrachtwagen bevond " ; 

Overwegende dat, na te hebben ge
steld dat de eiser Lisein ook had verldaard 
dat hij langs de rechter kant van de 
vrachtwagen « geschoven " was, het von
nis beslist dat niet aan twijfel onderhevig 
zijn de verklaringen van de verweerder 
Vivier die bevestigd zijn door de getuige 
Defoiche en waarin wordt gezegd dat 
voornoen1de verweerder zijn voornemen 
om links af te draaien duidelijk had 
kenbaar gemaakt ; 

Overwegende dat die overwegingen 
van het vonnis duidelijk de feitelijke 
gegevens vermelden waarop het zijn 
beslissing grondt, en dus passend ant
woorden op de in het middel vermelde 
conchisie waarbij de eisers poogden te 
bewijzen dat de tegen verweerder Vivier 
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aangevoerde telastleggingen bewezen 
waren enerzijds op grond van de ver
ldaring van deze verweerder die het 
vonnis preciseert, en anderzijds, op 
grond van andere gegevens dan die 
welke de correctionele rechtbank in aan
merking heeft genomen, dat de wagen 
van de eiser Lisein over een gemakkelijke 
doorgang beschikte rechts van de vracht
wagen en dat geen geloof kon worden 
gehecht aan het getuigenis van Defoiche ; 

Dat het eerste middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat het vonnis de verweerder Vivier 
van de verplichting om meester te zijn 
over zijn snelheid ten aanzien van een 
voertuig dat zich rechts van hem bevond, 
ontslaat op de verkeerde en onwettelijke 
gronden, dat hij, « voor alles" acht 
moest slaan op zijn linkerkant met het 
oog op de eventuele aankomst van 
voorrang hebbende weggebruikers en dat 
het hem « bijzonder moeilijk " was de 
wagen naast hem op te merken : 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat, blijkens andere omstandigheden die 
het vermeldt, de verweerder Vivier 
redelijkerwijze niet kon onderstellen dat 
de eiser Lisein zo onvoorzichtig zou zijn 
als hij werkelijk geweest is en dat hieruit 
volgt dat de hindernis die laatstgenoemde 
uiteindelijk heeft opgeleverd, niet kon 
worden voorzien door Vivier; 

Overwegende dat deze feitelijke over
weging van het vonnis voldoende is om 
de bestreden beslissing wettelijk te 
rechtvaardigen ; dat het middel derhalve 
op ten overvloede gegeven redenen van 
het vonnis kritiek oefent, en dus niet 
ontvankelijk is wegens het ontbreken 
van belang; 

Dat het tweede middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

7 oktober 1969.- ze kamer.- VoO?·
zitter, de H. de Waersegger, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V eTslaggever, 
Baron Richard. - Geli}kluidende con
clusie, de H. Delange, advocaat-gene
raal. 

28 KAMER. - 7 oktober 1969. 

1° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- DEVOLUTIEVE KRACHT. - VoNNIS 

VAN ONBEVOEGDHEID DOOR DE EERSTE 
RECHTER GEWEZEN. - WIJZIGING. -
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER IN 
HOGER BEROEP OVER DE ZAAK ZELF 
UITSPRAAK TE DOEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAREN. -
0PGAVE VAN DE WETSBEPALINGEN 
BETREFFENDE DE REGELS INZAKE 
RECHTSPLEGING EN RECHTSMACHT. -
- 0PGAVE NIET VEREIST. - UITZON
DERING. 

3° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- HoF VAN BEROEP. - EENPARIG
HEID. - GEV ALLEN W AARIN ZIJ VER
EIST IS.- HoF VAN BEROEP DAT EEN 
BESLISSING VAN ONBEVOEGDHEID WIJ
ZIGT EN EEN STRAF UITSPREEKT. 
EENPARIGHEID NIET VEREIST. 

4° ONTUCHT EN PROSTITUTIE. 
SOUTENEUR. - MISDRIJF OMSCHREVEN 
BIJ ARTIKEL 380bis VAN RET STRAF
WETBOEK. - PLAATS VAN RET MIS
DRIJF. 

5° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
STRAFZAKEN. - BEVOEGDHEID « RA
TIONE LOCI "· - SouTENEUR. - Mis
DRIJF OMSCHREVEN BIJ ARTIKEL 380bis, 
3°, VAN RET STRAFWETBOEK. - BE
STANDDEEL VAN RET IN BELGIE GE
PLEEGDE MISDRIJF. - BEVOEGDHEID 
VAN DE BELGISCHE RECHTER. 

6° VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - VEROORDELEND AR
REST. - BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE 
AANHOUDING. - VoORZIENING TEGEN 
RET BESCHIKKEND GEDEELTE TOT VER
OORDELING VERWORPEN. - VoORZIE
NING TEGEN RET BEVEL TOT ONMIDDEL
LIJKE AANHOUDING ZONDER BELANG. 

1° In strajzaken heeft het hogeT beroep 
devolutieve kracht met betrekking tot de 
zaak zelf, wanneer de eerste r'echter zich 
ten onrechte onbevoegd heejt ve1·klaard, 
zodat hi} geen kennis ervan heejt gena
men; m· is geen aanleiding om de 
zaak aan zich te tTekken voor de rechter 
in hager beroep die deze beslissing 
wijzigt en ovm· de zaak zelf uitspraak 
doet (1). (Wetb. van strafv., art. 215). 

(1) Cass., 11 juni en 22 juli 1924 (Bull. en 
PAsiC., 1924, I, 400 en 511), 24 april 1961 
(ibid., 1961, I, 906) en 20 juli 1963 (ibid., 
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·2° De vonnissen en a1·1·esten in strafzalcen 
moeten geen opgave bevatten van de 
wetsbepalingen die slechts bet1·elclcing 
hebben op de door de rechtm· toegepaste 
regel inzalce 1~echtspleging of rechts
macht, met uitzonde1·ing van de bepalin
gen van de wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik de1· talen in gerechtszaken (1). 

3° Het arrest dat een vonnis van onbe
voegdheid van de correctionele 1·echtbank 
wijzigt en de beklaagde vemordeelt, moet 
niet bij eenpm·igheid van de. leden van 
het hof van beroep wo1·den gewezen (2). 
(Wet van 18 jtmi 1869, artikel 140, 
aangevuld door artikel 2 van de wet 
van 4 september 1891.) 

4° H et misdrijf dat erin bestaat souteneur 
te zijn, dit wil zeggen geheel of ten 
dele OP_ kosten te leven van een persoon 
van ww men de pmstitutie exploiteert, 
wordt niet noodzalcelijk begaan op de 
plaats waar de souteneu1· leeft ( 3). 
(Strafwetb., art. 380bis, 3D.) 

5° H et misd1·ijf dat e1·in bestaat souteneur 
te zijn, valt onde1' de bevoegdheid van de 
Belgische ?'echtbanken van het ogenblilc 
dat een der bestanddelen e1·van, met 
name het feit de pmstitutie van een 
persoon te exploiteren, in Belgie wonlt 
gepleegd (4). (Strafwetb., art. 380bis, 
3D.) 

6° V oorziet de veroordeelde zich in cassatie 
tegen een veroo1·delend arrest waarbij 
zijn onmiddellijke aanhouding wonlt 
bevolen en verk1·ijgt het beschiklcend 
gedeelte tot veroordeling, wegens het 
venverpen van de ertegen ingestelde 
voorziening, lcracht van gewijsde, dan 
heeft de voorziening tegen het bevel tot 
onmiddellijlce aanhouding geen belang 
meer (5). 

(GUEGEN.) 

ARREST (vm·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 juni 1969 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

1963, I, 1145); raadpl. cass., i1 december 
1967 (Arr~ cass., 1968, biz. 518). 

(1) Cass., 22 mei 1967 (Arr. cass., 1907, 
biz. 1143). Over het punt dat de opgave 
van de artili:eien van de wet op het gebruik 
der taien in gerechtszaken niet op straffe 
van nietigheid is voorgeschreven : cass., 
,18 maart 1968 (ibid., 1968, biz. 941). 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de veroordelende beslissing : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 215 van 
het Wetboek van strafvordering en 97 
van de Grondwet, 

doordat, na eisers verzet te hebben 
ontvangen tegen het verstekvonnis van 
22 december 1965 houdende wijziging 
van het vonnis waarbij de correctionele 
rechtbank zich onbevoegd had verklaard 
om kennis te nemen van de tegen eiser 
aangevoerde telastlegging, het bestreden 
arrest het hof van beroep bevoegd ver
klaard heeft om kennis te nemen van 
voormelde telastlegging en eiser ver
oordeeld heeft, 

terwijl voornoemd arrest eiser niet kon 
veroordelen zonder de zaak aan zich te 
hebben getrokken en zonder in zijn 
besch1kkend gedeelte uitdrukkelijk arti
kel 215 van het Wetboek van strafvorde
ring te hebben vermeld, zodat het arrest 
zijn beslissing niet regelmatig met rede
nen heeft omldeed : 

Overwegende dat uit de stellingen van 
het bestreden arrest volgt dat het hof 
van beroep, na te hebben beslist dat de 
eerste rechters zich ten onrechte onbe
voegd hebben verklaard om kennis te 
nemen van de tegen eiser aangevoerde 
telas~legging, die bij hen wettelijk aan
hangig was gemaakt, en na zich bevoegd 
te hebben verklaard om ervan kennis te 
nemen, over de zaak zelf beslist heeft 
zoals voorgeschreven bij artikel 215 van 
het W etboek van strafvordering ; dat in 
strafzaken het hager beroep devolutieve 
kracht heeft met betrekking tot de zaak 
zelf, wanneer de eerste rechter er ten 
onrechte geen kennis van heeft genomen, 
en dat er geen aanleiding is om de zaak 
aan zich te trekken ; 

Overwegende dat, met uitzondering 
van de bepalingen van de wet van 
15 juli 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken, de vonnissen en arresten 
geen melding moeten maken van de 
wettelijke bepalingen die slechts betrek-

(2) Cass., 7 december 1903 (Bull. en PASIC., 
1904, I, 176) en 13 juii 1908 (ibid., 1908, I, 295), 
12 maart 1920 (ibid., 1920, I, 95) en 11 decem
ber 1933 (ibid., 1934, I, 98); raadpl. cass., 
19 december 1966 (Arr. cass., 1967, biz.500). 

(3) en (4) Raadpl. cass., 18 november 1957 
(Bull. en PASIC., 1958, I, 285). 

(5) Cass., 20 januari 1969 (An·. cass., 1969, 
biz. 484). 
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king hebben op de door de rechter toege
paste regels inzake rechtspleging of 
rechtsmacht ; 

Dat het middel in elk van zijn onder
delen naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 149 van de wet 
van 18 juli 1869 en 2llbis, ingevoegd in 
het W etboek van strafvordering bij 
artikel 149 van de wijzigingsbepalingen 
vervat in artikel 3 van de wet van 
10 oktober 1967, 

doordat het arrest, dat het door de 
correctionele rechtbank gewezen vonnis 
van onbevoegdheid wijzigt, eiser tot 
gevangenisstraf veroordeelt, 

terwijl het hof van beroep de straf
rechtelijke toestand van de eiser niet 
mocht verzwaren zonder met eenparig
heid van stem.men uitspraak te doen : 

Overwegende dat artiltel 149 van de 
wijzigingsbepalingen vervat in artikel 3 
van de wet van 10 oktober 1967, waarbij 
een artikel 2llbis wordt ingevoegd in het 
W etboek van strafvordering, nog niet in 
werking gesteld is en dus niet geschon
den is kunnen worden door het bestreden 
arrest; -

Overwegende dat het hof van beroep, 
door de beslissing van onbevoegdheid te 
wijzigen en over de zaak zelve te 
beslissen, eiser niet heeft veroordeeld 
nadat hij vrijgesproken was, noch de 
hem opgelegde straffen niet heeft ver
zwaard ; dat het arrest, uitspraak doende 
buiten de uitzonderlijke gevallen bepaald 
in artikel140 van de wet van 18 juli 1969, 
welk artikel aangevuld is bij artikel 2 van 
de wet van 4 september 1891, dan ook 
niet met eenparigheid moest worden 
gewezen; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
Over het derde middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 380bis, 3°, 
van het Strafwetboek, 23 en 24 van het 
W etboek van strafvordering en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest de 
bevoegdheid van het Hof van beroep te 
Luik om kennis te nemen van het aan 
eiser ten laste gelegd wanbedrijf van 
koppelarij erkend heeft op grond dat dit 
wanbedrijf onder de Belgische rechts
macht valt zodra een van de bestand
delen van dit wanbedrijf in Belgie 
gepleegd is, 

terwijl bedoeld misdrijf enkel en alleen 
bestaat in het feit geheel of ten dele 
op kosten te !even van een persoon 
van wie men de prostitutie exploiteert ; 

het feit dat een vrouw zich aan pro
stitutie overgeeft, geen bestanddeel ople
v!C)rt van het wanbedrijf, geheel of ten 
dele te !even op kosten van een 
v:rouw die zich aan prostitutie overgeeft, 
welke feit zich in het onderhavige geval 
in den vreemde heeft voorgedaan, zodat 
het arrest dus niet passend met redenen 
is omkleed: 

Overwegende dat het wanbedrijf om
scbreven in artikel 380bis, 3°, van het 
Strafwetboek niet noodzakelijk begaan 
wordt op de plaats waar de souteneur 
leeft op kosten van een vrouw die zich 
aan prostitutie overgeeft ; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat eiser op het 
tijdstip van de feiten weliswaar in den 
vreemde leefde op kosten van De Deken, 
maar dat hij niettemin te Luik de prosti
tutie exploiteerde waaraan laatst
genoemde zich in deze stad overgaf ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
nit het feit dat een van de bestanddelen 
van de overtreding van artikel 380bis, 
3o, van het Strafwetboek gepleegd is te 
Luik, wettelijk heeft lmnnen a:fleiden dat 
de Correctionele Rechtbank te Luik 
bevoegd was om kennis te nemen van de 
vervolging die deswege tegen eiser werd 
ingesteld; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgescbre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing geen onwettelijkheid 
bevat die voor eiser een grief oplevert ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen het bevel tot onmiddellijke aan
houding: 

Overwegende clat, wegens het verwer
pen van de ertegen ingestelde voorziening, 
de veroordelende beslissing kracht van 
gewijsde verkrijgt ; dat derhalve de 
voorziening tegen het bevel tot onmiddel
lijke aanhouding geen belang meer heeft ; 

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

7 oktober 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter en Verslaggeve1·, de H. de Waer-_ 
segger, raadsheer waarnemend voorzit
ter.- Gelijkluidende conclusie, de H. De
lange, advocaat-generaa1. - Pleiter, de 
H. Collard (van de balie bij het Hof van 
beroep te Luik). 
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1e KAMER.- 9 okto6er 1969. 

BEROEPSZIEKTEN. WET VAN 
24 DECEMBER 1963, ARTIKEL. 46. -
LOON DAT TOT GRONDSLAG STREKT 

· VOOR DE VASTSTELLING VAN DE VER
GOEDINGEN.- BEGRIP. 

H et loon dat tot grondslag strekt voor de 
vaststelling van de vergoedingen tot 
he1·stel van de schade voortsp1·uitend uit 
beroepsziekten is, ove?·eenkomstig arti
kel 46 van de wet van 24 december 1963, 
de werkelijlce vergoecling die we1'd toe
gelcend aan de getrotfene gedttrende het 
jaa?" clat aan het begin VG/,n de arbeicls
ongeschilctheid voorajging, zelfs indien 
cleze ongeschilctheid begonnen is meeT 
clan een jaa?" v66?" de 16 janua?·i 1964·, 
datum vanaf welke de zielcte waaman de 
get?"otfene lijdt aanleiding geeft tot de in 
genoemde wet bedoelcle ve?·goeclingen. 
(Wet van 24 december 1963, art. 46, 
al. 1, en 77, en gecoordineerde wetten 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevaJlen, 
art. 6.) 

(FONDS VOOR BEROEPSZIEKTEN, 
T. HUBLIN.) 

ARREST (ve?·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 maart 1967 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Verviers ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 46 van de wet van 
24 december 1963 betreffende de schade
loosstelling voor en de voorkoming van 
beroepsziekten, 6 van het lwninklijk 
besluit van 28 september 1931 houdende 
coiirdinatie van de wetten op de vergoe
ding van de schade voortspruitende uit 
arbeidsongevallen, zoaJs genoemd arti
kel 6 gewijzigd is bij de artikelen 5, 6 en 8, 
§ 1, van de wet van 10 juli 1951, en 97 
van de Grondwet, 

doo?"clat, nu het vaststaat dat verweer
der sinds I januari 1961 door een 
arbeidsongeschiktheid getroffen is, doch 
op de vergoedingen van de wet van 
24 december 1963 betreffende de schade
loosstelling voor en de voorkoming van 
beroepsziekten slechts aanspraak kan 
maken vanaf de inwerkingtreding van 
deze wet, dit is vanaf 1 januari 1964, 
omdat de ziekte waaraan hij lijdt pas 

vanaf dit tijdstip als een beroepsziekte, 
in de zin van de wet, werd erkend, het· 
bestreden vonnis, om de aan verweerder 
toekomende vergoedingen vast te stellen, 
het loon in aanmerking neemt dat hij 
gedurende het jaar 1963 heeft verdiend 
en eiser veroordeelt om aan verweerder 
de in de wet van 24 december 1963 
bedoelde vergoedingen te betalen op 
basis van een persoonlijk loon van 
103.784 frank, op grand dat « het enige 
litigieuze punt bestaat in de vaststelling 
van het basisloon; dat het basisloon het 
werkelijk loon omvat dat de werkman 
ingevolge zijn overeenkomst heeft geYnd 
gedurende het jaar dat aan het begin 
van de arbeidsongeschiktheid voorafging 
(artikel 46 van de wet van 24 decem
ber 1963 en artikel 6 van de gecoiirdi
neerde wetten op de arbeidsongevaJlen) ; 
dat gedaagde in hager beroep bij zijn 
beslissing van 3 mei 1965 zelf het begin 
van de gedeeltelijke blijvende arbeids
ongeschiktheid heeft vastgesteld op 
1 januari 1964, doch dat de deskundigen 
dit begin hebben verschoven tot 10 febru
ari 1965 ; dat, dientengevolge, het loon 
van 1963 tot basis kan dienen, vermits 
dit jaar aan het jaar van de schadeloos 
te stellen arbeidsongeschiktheid vooraf
gaat ,, 

teTwijl onder het loon dat tot grondslag 
strekt voor de vaststelling van de ver
goedingen van de wet van 24 december 
1963 wordt verstaan het werkelijk loon 
dat, ingevolge de overeenkomst, aan de 
werkman werd toegekend gedurende het 
jaar dat aan het begin van zijn werkelijke 
arbeidsongeschiktheid voorafgin"g, onge
acht of deze ongeschiktheid al dan niet 
recht geeft op de wettelijke vergoedingen, 
en het basisloon niet datgene is dat 
voorafgaat aan het jaar vanaf hetwelk 
de vergoedingen van de wet van 
24 december 1963 aan de werlunan 
worden verleend, waaruit volgt dat het 
loon hetwelk in aanmerking moest wor
den genomen voor de berekening van de 
aan verweerder toekomende vergoedingen 
het loon was van het jaar 1960, jaar dat 
aan het begin van zijn feitelijke arbeids
ongeschiktheid voorafging, namelijk het 
bedrag van 89.484 frank, en door rekening 
te houden met het loon door verweerder 
verdiend gedurende het jaar 1963, jaar 
dat aan het begin van zijn in de zin van 
de wet van 24 december 1963 herstelbare 
arbeidsongeschiktheid voorafging, het 
bestreden vonnis aile in het middel 
aangeduide wetsbepalingen heeft ge
schonden: 

Overwegende dat uit artikel 46 van de 
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wet van 24 december 1963 betreffende 
de schadeloosstelling voor beroepsziekten 
blijkt dat het loon dat tot grondslag 
strekt voor de vaststelling van de 
herstelvergoedingen het loon is dat aan 
de werkman werd toegekend gedurende 
het jaar dat aan het begin van de arbeids
ongeschiktheid voorafging; 

Dat hetvonnis dus niet mocht beslissen 
dat het basisloon dat tot grondslag 
moest dienen voor de vaststelling van 
de aan verweerder verschuldigde herstel
vergoedingen het loon van 1963 was, 
omdat de beroepsziekte waaraan hij lijdt 
pas vanaf 1 januari 1964 aanleiding 
geeft tot de in genoemde wet bedoelde 
vergoeding ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om deze redenen, vernietigt het be
streden vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; en gelet op 
artikel 50 van de wet van 24 december 
1963, veroordeelt eiser in de kosten ; 
verwijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik, zitting houdend in 
hoger beroep. 

9 oktober 1969.- 1e kamer.- Voo!'
zitter, de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. Busin. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Dumon, advocaat-generaal. - Plei
ters, de HH. Simont en Van Leynseele. 

1e KAMER.- 9 oktober 1969. 

1o BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
HANDELSZAKEN. HANDELINGEN 
STRIJDIG ME.T DE EERLIJKE GEBRUI
KE.N INZAKE HANDEL OF NIJVER
HEID. - KONINKLIJK BESLUIT Nr 55 
VAN 23 DECEMBER 1934. - RECHTS
VORDERING TOT OPHOUDING. - BE
VOEGDHEID VAN DE VOORZITTER VAN 
DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL. 

2° RECHTSVORDERING.- ONDEEL
BARE RECHTSVORDERING. - BEGRIP. 

(1) De bevoegdheid van de voorzitter van 
de rechtbank van koophandel zoals zij 
bepaald is bij de artikelen 1 en 3 van het 
koninklijk besluit nr 55 van 23 december 1934, 

3° ONRECHTMATIGE MEDEDIN
GING. - HANDELINGEN STRIJDIG 
MET DE EERLIJKE GEBRUIKEN INZAKE 
HANDEL OF NIJVERHEID. - RECHTS
VORDERING TOT OPHOUDING INGE
STELD TE.GEN TWE.E VERWEERDERS.
DEELBARE RECHTSVORDERING. -'--BE
GRIP. 

4° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - p ARTIJEN 
DIE OVER DE ZAAK TEN GRONDE 
CONCLUSIE HEBBEN GENOMEN OF AAN
GEMAAND WERDEN RET TE DOEN. -
p ARTIJ DIE SLECHTS ONVOLLEDIG 
HEEFT GEANTWOORD OP DE EIS VAN 
HAAR TEGENSTANDER. - RECHTER DIE 
OVER DE ZAAK TEN GRONDE UITSPRAAK 
MAG DOEN. 

1° De voorzitte1· van de rechtbank van 
koophandel, rechtdoende overem•komstig 
de regels betre fjende de rechtspleging in 
kart geding, beveelt de ophouding van 
een handeling die strijdig is met de 
eerlijke gebruiken inzake handel of 
nijverheid becloeld bij het koninklijk 
besluit nr 55 van 23 december 1934 
tot bescherming van de voortbrengers, 
hanclelaars en verbruilcers tegen zelcere 
handel1vijzen strekkencle tot het ver
draaien van de normale voorwaarden 
van de mededinging (1). 

2° en 3° De rechtsvorclering tot ophouding 
bedoeld bij het koninklijk besluit nr 55 
van 23 december 1934, wellce tegen 
twee ve1wee1·ders werd ingesteld wegens 
hanclelingen strijdig met de ee1'lijke 
gebruiken inzake handel of nijverheid 
do01· een van hen gepleegd, in het belang 
en op het verzoek van de andere die 
daarenboven persoonlijlc aan deze hande
lingen had deelgenomen, is niet ondeel
baa1' onder hen en lean dcrhalve niet 
onontvanlcelijk worden verklaa~·d in 
zover z~j gericht is tegen de tweede, om 
de enkele reclen dat zij niet ontvankelijk 
is tegen de eerste (2). 

4° De zaak is in staat van WtJzen en de 
1·echter mag over de zaalc ten g1·onde 
uitspraak doen inclien ellce partij over 
de zaak ten grande concl·usie heeft 
genomen of aangemaancl wm·cl het te 
doen, zelfs zo een van hen slechts 

is opnieuw bevestigd bij artikel 589 van het 
Gerechtelijk Wetboek. 

(2) Raadpl. cass., 7 februari 1964 (Bull. 
en PAsiC., 1964, I, 601) en de noten. 
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onvolledig op de eis van haar tegen
stander heeft geantwoord (1). (Wetb. 
van burg. rechtsv., art. 343.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «COMPAGNIE 
INDEPENDANTE DES TABACS [CINTA] n 

EN CONSORTEN, T. NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP « E TAB L I S S E :WI E NT S 
L. LACROIX ET FILS n, IN AANWEZIGHEID 
VAN: VERENIGING ZONDER WINST
OOGME.RK « BELGISCH - LUXEMBURGSE 
FEDERATIE VAN TABAKVERWERKENDE 
INDUSTRIEEN, FEDETAB n.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 mei 1968 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen (2) ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1217, 1218 en 1351 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat, na te hebben vastgesteld dat 
de rechtsvordering van verweerster er, 
volgens de exploten van 2 en 3 oktober 
1967, toe strekt, als handelingen strijdig 
met de eerlijke gebruiken inzake handel 
of nijverheid, de toepassing te doen 
ophouden van procedes die beogen de 
verkoop van de sigaretten « Rizla n te 
beletten onder voorwendsel de premie
sigaretten te boycotten, en dat de eise
ressen in hager beroep, thans eiseressen, 
deden gelden dat de voorzitter van de 
rechtbank van koophandel onbevoegd 
was om kennis te nemen van deze rechts
vordering in zover ze ingesteld was tegen 
de partij opgeroepen tot bindendverkla
ring van het arrest en dat hij, wegens het 
ondeelbaar karakter van genoemde vor
dering, eveneens onbevoegd was om 
kennis te n8lnen van deze rechtsvorde
ring in zover ze tegen de eiseressen was 
ingesteld, het arrest ovenveegt dat het 
aldus aangevoerde middel geen betrek
king had op de bevoegdheid van de 
eerste rechter, maar een grand van niet
ontvankelijkheid was, en beslist dat 
hoewel de rechtsvordering niet ontvan-

(1) Cass., 14 februari 1952 (Bull. en PASIC., 
1952, I, 349) en 21 december 1967 (.Arr. 
cass., 1968, biz. 594). 

(2) PAsiC., 1968, II, 229. 

kelijk was in zover ze tegen de ver
e.niging zonder winstoogmerk " Fedetab n 

was ingesteld, ze daarentegen, wegens 
de splitsbaarheid van het geding onder 
de oorspronkelijke verweersters, ontvan
kelijk was en tot de bevoegdheid van de 
eerste rechter behoorde in zover ze tegen 
laatstgenoemden, de huidige eiseressen, 
was ingesteld, 

terwijl door te beslissen dat het geschil 
aangebracht door de rechtsvordering van 
verweerster tegen de eiseressen en de 
vereniging zonder winstoogmerk « Fede
tab n en dat beperkt was tot de toepassing 
van artikel 1 van het koninklijk besluit 
nummer 55 van 23 december 1934, 
onder deze partijen niet onsplitsbaar was, 
op grand dat " nu de rechtsvordering 
niet ontvankelijk was tegen " Fedetab "• 
men zich niet kon voorsteilen dat 
genoemd geschil zou lnmnen eindigen op 
verschillende beslissingen indien erover 
afzonderlijke processen werden gevoerd n, 
en dat, bijgevolg, de rechtsvordering, 
hoewel ze niet ontvankelijk w:as tegen 
een van de partijen, ontvankelijk was 
tegen de andere partijen, het arrest de 
ontvankelijkheid van genoemde rechts
vordering niet wettelijk heeft verant
woord in zover ze tegen de eiseressen 
was ingesteld, daar het niet vaststelt, 
zelfs niet impliciet, dat het voorwerp zelf 
van de rechtsvordering, zoals ze tegen 
aile oorspronkelijke verweersters was 
ingesteld, in zijn uitvoering voor verde
ling vatbaar was ; 

Overwegende dat het middel het 
bestreden arrest verwijt niet te hebben 
vastgesteld, zelfs niet impliciet, dat het 
voorwerp zelf van de rechtsvordering, 
zoals ze was, ingesteld tegen aile oor
spronkelijke verweersters - dat wil 
zeggen tegelijkertijd tegen de vennoot
schappen (thans eiseressen) en de ver
eniging zonder winstoogmerk" Fedetab n, 
die thans opgeroepen is in tussenkomst en 
tot bindendverklaring van het arrest -, 
in zijn uitvoering voor verdeling vatbaar 
was; 

Overwegende dat uit de bewoordingen 
zelf van het exploot van 2 en 3 oktober 
1967, getiteld" oproeping en, voor zoveel 
als nodig, nieuwe dagvaarding n, waarbij 
verweerster de door de feitenrechter 
ingewiiligde rechtsvordering, zoals be
doeld in het koninklijk besluit nr 55 
van 23 december 1934, tot ophouden van 
handelingen strijdig met de eerlijke 
gebruiken inzake handel heeft ingesteld, 
in verband gebracht met de conclusie 
door haar genomen voor de voorzitter 
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van de rechtbank van koophandel die 
alleen bevoegd was ·ratione materiae om 
van een dergelijke rechtsvordering kennis 
te nemen, blijkt dat genoemde verweer
ster, oorspronkelijke eiseres, van het 
begin af heeft beschouwd dat de ven
nootschappen, thans eiseressen, zich 
persoonlijk schuldig hadden gemaakt aan 
de boycothandelingen die tegen haar 
werden gericht " met gebruikmaking van 
de tussenkomst >> van voornoemde ver
eniging, waarin ze gegroepeerd war~n, 
.die, onder voorwendsel van een pohtrek 
van sanering van de Belgische sigaretten
markt, het werktuig is geweest voor de 
oogmerken van de eiseressen om verweer
ster van deze markt te verdrijven ; 

Overwegende dat aldus ondubbelzinnig 
blijkt dat het voorwerp van de rechts
vordering tot ophouden van handelingen 
strijdig met de eerlijke -gebruiken inzake 
handel, zoals verweerster ze had inge
steld, deelbaar was onder de eiseressen, 
enerzijds, en de vereniging zonder winst
oogmerk « Fedetab >>, waarin zij gegroe
peeyd waren en die hun gevolmachtigde 
was geweest, anderzijds ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
beslist dat de rechtsvordering in zover 
ze ingesteld was tegen deze vereniging -
die geen handelaar, nijveraar of 
ambachtsman is in de zin van artikel 1 
van voornoemd koninklijk besluit num
mer 55 - niet ontvankelijk was ; 

Dat het hof van beroep daarentegen 
de rechtsvordering inwilligt in zover ze 
tegen de eiseressen, handelsvennoot
schappen, was ingest~ld, en er .. on~~r 
meer op wijst dat ZIJ '' klaarbhJkehJk 
aan de bedoelde handelingen hadden 
deelgenomen, en dat zij zich van Fedetab 
- die zij daartoe bevoegd maakten -
hadden bediend om hun oogmerken te 
verwezenlijken " ; dat aldus het arrest 
wettelijk beslist dat de rechtsvordering 
ontvankelijk was in zover zij tegen de 
eiseressen was ingesteld, hoewel ze dat 
niet was in zover ze tegen de vereniging 
zonder winstoogmerk « Fedetab >> was 
ingesteld; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 17 van de 
wet van 25 maart 1876 houdende de 
voorafgaande titel van het W etboek 
van burgerlijke rechtsvordering, 343, 
414, 416, 424, 425bis, 443, 451, 452, 
454 456, 457, 462, 464 van het Wetboek 
va;_ burgerlijke rechtsvordering (welk 
artikel 416 gewijzigd is bij artikel 2 va!l 
de wet van 28 juni 1948 en welke art1-

kelen 414, 424, 425bis, 443 en 456 
respectievelijk gewijzigd zijn ~ij .~e 
artikelen 20 en 22 van het konrnkhJk 
besluit nummer 300 van 30 maart 1936, 
die bekrachtigd werden bij het enige 
artikel van de wet van 4 mei 1936), 
2 van het decreet van 20 juli 1831 op 
de drnkpers, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doo1·dat, op het verzoek van de eise
ressen om de beroepen beschikking te 
vernietigen op grand dat door de grand 
van het geschil te beslechten, .alhoewel 
partijen zich ertoe hadden beperkt over 
de bevoegheid te concluderen en wat 
verweerster betreft, bovendien te vragen 
dat aan de eiseressen bevel zou worden 
gegeven " onverwijld conclusies ten 
grande te nemen " en dat een « aan
staande datum voor het debat over de 
zaak ten grande " zou worden vastge
steld, de eerste rechter uitspraak had 
gedaan ultra petita en de rechten van de 
verdediging had miskend, het bestreden 
arrest, dat dit verweer verwerpt, beslist 
dat niets kan doen geloven dat de plei
dooien voor de eerste rechter geen 
betrekking hebben gehad op de grand 
van het geschil en dat integendeel som
mige beoordelingselementen, te weten, 
enerzijds, de aanmaning die verweerst~r 
in de door haar neergelegde conclus1e 
aan haar tegenstanders had gedaan om 
nadere verklaringen over de grand van 
de zaak te geven, anderzijds, de verwij
zing door de eerste rechter, alvorens de 
aan de eiseressen verweten handelingen 
grondig te onderzoeken, naar de infor
matiebron die de pleidooien opleverden 
en, tenslotte, de herinnering in de 
beschikking aan het feit dat de eiseressen 
hadden gepleit dat de bedoelde hande
lingen maatregelen van wettige zelfver
dediging van de sigarettenindustrie wa
ren, doen geloven dat het debat zich 
in eerste aanleg niet heeft beperkt 
tot procedure- en bevoegdheidskwesties, 
en, onder kennisneming van het hele 
geschil, het bevel tot ophouden beves~igt 
dat de beroepen beslissing aan de mse
ressen had opgelegd, 

·te1·wijl, eerste onderdeel, geen enkel van 
de beoordelingselementen waaruit het 
arrest afleidt dat in eerste aanleg het 
debat zich niet heeft beperkt tot pro
cedure- en bevoegdheidskwesties maar 
betrekking heeft gehad op de grand 
van het geschil, voldoende n~ar recht 
bewijst dat partijen voor de eerste 
rechter op tegenspraak conclusies ten 
grande hadden genomen en aldus de zaak 

I 
: 

I 
: 
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in staat van wijzen hadden gebracht; 
het, enerzijds, immers niet volstaat, 
opdat de zaak in staat van wijzen zou 
zijn, dat een van de partijen haar 
tegenstander heeft aangemaand om na
dere verklaringen te geven over de grand 
van de zaak, indien zij zelf geen conclusie 
ten grande heeft genmnen, en, anderzijds, 
de omstandigheid dat de eerste rechter 
heeft verwezen naar de informatiebron 
die de pleidooien opleveren en eraan 
heeft herinnerd dat de eiseressen wettige 
zelfverdediging hebben gepleit geenszins 
aantoont, vooral wanneer de beroepen 
beslissing uitdrukkelijk doelt op de door 
partijen neergelegde conclusies die geen 
vordering of verweer ten grande bevatten 
en er nergens op wijst dat zij ter terecht
zitting mondelinge conclusies zouden 
genomen hebben ter aanvulling van hun 
schriftelijke conclusies, dat partijen of, 
althans, verweerster de zaak in staat 
van wijzen hadden gebracht door, zelfs 
mondeling, conclusies ten grande te 
nemen (schending van de artikelen 343, 
414, 416, 424, 425bis van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, 2 van 
het decreet van 20 juli 1831 op de 
drukpers en 97 van de Grondwet) ; 

tweede onclercleel, het arrest, in zover 
het uit de hierboven overgenomen beoor
delingselementen afieidt dat de zaak 
in staat van \vijzen was gebracht, 
de bewijskracht heeft miskend van de 
processen-verbaal van de terechtzittingen 
in de loop waarvan partijen voor de 
eerste rechter geconcludeerd en gepleit 
hebben, welke er geenszins op wijzen 
dat deze partijen, of althans verweerster, 
andere conclusies hebben genomen dan de 
geschreven conclusies waarvan de neer
legging door het bevelschrift wordt vast
gesteld (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

clercle ondercleel, door uitspraak te doen 
over de grand van het geschil, zonder 
de machtsoverschrijding va~1 de eerste 
rechter te sanctioneren met de nietigheid 
van de bestreden beschikking, zoals aan 
het hof was gevraagd, het hof van beroep 
de regel heeft miskend volgens welke de 
rechter in beroep, krachtens de devolu
tieve kracht van het hager beroep, 
slechts geldig kennis kan nemen van de 
grand van de zaak in zover de eerste 
rechter zelf op geldige wijze de grand 
van de zaak mocht beslechten (schending 
van alle in het middel vermelde wets
bepalingen, met uitzondering van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk W etboek) : 

Overwegende dat uit de regelmatig 
aan het Hof voorgelegde stukken blijkt 
dat verweerster in haar exploot van 
2 en 3 oktober 1967, na de diverse 
maneuvers en stappen te hebben uiteen
gezet die handelingen van onee:dijke 
mededinging opleverden waarvan zij het 
slachtoffer was vanwege de sigaretten
fabrikanten, de eisende vennootschappen, 
welke tot doel hadden haar van de 
sigarettenmarkt te verdrijven, hen heeft 
gedagvaard om te verschijnen voor de 
voorzitter van de rechtbank van koop
handel, zitting houdend in kort geding, 
met toepassing van het koninklijk besluit 
van 23 december 1934, « om te horen 
zeggen voor recht dat de negen hierboven 
gedagvaarde fabrikanten, hetzij persoon
lijk, hetzij door tussenkomst van hun 
federatie « Fedetab », tiende gedaagde, 
handelingen hebben gepleegd die strijdig 
zijn met de eerlijke gebruiken inzake 
handel ... ; dientengevolge onmiddellijk 
het ophouden van genoemde handelingen 
van oneerlijke mededinging te bevelen » ; 

Dat verweerster op de terechtzitting 
van 8 november 1967 een conclusie heeft 
neergelegd waarin erop werd gewezen 
dat de gedaagde partijen « als enig middel 
ter beantwoording van de dagvaarding 
van 2 en 3 oktober de onbevoegdheid van 
de voorzitter van de rechtbank van 
koophandel opwerpen ... » en, na te 
hebben geantwoord op dit middel onder 
verwijzing namelijk naar diverse elemen
ten ten grande die uit deze dagvaarding 
bleken, partijen, toen verweersters, heeft 
aangemaand om nadere verklaringen 
omtrent de grand van het geschil te 
geven; 

Dat de zaak voor verdere behandeling 
werd uitgesteld tot 22 november 1967 
waarop ze werd gepleit ; 

Dat de beroepen beschikking van 
3 januari 1968 steunt op de elementen 
die « uit de door partijen neergelegde 
conclusies, uit de bescheiden van hun 
dossiers en nit de gehouden pleidooien » 
blijken; 

Dat de beschikking er, onder andere, 
op wijst « dat alle verwerende partijen 
doen pleiten dat de maatregelen van 
" Fedetab » en haar tussenkomsten maat
regelen van wettige zelfverdediging. van 
de sigarettenindustrie zijn » ; 

Overwegende dat uit deze vaststellin
gen van de beroepen beschikking blijkt 
dat de eistlressen, buiten hun op 8 novem
ber 1967 neergelegde geschreven conclu
sies, mondeling een verweer ten grande 
hebben gevoerd waarop genoemde 
beschikking trouwens heeft geantwoord ; 
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Dat uit de beschikking blijkt dat de 
voorzitter van de rechtbank van koop
handel, in zover hij ten gronde uitspraak 
heeft gedaan op de rechtsvordering 
ingesteld bij de dagvaarding van 2 en 
3 oktober 1967, het ophouden van de 
handelingen heeft bevolen, wat verweer
ster in deze dagvaarding had gevraagd ; 

Overwegende dat de zaak in staat van 
wijzen is wanneer elke partij conclusies 
ten grande heeft genomen of werd 
aangemaand om zulks te doen, .zel£s 
indien een van hen slechts onvolledig 
op de vordering van haar tegenstander 
heeft geantwoord ; dat de rechter soeve
rein beoordeelt of de bewoordingen van 
dit verweer hem in staat stellen uitspraak 
te doen; 

Overwegende dat aldus blijkt dat de 
voorzitter van de rechtbank van koop
handel, die bevoegd was met betrekking 
tot de eiseressen en bij wie de grond van 
de rechtsvordering tot ophouden op 
geldige wijze aanhangig was gemaakt 
door de dagvaarding van 2 en 3 okto ber 
1967 en door de op 8 november 1967 
neergelegde ~nclusie van verweerster, 
waarin de eiseressen werden aangemaand 
om op deze dagvaarding te antwoorden, 
alsmede door het verweer dat laatst
genoemden hebben laten gelden, met 
betrekking tot de grond van de zaak, 
op de volgende terechtzitting waarop de 
zaak werd gepleit, regelmatig uitspraak 
heeft gedaan binnen de grenzen van de 
dagvaarding van 2 en 3 oktober 1967; 

Dat, derhalve, het hof van beroep 
wettelijk het door de eiseressen aange
voerde middel heeft verworpen volgens 
welke de beroepen beschikking door 
nietigheid aangetast zou geweest zijn; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van d~ 
Grondwet, 1 van het koninklijk besluit 
nummer 55 van 23 december 1934 tot 
bescherming van de voortbrengers, han
delaars en verbruikers tegen zekere 
handelwijzen strekkende tot het ver
draaien van de normale voorwaarden 
van de mededinging, en 1350 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest, recht
doende over de grand van het geschil, 
beslist dat de handelingen waarvan dient 
te worden nagegaan of ze strijdig zijn 
met de eerlijke gebruiken inzake handel 
of nijverheid en of ze van die aard zijn 
dat ze het concurrentievermogen van 

verweerster hebben aangetast of hebben 
kumlen aantasten, de handelingen van 
v66r 27 september 1967 omvatten, op 
welke datum de statutaire wijziging die 
uitdrukkelijk de handel in sigaretten in 
het maatschappelijk doel van verweerster 
heeft opgenomen, tegen derden kon 
worden ingeroepen, in zover deze hande
lingen voortgezet worden in de latere 
handelingen, en, na te hebben vastge
steld dat de overeenkomsten en stappen 
van v66r 27 september 1967 met de 
volgende een homogeen geheel vormden, 
het door de eerste rechter aan de eise
ressen opgelegd bevel tot ophouden 
bevestigt, 

terwijl de omstandigheid dat verweer
ster vanaf 27 september 1967 concurrente 
is geworden van de eiseressen, in verband 
gebracht met het feit dat de handelingen 
van v66r deze datum, die aileen worden 
bedoeld in de inleidende exploten, met 
de volgende en homogeen geheel vormen, 
aan de v66r 27 september 1967 verrichte 
handelingen niet het karakter kan toe
kennen van handelingen van oneerlijke 
mededinging die het recht geven om de 
bij het koninklijk besluit nummer 55 van 
23 december 1934 bepaalde rechtsvorde
ring tot ophouden in- te stellen, daar er 
tussen partijen definitief was gevonnist 
bij de beroepen beschikking, waartegen 
dienaangaande geen hoger beroep werd 
ingesteld, dat genoemde handelingen 
niet het voorwerp konden zijn van een 
rechtsvordering tot ophouden, vermits 
verweerster, tot die datum, geen statu
taire machtiging had om handel in 
sigaretten te drijven en ze dus, bij gebrek 
aan handelscompetitie tussen partijen, 
geen handelingen van oneerlijke mede
dinging waren in de zin van artikel 1 
van voornoemd koninklijk besluit : 

Overwegende dat het middel onder
stelt dat het hof ·van beroep de hande
lingen van v66r 27 september 1967, 
datum waarop de statutaire wijziging, 
die uitdrukkelijk de handel in sigaret
ten in het maatschappelijk doel van 
verweerster heeft opgenomen, tegen der
den kon worden ingeroepen, heeft be
schouwd als zijnde, reeds v66r deze 
datum, handelingen van oneerlijke mede
dinging in de zin van artikel 1 van het 
koninldijk besluit nr 55 van 23 decem
ber 1934, terwijl deze handelingen dit 
karakter jegens verweerster niet konden 
hebben v66r 27 september 1967, bij 
gebrek aan een mogelijke handelscom
petitie tot die tijd tussen verweerster, 
enerzijds, en de eiseressen, anderzijds; 

Overwegende dat deze onderstelling 
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op een onjuiste uitlegging van de bestre
den beslissing steunt ; 

Overwegende dat uit deze beslissing 
blijkt dat de handelingen van v66r 
27 september 1967 die het hof van 
beroep in aanmerking heeft genomen 
omdat ze met latere overeenkomsten en 
stappen, welke het arrest preciseert, die 
met name in okto ber 1967 verricht waren, 
« een homogeen geheel » vormden, hande
lingen waren waarvan de gevolgen 
noodzakelijk zouden voortduren zolang 
er geen einde aan was gemaakt ; dat 
aldus het arrest zich ertoe beperkt, in 
het licht van de overeenkomsten afge
sloten en de stappen gedaan door de 
eiseressen persoonlijk of door tussen
komst van « Fedetab » sinds 27 septem
ber 1967, dat wil zeggen sinds de volgens 
de eiseressen vereiste handelscompetitie 
bestond, te verklaren dat laatstgenoemde 
hun tegen verweerster gerichte oogmer
ken van conunerciiile boycot en verdrij
ving verder hadden uitgevoerd na de 
datum vanaf welke verweerster zich op 
de bescherming van het koninklijk besluit 
nummer 55 kon beroepen ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

9 oktober 1969.- 1e kamer.- Voor
.zitter, de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1~, 
de H. Perrichon. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Dumon, advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HH. VanRyn en Simont. 

1e KAMER.- 10 Oktober 1969, 

BEWI.JS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. - AKTE VAN 
VERKOOP, PER KAVEL, VAN EEN GROND, 
WAARBIJ DE DIENSTBAARHEID VAN 
OVERGANG TEN BEHOEVE VAN DE 
VERKOCHTE KAVELS WORDT GEVES· 
TIGD.- UrTLEGGING VAN DE BEPALIN· 
GEN VAN DE AKTE BETREFFENDE DE 

MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT 
VAN DE AKTE. 

De bewijskracht van de akte van verkoop, 
per kavel, van een grand, waarbij de 
dienstbam·heden van overgang worden 
gevestigd ten behoeve van de ve1·kochte 
kavels, wordt niet mislcend do01· het 
vonnis clat aan deze clienstbaarheclen een 
omvang en een clraagwijclte toekent welke 
blijlcen uit cleze vm·koopakte, alsmede uit 
een vroegm·e alcte, waarnaar cleze akte 
vm·wijst (1). 

{VAN DEN BOSCH EN VAN DEN CLOODT, 
T. PEETERS.) 

ARRES'r. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 mei 1968 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 686, inzonderheid 
lid 2, 691, inzonderheid lid 1, 700, 703, 
1317, 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

cloo1·clat, om te beslissen dat de verweer- · 
ders, de r.echtsopvolgers van Fr. Brems, 
koper van de kavels 62, 89 en 90 van het 
« Kasteel Ertbrand " genaamde domein, 
gelegen te Kapellen-Putte en in openbare 
veiling verkocht op 30 november 1964, 
gebruik mogen maken van een erfdienst
baarheid van overgang naar de weg 
genaamd Klinkaert, die naar luid van een 
authentieke verkoopakte van 6 septem
ber 1951 op het eigendom van de eisers 
was gevestigd ten behoeve van voor
noemd domein dat toen het gezamenlijke 
eigendom van de erven Biart was, en 
toegang tot deze uitweg mogen hebben 
door een andere, 10 meter brede « servi
tudewegenis », gevestigd, krachtens de 
bijzondere voorwaarden van de openbare 
veiling van 30november 1964, onder meer 
op de door eiser gekochte kavels 66-67 
en 70-71, het bestreden vonnis in hoofd
zaak hierop steunt dat de « servitude
wegenis » van 10 meter breedte door 
bedoelde bijzondere voorwaarden is ge
vestigd, althans ten behoeve van zekere 
kavels, waaronder de kavels 62, 89 en 
90, om te leiden zowel tot de Grote Baan 
als tot de Klinkaert, 

DIENSTBAARHEDEN, VERENIGBAAR MET (1) Raadpl. cass., 26 september 1969, 
DE WOORDEN VAN DE AKTE. - GEEN supm, blz. 104). 
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terwijl de rechter, door aldus te beslis
sen, de bewijskracht schendt van de 
duidelijke en nauwkeurige termen van 
de bijzondere voorwaarden van de ver
koping, waarnaar wordt verwezen en die 
zijn aangehaald in de authentieke titels 
van aankoop, zowel van eiser als van de 
rechtsvoorganger van de verweerders, 
aangezien de « servitudewegenis " van 
10 meter breedte werd gevestigd ten 
behoeve van zekere kavels, waaronder de 
kavels 62, 89 en 90, onder meer. op de 
kavels 66-67 en 70-71, in de volgende 
bewoordingen : « Loten ... met uitweg 
naar de Grote Baan langs een servitude
wegenis van ... om te komen in de servi
tudewegenis van 10 meter breedte, 
liggend half en half, zuidwaarts op de 
loten 8 tot en met II, 23 tot en met 33, 
59 tot en met 61, 66 tot en met 69 en 
noordwaarts op de loten 12 tot en met 
16, 34 tot en met 42, en 70 tot en met 
77 ... ,, wat het gebruik uitsluit van 
bedoelde erfdienstbaarheid over de kavels 
66-67 en 70-71 om toegang te hebben tot 
de Klinkaert door de uitweg, welke op 
het eigendom van de eisers gevestigd 
werd ingevolge de authentieke verkoop
akte van 6 september 1951; waaruit 
volgt dat het vonnis, enerzijds, de bewijs
kracht van bedoelde bijzondere voor
waarden miskent (schending van de 
artikelen 1317, 1319 en 1320 van het 
Burgerlijk Wetboek), dienvolgens aan 
de op de kavels 66-67 en 70-71 gevestigde 
erfdienstbaarheid van uitweg een omvang 
toekent welke de titel van vestiging daar
van niet behelst (schending van de 
artikelen 686, inzonderheid lid 2, 691, 
inzonderheid lid 1, van het Burgerlijk 
Wetboek), en, anderzijds, de eisers 
onwettigveroordeelt om op het eigendom 
dat zij in 1951 gekocht hebben een 
erfdienstbaarheid te ondergaan welke 
niet meer kan uitgeoefend worden (schen
ding van de artikelen 700 en 703 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het vonnis erop 
wijst dat het aan de akte van open
bare verkoop van 30 november 1964 
gehecht bijzonder lastenkohier ten voor
dele van een deel van de kavels, waarin 
die van de verweerders begrepen zijn, 
een dubbele uitweg stipuleert, de ene 
langs voor naar de Grote Baan en de 
andere langs achter naar de weg genaamd 
Klinkaert, dat wat de uitweg naar de 
Grote Baan betreft er een heel systeem 
van « servitudewegenissen " ingevoerd 
wordt, waaronder een van 10 meter 
breedte, en dat, wat de uitweg naar de 
Klinkaert betreft, verwezen wordt naar 

een akte van aankoop van 6 september 
1951, waarin bepaald wordt «De bij 
deze (akte) verkochte eigendom zal 
uitweg moeten geven aan de achter
liggende en nevenliggende eigendommen 
nog toebehorende aan de onverdeeldheid 
der erven Biart ter breedte van 3 meter 
zuid-westwaarts over de bij deze aange
kochte eigendommen en inzonderlijk 
begrijpende de percelen gekadastreerd ... 
om te komen met paard en kar en aile 
andere vervoermiddelen op de weg ge
naamd Klinkaert ... " ; 

Dat het vonnis op grond daarvan 
beslist dat de eigendommen van de 
verweerders, die deel uitmaakten van de 
« eigendommen nog toebehorende aan de 
onverdeeldheid der erven Biart " waarvan 
spraak in voormelde bepaling van de 
akte van aankoop van 6 september 1951, 
een erfdienstbaarheid van uitweg hebben 
langs de bestaande bosweg over het 
eigendom van de eisers naar de Klin
kaert; 

Overwegende dat volgens het middel 
voormelde « servitudewegenis "van 10m. 
breedte aileen gevestigd werd om aan 
de eigendommen van de verweerders een 
toegang tot de Grote Baan te verschaffen, 
ter uitsluiting van het gebruik ervan in 
de andere richting om toegang te geven 
tot de Klinkaert ; dat deze stelling 
gesteund is op de bijzondere voorwaar
den van de akte van verkoop van 
30 november 1964 waarbij bepaald wordt 
dat, onder meer, de loten 62, 89 en 90, 
eigendommen van de verweerders, een 
uitweg hebben naar de Grote Baan langs 
een servitudewegenis van ... om te komen 
in de servitudewegenis van 10 meter 
breedte; 

Overwegende dat in zover het middel 
het lot 62 betreft, het niet ontvankelijk 
is, daar in de conclusie van de eisers 
deze kavel niet vermeld werd; 

Overwegende dat het vonnis met 
betrekking tot bedoelde « servitudewe
genis " van 10 meter vaststelt dat deze 
op het verkavelingsplan en in de ver
koopsvoorwaarden aangeduid wordt als 
liggende op de loten 59 tot en met 61 
en 60 (lees 66) tot en met 69, hetzij de 
« servitudewegenis " die hoven leidt tot 
aan de uitweg naar de Klinkaert ; 

Da.t, op grond van die vaststelling en 
van de bepaling die ten voordele van de 
eigendommen van de verweerders een 
dubbele uitweg stipuleert, het vonnis, 
zonder van de akte van verkoop van 
30 november 1964 een uitleggir1g te geven 
die met de termen ervan onverenigbaar 
is, en zonder dienvolgens de omvang 

I 
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van de erfdienstbaarheid uit te breiden, 
heeft kunnen beslissen dat bedoelde 
« servitudewegenis » gevestigd werd om, 
onder meer, aan de kavels 62, 89 en 90 
toegang te verschaffen niet aileen tot de 
Grote Baan, maar ook tot de uitweg 
naar de Klinkaert ; 

Overwegende dat in zover het middel 
het vonnis kritiseert omdat het de eisers 
veroordeelt om op de uitweg naar de 
Klinkaert een erfdienstbaarheid te onder
gaan die niet meer kan uitgeoefend 
worden, wegens het feit dat de aan de 
verweerders toebehorende percelen van 
voormelde uitweg gescheiden zijn door 
de aan de eisers toegewezen kavels, het 
vonnis, zijn beslissing rechtvaardigt door 
erop te wijzen dat, gelet op de aandui
dingen van het verkavelingsplan en van 
de verkoopsvoorwaarden, de " servitude
wegenis , ten voordele van de kavels 62, 
89 en 90 dit deel van de wegenis van 
10 meter breedte begrijpt dat loopt langs 
de kavels 70 en 77, 't te zeggen het deel 
dat tot aan de uitweg naar de Klinkaert 
leidt, en dat men onmogelijk kan 
aannemen dat de erfdienstbaarheden die 
in het leven geroepen werden door de 
akte van openbare verkoop van 1964 
reeds bij de aanvang te niet zouden 
gedaan worden door de toewijzing van 
enige kavels aan de eisers ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden. 

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

10 oktober 1969.- 1e kamer.- Voor
zitter, de H. De Bersaques, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Gerniers. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Colard, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, de HH. Fally en Philips. 

2• KAMER. - 13 Oktober 1969, 

I 0 REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VEROORDELING WEGENS OVERTREDING 
VAN DE POLITIE OVER RET WEGVER
KEER.- VoNNIS WAARBIJ BUITEN DE 
OP DEZE OVERTREDING GESTELDE STRAF, 
RET VERV AL VAN RET RECHT TOT STU-

(1) Cass., 16 december 1963 (Bull. en 
en P.Asrc., 1964, I, 409); 24 juni 1968 (.Arr. 
cass., 1968, biz. 1301 ). 

REN WORDT UITGESPROKEN. - VER
MELDING VAN DE WETSBEPALING, DIE 
DE BESTANDDELEN VAN DE OVER
TREDING OPGEEFT ALSMEDE VAN EEN 
BEPALING DIE HIEROP STRAF STELT, 
MAAR NIET VAN ARTIKEL 38 VAN DE BIJ 
KONINKLIJK BESLUIT VAN. 16 MAART 

1968 GECOORDINEERDE WETTEN. - IN 
RECHTE GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

2° WEGVERKEER. - VERVAL VAN 
RET RECHT TOT STUREN. - HERHA
LING. - BEKLAAGDE DIE BINNEN RET 
JAAR VOOR DE OVERTREDING VIJFMAAL 
IS VEROORDEELD WEGENS ENIGE OVER
TREDING VAN DE REGLEMENTEN BE
TREFFENDE DE POLITIE OVER RET 
WEGVERKEER. - BIJ KONINKLIJK BE
SLUIT VAN 16 MAART 1968 GECOORDI

NEERDE WETTE.N, ARTIKE.L 38, § l, 2°. 
-BElGRIP. 

1° In rechte gemotiveenl is het vonnis tot 
veroordeling wegens een overt1·eding van 
de politie over het wegveTkeer, waarin 
melding wo1·dt gemaakt van de wetsbe: 
paling die de bestanddelen van deze 
ove1't1·eding opgeeft, alsmede van de 
bepaling die hie1·op stmf stelt, zelfs 
indien het vonnis bovendien het verval 
van het recht tot sturen uitsp1·eekt, maa1' 
geen melding maakt van artikel 38 van 
de bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968 gecooTdinee?·de wetten bet1·efjende 
de politie ove1· het wegveTkeer (1). (Impli
ciete oplossing.) 

2° Naa1· luid van artilcel 38, § 1, 2°, 
van de bij koninklijlc besluit van 
16 maart 1968 gecoo1·dineerde wetten 
betreffende de politie van het wegve1'
kee1', lean bij ve1·oo1·deling wegens over
t1·eding van de politie over het wegverkee1· 
of wegens een ve1·keeTsongeval; de 1·echte1· 
verval van het 1·echt tot het besttwen van 
een voertuig, een luchtschip en het 
geleiden van een Tijdier uitspTeken, voor 
zoveT het misd1·ijf of het ongeval aan het 
persoonlijk toedoen van de dadeT te 
wijten is, indien de schuldige binnen 
het jaar v66r het misdrijf vijfmaal is 
veroo1·deeld wegens enige overtreding 
van de reglementen betreffende de politie 
over het wegverkeer; de omstandigheid 
dat het misdrijf te wijten is aan het 
persoonlijk toedoen van de dade1' is 
aldus vereist voor het nieuw misdrijf en 
niet voor de vorige (2). 

(2) Onder bet stelsel van v66r de wetten 
betreffende de politie van bet wegverkeer, 
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(OLIESLAGER.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 31 maart 1969 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen ; 

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

doordat het vonnis eiser vervallen ver
klaart van het recht om een motorrijtuig 
te besturen voor de termijn van 6 maan
den, zonder het bestaan vast te stellen 
van alle elementen die de verva.Uenver
klaring kunnen wettigen, namelijk dat 
de overtredingen die eiser binnen de 
twee j aar v66r de nieuwe overtreding 
heeft opge~open en niet alleen de nieuwe 
overtreding, aan zijn persoonlijk toe
doen te wijten zijn (artikel 2-7, § 1, 2°, 
van de wet van 1 augustus 1899, hou
dende herziening van de wetgeving en 
de reglementen op de politie van het 
vervoer, gewijzigd door de wet van 
15 april 1958), en zonder de wetsbepa
lingen aan te duiden die, voor de ten 
laste gelegde overtredingen, een verval
lenverklaring van het recht om een 
motorrijtuig te besturen, bepalen : 

Overwegende dat eiser vervolgd en 
veroordeeld werd wegens twee overtre
dingen van het wegverkeersreglement op 
15 mei 1968 gepleegd met de omstandig
heid dat hij binnen een jaar v66r het 
misdrijf vijf veroordelingen opliep wegens 
enigerlei overtredingen van verkeersregle
menten en dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat het misdrijf B te wijten is 
aan het persoonlijk toedoen van eiser ; 

Overwegende dat afgezien van de 
vraag of het wettelijk vereist is, zowel 
de dagvaarding als het bestreden vonnis, 
in strijd met de aanvoering van het 
middel, de wetsbepaling vermeldt op 
grand waarvan de vervallenverklaring 
uitgesproken werd, te weten artikel 38, 
§ 1, 2°, van de bij koninklijk besluit van 
16 maart 1968 gecoi.irdineerde wetten 
betreffende de politie van het wegver-

gecoiirdineerd bij koninklijk besluit van 
16 maart Hi68, mocht de rechter, bij veroor
deling wegens overtreding van de politic over 
het wegverkeer of verkeersongeval, aan het 
persoonlijk toedoen van de dader te wijten, het 
verval van het recht tot het besturen van een 
voertuig of een luchtschip of het geleiden 
van een rijdier uitspreken « zo de schuldige 

keer, welke bepaling artikel 2-7, § 1, 2°, 
van de wet van 1 augustus 1899 her
neemt, zoals dit artikel gewijzigd werd 
door artikel 1, e, van de wet van 
ll juli 1967; 

Overwegende dat luidens voornoemd 
artikel 38, § 1, 2°, de rechter, bij ver
oordeling wegens overtreding van de 
politie over het wegverkeer of wegens 
een verkeersongeval, voor zover het 
misdrijf of het ongeval aan het persoon
lijk toedoen van de dader te wijten is, 
verval van het recht tot het besturen van 
een voertuig, een luchtschip en het 
geleiden van een rijdier kan uitspreken 
voor een duur van ten minste acht dagen 
en ten hoogste vijf jaar indien de schul
dige binnen een jaar v66r het misdrijf 
en niet, zoals verkeerdelijk ingeroepen in 
het middel, twee jaar, termijn welke in 
het oud artikel 2-7, § 1-2°, v66r de wijzi
gingdoor de wet van ll juli 1967 vermeld 
was, vijfmaal veroordeeld is wegens enige 
overtreding van de reglementen betref
fende de politie over het wegverkeer ; 

Overwegende dat uit de bewoordingen 
van de nieuwe wetsbepaling blijk dat de 
omstandigheid dat het misdrijf aan het 
persoonlijk toedoen van de dader te 
wijten is, slechts voor het nieuwe misdrijf, 
en niet voor de vijf vorige overtredingen 
vereist is; 

Dat het middel deels feitelijke grand
slag mist en deels 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 voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 

13 oktober 1969.- 2e kamer.- Voor
zittm·, de H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. V erslaggever, 
de H. Wauters. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Duman, advocaat-generaal. 

binnen twee jaar v66r het misdrijf drie 
veroordelingen wegens enigerlei overtreding 
van de verkeersverordeningen heeft opgelopen, 
ofwel binnen vijf jaar tevoren veroordeeld 
werd wegens doding of tweemaal veroordeeld 
werd wegens slagen en verwondingen naar 
aanleiding van een aan zijn persoonlijk toedoen 
te wijten verkeersongeval >>, 
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Op dezelfde dag werd een.zelfde arrest 
uitgesproken op voorziening van dezelfde 
eiser tegen een vonnis van de Correc
tionele Rechtbank te Antwerpen van 
31 maart 1969. 

28 KAMER. - 13 oktober 1969. 

1o SOCIALE ZEKERHEID. - .TAAR
LIJKSE VAKANTIE. - PROCESSEN-VER
BAAL VAN DE DOOR DE KONING EN DE 
REGERING AANGEWEZEN AMBTENAREN. 
- BEWIJSKRAOHT. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
PROOES-VERBAAL IS REOHTSGELDIG, 
BEHOUDENS TEGENBEWIJS. - VRIJ
SPRAAK. - V ASTSTELLING DAT DE 
FElTEN NIET BEWEZEB ZIJN GEBLEVEN. 
- NIET WETTELIJK GEREOHTVAARDIG
DE VRIJSPRAAK. 

1 o Rechtsgelclig, behouclens tegenbewijs, 
zijn cle p1·ocessen-verbaal met betrekking 
tot ove?'t?·eclingen van de bepalingen 
inzake cle wetten bet?"efjende het jaarlijks 
verlof der loona?·beide?·s, gecoo?"dineercl 
bij het lconinklijk besluit van 9 maart 
1951, van de cloo?' de Koning en de 
Regering aangewezen ambtena1·en die 
toezicht ho~tclen over de uitvoering van 
bedoelde gecoonlineerde wetten (Kon. 
besl. van 9 maart 1951, art. 55bis en 
56.) 

2o De vrijspraak van de beklaagde wordt 
niet wettelijk ge1·echtvaardigd door het 
vonnis clat enkel vaststelt dat « bij het 
onderzoek van de zaak en de debatten 
ter tm·echtzitting, cle jeiten niet bewezen 
zijn gebleven », hoewel de overtreding 
vastgesteld we1·d in een p?·oces-ve?·baal 
dat rechtsgeldig is behoudens tegenbe
wijs (1). 

( 1) Het Hof heeft in zijn arrest van 26 maart 
1926 (Bull. en PASIC., 1926, I, 350 en Rev. de 
dr. penal et de m·im., 1926, biz. 689) eraan 
herinnerd dat " de vrijspraak van de beklaagde 
wettelijk wordt gerechtvaardigd indien bij het 
ontbreken van een conclusie van het openbaar 
ministerie en bij het ontbreken van een pt·oces
verbaal dat ?"eohtsgeldig is behouclens tegen-

(PROOUREUR DES KONINGS TE KORTRIJK 
T. DE SIMPENLAERE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 februari 1969 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Kortrijk ; 

Over het eerste en het tweede middel 
samen, 

het eerste, afgeleid uit de schendiiig 
van artikel 56, lid 3, van de op 9 maart 
1951 gecoordineerde wetten betreffende 
het jaarlijks verlof der loonarbeiders, 

cloordat het vonnis verweerder vrij
spreekt wegens inbreuk op de arti
kelen 3, lid 2, en 59, lid 2, van bedoelde 
wetten, 

terwijl het tegenbewijs van de in het 
proces-verbaal van de inspecteur van 
het Ministerie van sociale voorzorg 
gedane vaststelling dat verweerder werk
zaam was buiten zijn eigen gezin tijdens 
de duur van het verlof, niet geleverd 
werd en verweerder dit feit op zich zelf 
niet loochende -maar het trachtte te 
minimiseren ; 

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

doorclat het bestreden vonnis verweer
ster vrijspreekt .zonder er op te wijzen 
dat het tegenbewijs van de vaststellingen 
van het proces-verbaal, waarop het diertde 
te steunen om de vrijspraak te motiveren, 
geleverd werd : 

Overwegende dat luidens artikel 56, 
lid 3, van de op 9 maart 1951 gecoordi
neerde wetten betreffende het jaarlijks 
verlof der loonarbeiders de door de 
regering aangewezen ambtenaren in geval 
van overtreding processen-ve:r:baal op
maken welke rechtsgeldig zijn, behoudens 
tegenbewijs ; 

Overwegende dat het vonnis, om ver
weerder vrij te spreken wegens inbreuk 
op de artikelen 3, lid 2, en 59, lid 2, 
van bovengemelde wetten, deze beslis
sing steunt op de enkele reden « dat, 
bij het onderzoek der zaak en de behan-

bewijs, bet vonnis vaststelt dat de telast
leggingen niet bewezen zijn "· Raadpl. ook 
de conclusie van Procureur-generaal R. Hayoit 
de Termicourt, toen Advocaat-generaal, v66r 
cass., 17 maart 1952 (Bull. en PAsiC., 1952, 
I, 439). 
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deling ter zitting gedaan, de feiten niet 
bewezen zijn gebleven " ; 

Overwegende dat het vonnis aldus in 
gebreke blijft de bewijselementen aan te 
duiden waarop het steunt om de vast
stellingen van bet regelmatig door de 
bevoegde ambtenaar opgestelde proces
verbaal te verwerpen ; 

Dat de middelen gegrond zijn ; 
En overwegende dat wat betreft de 

betichting b de substantiele of op straffe 
van nietigbeid voorgeschreven recbts
vormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, vernietigt bet be
streden vonnis, in zover het de vrij
spraak van verweerder wegens de beticb
ting a bevestigt en ·over de kosten 
uitspraak doet ; beveelt dat melding van 
dit arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing ; veroordeelt verweerder in de belft 
van de kosten ; laat bet overige ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Gent, zitting boudende in boger beroep. 

13 oktober 1969. ~ 2e kamer.- Voo1'
zitter, de H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1·, 
de H. Wauters. ~ Gelijkluidende con
clusie, de H. Dumon, advocaat-generaal. 

ze KAMER. - 13 oktober 1969. 

1o SPORTWEDSTRIJDEN. - WET 
VAN 2 APRIL 1965 WAARBIJ DE DOPING
PRAKTIJK VERBODEN WORDT BIJ SPORT-. 
COMPETITIES. - MONSTERNEMING EN 
ONTLEDING ERVAN.- VoORWAARDEN. 

2o SPORTWEDSTRIJDEN. - WET 
VAN 2 APRIL 1965 WAARBIJ DE DOPING
PRAKTIJK VERBODEN WORDT BIJ SPORT-
COMPETITIES. 0VERTREDING. 
BEWIJS 'VAN DE OVERTREDING GE
GROND OP DE ONTLEDING VAN EEN 
MONSTER, ZOALS DIT IS BEPAALD BIJ 
ARTIKEL 4 VAN DE WET. - MOGELIJK
HEID VAN DESKUNDIG ONDERZOEK 
DOOR DE TEGENPARTIJ AFGEWEZEN 
VOOR DE BEKLAAGDE, - VRIJSPRAAK. 
- WETTELIJKHEID. 

1° Tot op de datttm van de inwerkingtreding 
van het koninklijk besluit bedoeld bij 
artikel 5 van de wet van 2 april 1965 
waarbij de dopingpraktijk verboden 
wordt bij sportcompetities kunnen de 
gerechtelijke overheden monsternemingen 
gelasten in de voorwaa1·den doo1· hen 
bepaald, alsmede de monste1·s laten 
ontleden door deskundigen door hen 
aangeduid, mits daarbij door geeigende 
maatregelen de mogelijkheid van des
kundig onderzoek door de tegenpartij te 
vrijwaren. 

2° W ettelijk gerechtvaardigd is de vrij
spraak van een beklaagde, vervolgd 
wegens een ove1·treding bedoeld bij 
artikel 7 van de wet van 2 april 1965 
waarbij de dopingpraktijk verboden 
wordt bij spo1·tcompetities, die gegrond 
is hierop dat de voorwaarden waarin 
met het oog op de ontleding werden 
ver1·icht de monsternemingen waarvan 
sprake in a1·tikel 4 van de wet om het 
bewijs van de overtreding te leve1·en, 
voor de beklaagde elke mogelijkheid van 
deskundig onderzoek door de tegenpartij, 
zoals dit is bepaald bij artikel 8 van deze 
wet, uitsluiten. 

(PROCUREUR-GENERAAL TE BRUSSEL, 
T. ANQUETIL.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 januari 1969_door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste en het tweede middel 
samen, 

het eerste, afgeleid uit de schending van 
artikelen I, 2, 7 en inzonderbeid 8 van de 
wet van 2 april 1965 waarbij de doping
praktijk verboden wordt bij sportcompe
tities, 

doordat het bestreden arrest de onmo
gelijkheid van een veroordeling van 
beklaagde afieidt uit de enkele vast
stalling dat een expertise door beklaagde 
aangevraagd, uitgesloten is wegens het 
feit dat er geen tweede urinestaal hiertoe 
voorbehouden werd. 

terwijl enerzijds, voormeld artikel 8 
dergelijke algemene draagkracbt mist en 
geen volstrekte nietigbeid voorziet doch 
enkel een algemene waarborg ter eer
biediging van de rechten van de ver
dediging, waarvan bet arrest niet vast
stelt dat zij zouden geschonden ge
weest zijn, en, anderzijds, de ingeroe
pen wetsbepaling, verre van enige bij-

L:-
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zondere voorzorgsmaatregel op straffe 
van nietigheid voor te 13chrijven, zoals 
het nemen van een dubbel staal urine, 
zich ertoe beperkt een algemene verplich
ting te Ieggen op de gerechtelijke over
heden, die « door geeigende maatregelen 
de mogelijkheid van desktmdig onderzoek 
door de. tegenpartij » moeten vrijwaren ; 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van artikel 97 van de Grondwet wegens 
gebrek aan 1notivering, minstens dubbel
zinnige motivering die gelijkstaat met 
afwezigheid van motivering, 

doordat de bestreden beslissing in het 
onzekere laat of het Hof heeft bedoeld 
dat artikel 8 van de wet van 2 april 1965 
noodzakelijk geschonden werd door het 
louter feit dat de monsterneming zonder 
staal voor tegenbewijs geschiedde dan 
wei of er zou dienen onderzocht of de 
gerechtelijke overheden al dan niet de 
door de wet voorgeschreven " geeigende 
maatregelen " getroffen hadden : 

Overwegende dat het arrest er op 
wijst " dat de voorwaarden waarin de 
monsterneming zonder staal voor tegen
bewijs is geschied elke mogelijkheid van 
expertise door beklaagde aangevraagd 
uitsluiten, hoewel de vrijwaring dezer 
mogelijkheid door de wetgever uitdruk
kelijk geboden werd (artikel 8, in fine, 
van de wet van 2 april 1965), en dat 
derhalve de voorhanden zijnde gegevens 
niet toelaten de telastlegging als be
wezen te aanzien » ; 

Overwegende dat het arrest aldus zon
der dubbelzinnigheid en zonder schending 
van bovengemeld artikel 8 beslist dat 
ten deze, in acht genomen de voorwaar
den waarin zij geschied is, de monster
neming zonder staal van tegenbewijs de 
mogelijkheid van een expertise door ver
weerder aangevraagd uitsluiten, zodat 
de door de wet voorgeschreven geeigende 
maatregelen niet getroffen werden en dat 
de voorhanden zijnde gegevens niet toe
Iaten de telastlegging voor bewezen te 
aanzien; 

Dat beide middelen feitelijke grondslag 
missen; 

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

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

13 oktober 1969. ~ 2e kamer.- Voo1'
zitter, de H. Louveaux, raadsheer waar-

nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
de H. Wauters. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Duman, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 13 oktober 1969. 

1° GENEESKUNDE. - 0RDE VAN 
GENEESHEREN. - RADEN VAN DE 
0RDE. - BEVOEGDHEID. 

2° GENEESKUNDE. - BESLISSING 
VAN DE PROVINCIALE RAAD VAN DE 
0RDE VAN GENEESHEREN. - MAAT
REGEL BEVOLEN TER VOORKOll'liNG VAN 
EEN OVERTREDING VAN DE REGELS 
INZAKE DE PLICHTENLEER OF OM DEZE 
OVERTREDING TE DOEN EINDIGEN. -
BESLISSING VATBAAR VOOR HOGER BE
ROEP. 

3° RECHTERLIJKE MACHT. - ErND
BEsr,rssrNG VAN EEN RECHTSCOLLEGE 
VOOR GESOHILLEN. - Qp GROND VAN 
ARTIKEL 107 VAN DE GRONDWET GEEN 
TOEZICHT OP DE OVEREENSTEMMING 
VAN DEZE BESLISSING MET. DE GRaND
WET EN DE 'WET. 

4° GENEESKUNDE. GEMENGDE 
RAAD VAN BEROEP VAN DE 0RDE VAN 
GENEESHEREN. - Qp GROND VAN 

ARTIKEL 107 VAN DE GRONDWET 
GEEN TOEZICHT OP DE OVEREENSTEM
MING VAN EEN EINDBESLISSING VAN 
EEN PROVINCIALE RAAD VAN DEZE 
ORDE MET DE GRONDWET EN DE WET. 

1° De raden van de 01·de van geneesheren 
zijn bevoegd niet alleen om de bij 
artilcel 13 van de wet van 25 juli 1938 
gestelde tuchtst1·affen uit te spreken 
indien een lid van de Onle aan een 
telcortlcoming aan zijn plichten schuldig 
bevonden wordt, maar oolc om zelcere 
individuele maatregelen te bevelen die 
geen tuchtst1·aj zijn ter voo1·lcoming van 
een ove1·treding van de regels inzalce de 
plichtenlem·, bepaald bij artilcel 4 van 
dezeljde wet, of om deze overtreding te 
doen eindigen (1). 

2° Voor hoge1· beroep vatbaar is de beslis
sing waarbij een provinciale mad van 

(1) Cass., 16 januari 1967 (Arr. cass., 1967, 
blz. 591). 
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de Orde van geneesheren een individuele 1 

maatregel beveelt ter voorkoming van een 
overtreding van de regels inzake de 
plichtenleer, vastgesteld bij artikel 4 
van de wet van 25 juli 1938, of om 
deze overtreding te doen eindigen (1). 

go De hoven en rechtbanken ontlenen aan 
artikel 107 van de Grondwet niet het 
recht om toezicht te houden op de ove1·een
stemming van een eindbeslissing van 
een rechtscollege voor geschillen met de 
Grondwet en de wet (2) (3) (4). 

4o De gemengde raad van bm·oep van de 
Orde van geneeshe1·en ontleent aan 
artikel 10 7 van de Grondwet niet het 
recht om toezicht te houden op de 
overeenstemming van een eindbeslissing 
van een provinciale raad van deze Orde 
met de Grondwet en de wet (5). 

(FAINGAERT, T. ORDE VAN GENEESHEREN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 9 september 1968 gewezen 
door de N ederlandstalige gemengde raad 
van beroep van de Orde der geneesheren ; 

(1) Raadpl. cass., 10 mei 1965 (Bull. en 
PABlO., 1965, I, 954). 

(2) Cass., 12 maart 1942 (Bull. en PAsrc., 
1942, I, 63) en de conclusie van Procureur· 
generaal Hayoit de Termicourt, toen advocaat· 
generaal, Arr. V erbr., blz. 23. Raadpl. ook 
de noot van P. DE VISSCHER, Recueil de 
jurisprudence de droit administratif, 1946, 
blz. 24. 

(3) Over bet punt dat een rechtm·lijke 
beslissing, waartegen binnen de wettelijke 
termijnen geen rechts:rhiddel is aangewend 
onherroepelijk gezag van gewijsde heeft, ook 
al is zij gewezen door een rechter die mtione 
materio:e niet bevoegd is, raadpl. cass., 1maart 
1965 (Bull. en PAsro., 1965, I, 665) en de noot. 
In verband met de beslissingen van de 
administratieve gerechten, raadpl. DE PAGE, 
d. III, n' 949, blz. 956. 

(4) Omtrent het punt dat een eindbeslissing 
« van de instellingen voor geschillen inzake 
sociale zekerheid ·, door de strafgerechten 
moet worden genomen, raadpl. cass. fr., 
4 april 1960 (Bull. des m·rets de la chambre 
criminelle, 1960, blz. 433, n' 207). 

(5) Ret Hof heeft zich niet uitgesproken
en behoefde dit ook niet te doen - over de 
vraag of de provinciale raden van de Orde 
van geneesheren en de gemengde raad van 

Over het eerste en het tweede middel 
samen, afgeleid, 

het eet·ste uit de schending van de 
artikelen 107 van de Orondwet, 3, 4, 13, 
14, 15, 16 en 18 van de wet van 25 juli 
1938, houdende inrichting van de Orde 
der geneesheren, 

doordat de bestreden beslissing, waar 
eiser in zijn regelmatig voor de gemengde 
raad van beroep genomen conclusie had 
laten gelden dat het feit, dat hij, eiser, 
een tweede kabinet openhield, niet 
indruiste tegen de eer, de kiesheid en de 
waardigheid van een lid van de Orde der 
geneesheren, en dat de Provinciale Raad 
van Oost-Vlaanderen buiten zijn be
voegdheid was gegaan bij het doen 
sluiten van het tweede kabinet, zonder 
het geven van enige motivering, en 
namelijk zonder de omstandigheden aan 
te geven waaruit kon afgeleid worden dat 
het bestaan van het tweede kabinet de 
eer, de kiesheid en de waardigheid, 
gevergd van een lid van de Orde, in het 
gedrang bracht, na geconstateerd te 
hebben dat door een eerste beslissing 
van 3 juli 1964 de provinciale raad 
beslist had dat het tweede kabinet van 
eiser op 15 oktober 1964 diende te worden 
gesloten, dat door een tweede beslissing 
van 6 mei 1966 de provinciale raad 

beroep van deze orde al dan niet rechtscolleges 
voor geschillen zijn die als dusdanig het recht 
en de verplichting hebben toezicht te houden 
op de overeenstemming van de arresten en 
verordeningen met de Grondwet en de wet 
(cass., 19 november 1957, Bull. en PAsro., 
1958, I, 291). Doordat zij belast met een 
tuchtrechtelijke opdracht, zijn zij wel rechts· 
colleges voor geschillen ? 

Raadpl. Propos stt1' !'article 95 de la Consti· 
tution, rede uitgesproken door Procureur-gene· 
raal R. Hayoit de Termicourt op de plechtige . 
openingszitting van 15 september 1954, 
blz. 23 en 24 en de noten, alsmede cass., 
27 november 1957 (Bull. en PASIC., 1958, I, 
328). Over het begrip .<< rechtshandeling " 
raadplege men de conclusie van P1·ocureur· 
generaal Ganshof van der Meersch, toen 
advocaat-generaal, voor cass., 21 december 
1956 (Bt,ll; en PABlO., 1957, I, 430). 

Al had de gemengde raad van beroep van 
de Orde van geneesheren het recht en de 
verplichting om het bij artikel 107 van de 
Grondwet bedoeld toezicht uit te oefenen, 
tach kon de in het middel aangehaalde 
beslissing van de provinciale raad van de 
Orde, die definitief is, dus niet meer vatbaar 
zijn voor dergelijk on:derzoek. 
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beslist had dat het tweede kabinet defini
tief diende te worden gesloten op 15 juli 
1967, en dat eiser tegen deze twee beslis
singen geen hoger beroep had ingesteld, 
hoger vermeld middel van eiser heeft 
verworpen om reden dat op deze beslis
singen; welke betekend werden en waar
omtrent geen tijdig rechtsmiddel tussen
kwam, niet was terug te komen en dien
volgens aan eiser een tuchtsanctie heeft 
opgelegd wegens gebrek aan onderwer
ping aan voormelde beslissingen van 
3 juli 1964 en 6 mei 1966, 

dat nit de bestreden beslissing blijkt 
dat de beslissingen van 3 juli 1964 en 
6 mei 1966 geen disciplinaire beslissin
gen zijn zoals voorzien door voormelde 
artikelen 13, 14, 15 en 18 van de wet 
van 25 juli 1938, zodat, ook indien eiser 
nagelaten heeft tegen deze beslissingen 
hoger beroep aan te tekenen overeen
komstig artikel 16 van gezegde wet, deze 
beslissingen daarom niet definitieve be
slissingen zijn in de zin van voormeld 
artikel 18, waarop de gemengde Raad 
van beroep niet had nwgen terngk01nen, 

dat, overeenkomstig voormelde arti
kelen 3 en 4 van de wet van 25 j"Llli 1938, 
de Raden der Orde de bevoegdheid niet 
bezitten ten preventieve titel de uit
oefening van het beroep van een lid van 
de Orde te beperken, tenzij in de mate 
waarin in concreto de 1nanier waarop een 
lid van de Orde zijn beroep uitoefent het 
gevaar doet rijzen dat gezegd lid zich 
plichtig zou maken aan inbreuken op de 
beroepsregelen, 

dat dienvolgens, indien zoals eiser 
stelde, de beslissingen van 3 juli 1964 en 
6 mei 1966 genomen werden zonder dat 
dergelijk gevaar aanwezig was en zonder 
dat gezegde beslissingen het bestaan van 
een dergelijk gevaar hadden geconsta
teerd, artikel 107 van de Grondwet aan 
de gemengde raad van beroep oplegde 
te weigeren aan voormelde twee beslis
singen enig rechtsgevolg te geven ; 

het tweede, uit de schending van de 
artikelen 107 van de Grondwet, 3 en 4 
van de wet van 25 juli 1938 houdende 
inrichting van de Orde der geneesheren, 

doonlat de bestreden beslissing - waar 
eiser in zijn regelmatig voor de gemengde 
raad van beroep genomen conclusie had 
laten gelden dat het feit dat hij, eiser, 
een tweede kabinet openhield niet in
druiste tegen de eer, de kiesheid en de 
waardigheid van een lid van de Orde 
der geneesheren, en dat de Provinciale 
Raad van Oost-Vlaanderen buiten zijn 
bevoegdheid was gegaa.n bij het doen 

sluiten van het tweede kabinet, zonder 
het geven van enige motiv!lring, en 
namelijk zonder de omstandigheden aan 
te geven waaruit kon /afgeleid worden 
dat het bestaan van het tweede kabinet 
te Zarlardinge de eer, de kiesheid en de 
waardigheid, gevergd van een lid van 
de Orde, in het gedrang bracht - na 
geconstateerd te hebben dat door een 
eerste beslissing van 3 juli 1964 de 
provinciale raad beslist had dat het 
tweede kabinet van eiser op 15 oktober 
1964 diende te worden gesloten, dat 
door een tweede beslissing van 6 mei 1966 
de provinciale raad beslist had dat het 
tweede kabinet definitief diende te 
worden gesloten op 15 juli 1967, en dat 
in zijn disciplinaire beslissing van 
5 maart 1965 de Provinciale Raad van 
Oost-Vlaanderen de deontologische be
weegredenen, waarop de beslissing van 
3 juli 1964 was gesteund, onderlijnd 
had - hoger vermeld middel van eiser 
heeft verworpen om reden dat, gezien 
deze voorgaanden, en namelijk voormelde 
beslissing van 3 juli 1964, eiser niet 
gerechtigd was te beweren dat de beoor
deling van het ondeontologisch karakter 
van het tweede kabinet op losse gronden 
zou berusten, en dienvolgens aan eiser 
een tuchtsanctie heeft opgelegd wegens 
gebrek aan onderwerping aan voormelde 
beslissingen van 3 juli 1964 en 6 mei 1966, 

terwijl, overeenkomstig voormelde ar
tikelen 3 en 4 van de wet van 25 juli 
1938, de Raden der Orde de bevoegdheid 
niet bezitten ten preventieve titel de 
uitoefening van het beroep van een lid 
van de Orde te beperken, tenzij in de 
mate waarin in concreto de manier, 
waarop een lid van de Orde zijn beroep 
uitoefent, het gevaar doet rijzen dat 
gezegd lid zich plichtig zou maken aan 
inbreuken op de beroepsregelen, 

dat uit de constataties van de be
streden beslissing en uit die van de 
disciplinaire beslissing van 5 maart 1965, 
waarnaar de bestreden beslissing verwijst, 
blijkt dat ten deze de provinciale raad, 
om een beperking aan te brengen aan 
de uitoefening van zijn beroep door eiser, 
geenszins het bestaan van een dergelijk 
gevaar had geconstateerd of in overwe
ging had genomen, 

dat namelijk uit voormelde disci
plinaire beslissing van 5 maart 1965 
blijkt dat de beweegredenen van de 
beslissing van 3 juli 1964 de volgende 
waren : 1° het algemeen princiep door 
de Orde aangenomen wat betreft de 
tweede kabinetten van algemene genees-
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kunde, 2° Zarlardinge is een gemeente van 
945 inwoners, alwaar reeds een dokter 
algemeen practicus gevestigd is sinds 
1954; dat bijgevolg de volksgezondheid 
in deze gemeente niet te lijden zal hebben 
door gebrek aan een nabijwonende 
geneesheer, die bovendien nog een depot 
van geneesmiddelen houdt "• 

en terwijl, waar de beslissingen van de 
provinciale raad van 3 juli 1964 en 
6 mei 1966, strekkende tot beperking 
van het uitoefenen van zijn beroep door 
eiser, aldus onwettelijk waren, artikel 107 
van de Grondwet aan de gemengde raad 
van beroep oplegde te weigeren aan 
gezegde twee beslissingen enig rechts
gevolg te' geven : 

Overwegende dat de provinciale raden 
van de Orde der ·geneesheren bevoegdheid 
hebben niet alleen om de bij artikel 13 
van de wet van 25 juli 1938 bepaalde 
tuchtstraffen uit te spreken wanneer 
een lid van de Orde aan een tekortkoming 
aan zijn plichten schuldig bevonden 
wordt, maar ook om zekere individuele 
maatregelen te bevelen die niet het 
karakter hebben van een tuchtstraf, ten 
einde een overtreding van de bij artikel 4 
van dezelfde wet voorgeschreven regels 
van de plichtenleer te voorkomen of om 
daaraan een einde te stellen ; dat deze 
beslissingen vatbaar zijn voor hoger 
beroep ingevolge artikel 16 van voor
melde wet; 

Overwegende · dat de bestreden beslis
sing vaststelt en door eiser niet betwist 
wordt dat de beslissingen van de Pro
vinciale Raad van de Orde der genees
heren van Oost-Vlaanderen van 3 juli 
1964 en 6 mei 1966 aan eiser betekend 
werden en door hem geen hoger beroep 
tegen deze beslissingen werd ingesteld ; 

Dat het hieruit terecht afieidt dat zij 
definitief waren ; 

Overwegende dat, nu deze beslissingen 
definitief waren, de Gemengde Raad van 
beroep niet vermocht hun wettelijkheid 
nog te beoordelen en dat het hem niet 
behoorde te weigeren ze in acht te nemen 
met toepassing van artikel 107 van de 
Grondwet wegens de door eiser ingeroe
pen onregehnatigheden of onwettelijk
heden; 

Dat de middelen niet kunnen aange
nomen worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, 

doo1·dat de bestreden beslissing, na 
geconstateerd te hebben dat door beslis
sing van 3 juli 1964 de Provinciale Raad 

van Oost-Vlaanderen beslist had dat het 
tweede kabinet van eiser ten laatste op 
15 oktober 1964 diende te worden 
gesloten, dat de deontologische beweeg
redenen van deze beslissing onderlijnd 
werden in de disciplinaire beslissing van 
de Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen 
van 5 maart 1965, dat door gezegde 
beslissing van 5 maart 1965 en de in 
hoger beroep hiertegen gevelde beslissing 
van de gemengde raad van beroep aan 
eiser een tuchtsanktie werd opgelegd 
wegens gebrek aan onderwerping aan de 
beslissing van 3 juli 1964, dat de Pro
vinciale Raad van Oost-Vlaanderen door 
beslissing van 6 mei 1966 besliste dat 
het tweede kabinet van eiser definitief 
diende te worden gesloten op 15 juli 1967, 
en dat de disciplinaire beslissing a quo 
van l maart 1968 tegen eiser een tucht
straf had uitgesproken wegens gebrek 
aan onderwerping aan de beslissing van 
6 mei 1966, het middel heeft verworpen 
waardoor eiser in zijn regelmatig voor de 
gemengde raad van beroep genomen 
conclusie had laten gelden dat het feit 
dat hij, eiser, een tweede kabinet open
hield niet indruiste tegen de eer, de 
kiesheid en de waardigheid van een lid 
van de Orde der geneesheren, en dat de 
Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen 
buiten zijn bevoegdheid was gegaan bij 
het doen sluiten van het tweede kabinet, 
zonder het geven van enige motivering, 
en namelijk zonder de omstandigheden 
aan te geven waaruit kon afgeleid worden 
dat het bestaan van het tweede kabinet 
de eer, de kiesheid en de waardigheid, 
gevergd van een lid van de Orde, in het 
gedrang bracht, zulks om reden dat 
gezien voormelde voorgaanden, en name
lijk voormelde beslissing van 3 juli 1964, 
eiser niet gerechtigd was te beweren dat 
de beoordeling van het ondeontologisch 
karakter van het tweede kabinet op losse 
gronden zou bernsten, 

terwijl, waar uit de door de bestreden 
beslissing opgesomde voorgaanden blijkt 
dat eiser vervolgd werd wegens gebrek 
aan onderwerping, niet aan de beslissing 
van 3 juli 1964, maar aan die van 6 mei 
1966, voormeld middel van eiser niet 
passend beantwoord werd door een ver
wijzing naar de deontologische beweeg
redenen van de beslissing van 3 juli 1964: 

Overwegende dat eiser in conclusie had 
laten gelden dat « het openhouden van 
het tweede kabinet door dokter Faig
naert niet indruist tegen de eer, de 
kiesheid en de waardigheid, en de Pro
vinciale Raad van Oost-Vlaanderen bui-

I. 
I 

I 
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ten zijn bevoegdheid gaat bij het doen 
sluiten van het tweede kabinet, zonder 
het geven van enige motivering » ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, na erop gewezen te hebben « dat 
appellant in zijn verweer het deontolo
gisch karakter van het tweede kabinet 
te Zarlardinge in herbespreking stelt en 
de beslissingen door de Raad der Orde 
dienaangaande gewezen op 3 juli 1964 
en 6 mei 1966 bekritiseert; dat op deze 
beslissingen welke als dusdanig betekend 
werden en waaromtrent geen tijdig 
beroep tussenkwam niet is terug te 
komen », aan eiser een tuchtstraf oplegt, 
niet om een tweede kabinet open gehou
den te hebben, maar wegens «de stelsel
matige weigerende houding » van eiser, 
die « van zulke aard is dat zij het gezag 
van de Orde aantast, en dat zulks in 
strijd .is met de eer, de kiesheid en de 
waardigheid van een lid van de Orde » ; 

Dat de bestreden beslissing aldus de 
redenen opgeeft waarom zij het verweer 
van eiser als niet ter zake dienend ver
werpt en dit verweer beantwoordt ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

13 oktober 1969.- 2e kamer.- Voor
zitter, de H. Louveaux, raadsheer waar-

(1) Volgens het wetsvoorstel dat door de 
Heer- Charpentier op 17 november 1956 is 
neergelegd (Pari. st. Kamer, zitting 1956-1957, 
nr 601-1) kon het hoger beroep worden 
ingesteld « hetzij door een pleitbezorger, hetzij 
door een advocaat ». 

De commissie voor de Justitie van de Kamer 
(Pari. st. Kamer, zitting 1957-1958, nr 601-3) 
heeft voorgesteld een artikel 203bis in te lassen 
in het VVetboek van strafvordering hetgeen 
werd opgesteld zoals het nadien bij de wet 
van 16 februari 1961 werd aangenomen : 
« de beklaagde, de burgerrechtelijk aansprake
lijke partij en de burgerlijke partij kunnen 
hoger beroep instellen, hetzij in persoon, 
hetzij door een pleitbezorger of door een 
advocaat, houder van de stukken ». 

Het verslag van deze commissie neemt de 
adviezen over van het bestuur der wetgeving 
van het Ministerie van justitie en de Procu
reurs-generaal bij de hoven van beroep 
betreffende het voorstel van de Heer Charpen
tier. 

De co=issie voegt er nog. aan toe dat zij 
uitgegaan is van het ontwerp van de Minister 
van justitie, die op bedoelde adviezen heeft 
gesteund. 

nemend voorzitter. Verslaggever·, 
de H. Wauters. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Dumon, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 13 oktober 1969. 

HOGER BEROEP. VoRM. 
STRAFZAKEN. - HoGER BEROEP VAN 
DE BEKLAAGDE DE BURGERRECHTE
LIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ' EN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ. - HOGER BE
ROEP DOOR DE ADVOCAAT, HOUDER 
DER STUKKEN. - BEGRIP. 

Daar artikel 203bis, dat in het W etboek van 
stmjvordering werd ingelast door ar·ti
kel 4. van de wet van 16 februari 1961, 
enkel aan de advocaat die vm·klaart « hou
dm· van de stukken » te zijn de rnogelijk
heid biedt hager bemep in te stellen voor· 
de beklaagde, de burger·rechtelijk aan
sprakelijke partij en de burgerlijke par·
tij, wordt aan dit vorrnvoorschrijt m:et vol
daan door de alcte van hager beroep 
waarin wordt vastgesteld dat een advo
caat, die handelde in zijn hoedanigheid 
van raadsman, verlclaard heeft hager· 
ber·oep in te stellen; dit hager· beroep is 
der·halve niet ontvanlcelijlc ( l). 

Zowel de Procureurs-generaal bij de Hoven 
van beroep te Brussel en te Gent, als het 
betrokken bestuur, waren van oordeel dat 
het « onontbeerlijk » was dat de advocaat 
een rechtsmiddel enkel kon aanwenden wan
neer hij houder is van een bijzondere volmacht. 

Volgens de Procureur-generaal van het 
Hof van beroep te Luik « kan de advocaat 
niet worden gelijkgesteld met .de pleitbezorger, 
aangezien zijn taak niet erin bestaat zijn 
client te vertegenwoordigen ». 

Teneinde betwistingen omtrent het werke
lijk bestaan van de lastgeving te voorkomen, 
moet worden geeist dat de advocaat " houder 
van de stukken » is. 

De commissie heeft bijgevolg geoordeeld 
dat hoewel zij het eens waa met het oor
spronkelijk voorstel, waarbij de in hoger 
beroep komende advocaat geen houder moest 
zijn van een bijzondere volmacht, in de tekst 
van dit voorstel, na het woord " advocaat », 

niettemin de woorQ.en " houder van de stuk
ken » moesten worden ingeiast. 

Zij onderstreept dat « de advocaat van dit 
recht met de nodige omzichtigheid en voor-



-161-

(ROOSEN EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« BEL LLOYD )) T. REYNAERTS EN 
BECKERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 januari 1969 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
b.ank te· Leuven ; 

Overwegende dat de voorzieningen 
aileen gericht zijn tegen de beslissingen 
over de burgerlijke vorderingen ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 203bis van het 
W etboek van strafvordering, zoals het 
gewijzigd werd en vervolledigd door 
artikel4 van de wet van 16 februari 1961, 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, ten 
onrechte, niet ontvankelijk heeft ver
klaard, het beroep op 12 juni 1968 
ingesteld door verklaring in naam van de 
eisers gedaan door de Heer Diercxsens, 
advocaat « handelende inzijn hoedanig
heid van raadsman, dit zowel op burger
lijke als op penaal gebied "• zoals, 
dientengevolge, het incidenteel beroep 
ingesteld door de burgerlijke partijen 
Reynaerts en Beckers, en vastgesteld 
heeft dat « op burgerlijk gebied, het 
vonnis a quo kracht van gewijsde heeft 
verkregen ,, 

terwijl, luidens artikel 203bis van het 
W etboek van strafvordering, zoals het 
gewijzigd en vervolledigd werd door de 
wet van 16 februari 1961 van toepassing 
terzake, de uitdrukking « de advocaat, · 
drager der stukken " die macht heeft 
om beroep aan te tekenen tegen een op 
strafgebied uitgesproken beslissing, zon
der verdere omschriJving de advocaat 
aa:nduidt met de verdediging va:n de 
belangen van zij:n client belast e:n die 
de macht heeft een beroep in te stellen 
zo:nder enige volmacht te moete:n voor
legge:n, derwijze dat de verklaring door 
een advocaat afgelegd, aa:ngeduid als 
(( handelende in zijn hoedanigheid van 
raadsman ... "• regelmatig naar de vorm 
is, en dat bijgevolg het beroep eveneens 
ontvankelijk is : 

Overwegende dat uit de akte van hoger 
beroep van 12 juni 1968 blijkt dat 
Meester L. Diercxsens, advocaat te 

zichtigheid gebruik moet maken ten einde te 
voorkomen dat ooit een client zou kunnen 
verwijten dat beroep werd aangetekend zonder 
opdracht ... », 

CASSA'riE, 1970. - 6 

Antwerpen, Hemelstraat, 18, handelend 
in zijn hoedanigheid van raadsman van 
de eisers, ter griffie van de Politie
rechtbank te Landen verschenen is en 
verklaard heeft hoger beroep tegen het 
vonnis van 7 juni 1968 in te stellen; 

Overwegende dat luidens artikel203bis 
van het Wetboek van strafvordering, de 
beklaagde, de burgerlijk aansprakelijke 
partij en de burgerlijke partij hoger 
beroep kunnen instellen, hetzij in persoon, 
hetzij door een pleitbezorger, of door een 
advocaat, houder van de stukken ; 

Overwegende dat uit de voorbereidende 
werken van de wet van 16 februari 1961 
blijkt dat de woorden " houder van 
stukken » in de wet ingelast werden om 
alle betwisting aangaande het bestaan 
van zijn mandaat te vermijden ; 

Overwegende dat, nu de akte van 
hoger beroep niet vaststelt dat de 
raadsman van de eisers verklaard heeft 
dat hij houder van de stukken was, om 
aldus ervan kennis te geven dat hij met 
de zaak belast was en onder andere 
opdracht had dit beroep in te stellen, 
het bestreden vonnis wettelijk beslist 
dat voormeld hoger beroep niet ingesteld 
werd overeenkomstig de vormvoorschrif
ten bepaald door artikel 203bis van het 
W etboek van strafvordering en derhalve 
niet ontvankelijk was; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

13 oktober 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer 
waar:nemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Wauters. - Gelijkluidende conclu
sie, de H. Dumon, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Dassesse, DeBruyn en 
Ansiaux. 

2e KAMER. - 14 oktober 1969. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. - VEROORDELING 
WEGENS OVERTREDING VAN RET WEG
VERKEERSREGLEMENT. - V 0 N N I S 
WAARBIJ BUITEN DE BIJ DE WET VAN 
1 AUGUSTUS 1899 GESTELDE STRAFFEN 
RET VERVAL VAN RET RECHT TOT 
STUREN WORDT UITGESPROKEN. 
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IN HET VONNIS WORDT MELDING GE
li'IAAKT VAN DE WETSBEPALINGEN DIE 
DE BESTANDDELEN VAN DE OVERTRE
DINGEN OPGEVEN, ALSli'IEDE VAN DE 
BEPALINGEN DIE HIEROP STRAF STEL
LEN. -BESLISSING IN RECHTE GEJI'IOTI
VEERD NIETTEGENSTAANDE GEEN li'IEL
DING IS GEli'IAAKT VAN ARTIKEL 2 VAN 
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 3 li'IEI 
I965 HOUDENDE INDELING VAN DE 
VOERTUIGEN li'IET EIGEN BEWEEG
KRACHT IN CATEGORIEEN VOOR DE 
TOEPASSING VAN DE WETS- EN REGLE

'li'IENTAIRE BEPALINGEN BETREFFENDE 
HET RECHT TOT STUREN. 

In rechte gemotiveenl is het vonnis dat 
melding maakt van de· wetsbepalingen 
die de bestanddelen opgeven van de ten 
laste van de beklaagde gelegde overtre
dingen van het wegverlcee1·sreglement, 
alsmede van de bepalingen die hie1·op 
straj stellen, zelfs inclien het vonnis dat 
de beklaagde ve1·vallen verklaart van 
het 1·echt tot het besturen van een tot de 
catego1·ieen A tot F behorende voertuigen 
met eigen beweegkmcht niet uitdrulclcelijlc 
artikel 2 vm·meldt van het lconinklijk 
besluit van 3 mei 1965 houdende indeling 
van de voertuigen met eigen beweegkracht 
in categorieen voor de toepassing van de 
wets- en 1'eglementaire bepalingen be
tretfende het recht tot sturen (I). (Grand
wet, art. 97 .) 

(DIERCKX.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis op 27 februari I969 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen I53, I54 van 
het Wetboek van strafvordering, 4 van 
de wet van I augustus 1899 houdende 
herziening van de wetgeving en de regle
menten op de politie van het wegverkeer, 
en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat om eiser te veroordelen uit 
hoofde van inbreuken op de artike
len I2-1, 7-2, 10, lid 4, van het wegver
keersreglement, en 2-4 van de wet van 
1 augustus I899, het bestreden vonnis 
zegt dat de eiser ten laste gelegde feiten 

(1) Raadpl. cass., 24 juni 1968 (Bull. en 
PASIO., 1968, I, 1227) en 13 oktober 1969, 
supra, biz. 152. 

bewezen zijn op grond van ernstige en 
met elkaar overeenstemmende vermoe
dens, 

terwijl het nochtans als enig ver
inoeden de verklaring van een getuige in 
aanmerking neemt en geen andere ele
menten zijn aangevoerd noch in aanmer
king genomen als vermoeden, waaruit 
volgt dat het vonnis noch regehnatig, 
noch, in elk geval, wettelijk met redenen 
omkleed is: 

Overwegende dat het vonnis op het 
getuigenis steunt van de door de eerste 
rechter gehoorde getuige en aldus wette
lijk en regelmatig gemotiveerd is ; dat 
de omstandigheid dat de rechtbank de 
verklaringen van deze getuige met de 
benaming van gewichtige en overeen
stermnende vermoedens bestempelt niets 
afdoet aan de wettelijkheid en regehna
tigheid van de uitgesproken veroordeling ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

doordat het bestreden vonnis niet 
regelmatig met redenen is omkleed, nu 
geen enkele van de wets- of reglements
bepalingen welke het aanduidt bepaalt 
tot welke klassering de motorrijtuigen 
der categorieen . A tot F, beoogd door 
het tegen eiser uitgesproken verval van 
het recht om te sturen, behoren : 

Overwegende dat het vonnis, door eiser 
vervallen te verklaren van het recht om 
een motorrijtuig te besturen behorende 
tot de categorieen A tot F, klaarblijkelijk 
en zonder dubbelzinnigheid verwijst naar 
de categorieen aangeduid bij artikel2 van 
het koninklijk besluit van 3 mei I965 
houdende indeling van de voertuigen met 
eigen beweegkracht in categorieen voor 
de toepassing van de wets- en reglemen
taire bepalingen betreffende het recht tot 
sturen ; dat de rechtbank er niet toe 
gehouden was uitdrukkelijk van dit arti
kel melding te maken, nu het de wets
bepalingen aanduidt die de bestanddelen 
van de in de aanmerking genomen 
misdrijven vermelden en die welke een 
straf stellen ; 

Dat het Jjniddel niet kan aangenomen 
worden; ·, 

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

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 
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14 oktober 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter en Verslaggever, de. H. Rut
saert, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 14 oktober 1969. 

HERZIENING. - VEROORDELING TOT 
EEN ENKELE STRAF WEGENS VERSOREI
DENE MISDRIJVEN. - NIEUW FElT 
W AARUIT BLIJKBAAR DE ONSORULD 
VOORTVLOEIT VAN DE VEROORDEELDE 
MET BETREKKING TOT EEN MISDRIJF.
GUNSTIG ADVIES VAN RET ROF VAN 
BEROEP. - STRAF DIE GEREORTVAAR
DIGD BLIJFT DOOR ANDERE MISDRIJVEN. 
~ VERNIETIGING BEPERKT TOT DE 
SORULDIGVERKLARING EN TOT DE OP 
DIT MISDRIJF GEGRONDE BURGERREOR
TELIJKE VEROORDELINGEN. 

2° HERZIENING. - VERNIETIGING 
VAN EEN ARREST VAN RET MILITAIR 
GEREORTSROF. - VERWIJZING NAAR 
RET MILITAIR GEREORTSROF, ANDERS 
SAMENGESTELD. 

1° I ndien een hof van beroep, belast met 
het onderzoek van de aanvraag tot 
herziening van een veroordeling, in zover 
deze betrekking heeft op dit misdrijj, na 
een regelmatig onde1·zoek het advies 
uitbrengt dat er grand bestaat tot her
ziening, vernietigt het Hoj van cassatie, 
dat · vaststelt dat de uitgesproken straf 
gerechtvaa?·digd blijjt dobr de aan de 
aanvraag tot herziening weemde mis
d?·ijven, enkel de schuldigverklaring van 
de eiser met bet1·ekking tot het eerste 
misdrijj en desnoods de op dit misdrijj 
gegronde burgerrechtelijke veroordelin
gen (1). (Wetb. van strafv., art. 445.) 

2o Indien na een regelmatig onderzoek 
door het hof van beroep van een aanvraag 
tot herziening, het Hof een beslissing 
van het Militai1· Gerechtshof vernietigt, 
geschiedt de verwijzing van de zaak naar 

· het Militair Gerechtshoj, anders samen
gesteld (2). 

(1) Cass., 23 november 1953 (Bull. en 
PAsrc., 1954, I, 226); 21 november 1955 
(ibid., 1956, I, 265); verg. cass., 24 juni 1963 
(ibid., 1963, I, 1116) en 11 december 1967 
(Ar1·. cass., 1968, blz. 531). 

(RUYBREORTS, T . .BOONEN 
EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het arrest van 
het Hof van 11 december 1967. (3), 
waarbij bevolen werd dat de aanvraag 
tot herziening van Robert Huybrechts 
van het arrest op 14 mei 1948 gewezen 
door het Militair Gerechtshof zal onder
zocht worden door het Hof van beroep 
te Brussel, .in zover door bedoeld arrest 
veroordelingen werden uitgesprokc;m we
gens moord op de persoon van August 
Snoecx; 

Gelet op de aanmaning aan de burger
lijke partijen : 1° Sidonie Boonen, 
weduwe August Snoecx, 2o Monica 
Snoecx, 3° en haar echtgenoot Benedictus 
Wouters, 4° Paula Irma Snoecx en 
5° haar echtgenoot Frans Van de Velde, 
6° Paul Marie Snoecx, 7° Alfons Snoecx 
en 8° LU:dovicus Edward Snoecx-Rom
mens, betekend om in het geding tot 
herziening tussen te komen ; 

Gelet op het gemotiveerd arrest op 
26 maart 1969 gewezen door de eerste 
kamer van het Hof van beroep te 
Brussel, het advies uitbrengend dat er 
grond bestaat tot herziening ; 

Overwegende dat al de bij artikel 445 
van het W etboek van strafvordering, 
zoals het vervangen werd door het enig 
artikel van de wet van 18 juni 1894, 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd; 

Om die redenen, vernietigt het op 
14 mei 1948 door het Militair Gerechtshof 
gewezen arrest, in zover dit arrest eiser 
schuldig verklaart aan moord op de 
persoon van August Snoecx en in zover 
het ten laste van eiser veroordelingen 
uitspreekt met betrekking tot de burger
lijke vorderingen van de burgerlijke 
partijen weduwe Snoecx in eigen naam 
en als moeder wettige voogdes van haar 
minderjarige kinderen, Alfons en Ludo
vicus Snoecx, beveelt dat melding van 
dit arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing 
van het Militair Gerechtshof; laat de 
kosten ten laste van de Staat ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Militair 
Gerechtshof, anders samengesteld. 

(2) Cass., 23 november 1953 (Bull. en 
PASIC., 1954, I, 226); 20 maart 1961 (ibid., 
1961, I, 789). 

(3) Ar~·. cass., 1968, blz. 531. 
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14 oktober 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter en Verslaggever; de H. Rut
saert, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 14 oktober 1969. 

1 o DEELNEMING AAN MISDRIJVEN. 
- ARTIKELEN 66 EN 67 VAN RET 

. STRAFWETBOEK. - BEPALINGEN DIE 
VAN TOEPASSING ZIJN OP HET MISDRIJF 
VAN BEDRIEGLIJKE BANKBREUK. 

20 BANKBREUK. - BEDRIEGLIJKE 
BANKBREUK. - TOEPASSING VAN DE 
ARTIKELEN 66 EN 67 VAN HET STRAF
WETBOEK. 

30 BANKBREUK.- FAILLIETVERKLA
RING VAN . EEN HANDELSVENNOOT
SCHAP. - VRIJSPRAAK VAN DE AFGE
V AARDIGD BEHEERDER, VERVOLGD 
WEGENS BEDRIEGLIJKE BANKBREUK. -
DEELNEI\UNG AAN DEZE BANKBREUK 
DOOR EEN DADER DIE DE HOEDANIG· 
HElD NIET HEEFT VAN GEFAILLEERDE 
KOOPMAN.- STRAFBARE DEELNEMING. 

I o en 2° De bepalingen van de artikelen 66 
en 67 van het Str·afwetboek zijn van 
toepassing op het misdrijj van bedrieg
lijke bankbreuk (1). 

3o De vrijspr·aak om redenen van persoon
lijke aard, van de ajgevaardigd beheerder· 
van een jaillietverklaar·de vennootschap, 
vervolgd wegens bedrieglijke bankbreuk, 
vormt geen beletsel voor een strajbare 
deelneming aan dit misdrijj door een 
dader die de hoedanigheid van gefail
leerde lcoopman niet bezit. (Strafwetb., 
art. 100 en 489; Wetb. van Kooph., 
art. 578.) (2) 

(C. 1\USPLON, T. TRUYENS :E;N VAN GE:E;RT.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 30 juni 1964 (Bull. en "PAsrc., 
1964, I, 1169). 

(2) Noot 1 onder cass., 30 juni 1964 (B'Ull. 
en PASIC., 1964, I, 1169); VANHOUDT en 
0ALEWAERT, d. II, nrs 1182 en 1183. 

arrest, op 22 maart 1969 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

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

A) tegeri Denise Van Geert : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd 
is om zich te voorzien tegen de beslissing 
over de tegen een medebeklaagde inge
stelde strafvordering 

B) tegen eiser : 

Over het eerste en het tweede middel 
sam en, 

het eer·ste, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 66 en 
67 van het Strafwetboek, 

doordat de motivering van het arrest 
met tegenstrijdigheid of minstens met 
dubbelzinnigheid behept is, of de artike
len 66 en 67 van het Strafwetboek mis
kent, vermits de aangeklaagde beslissing 
aanneemt dat de strafbare deelneming 
aan bedrieglijke bankbreuk niet vereist 
dat de dader ervan de hoedanigheid zou 
bezitten van gefailleerde handelaar en 
beslist dat de gefailleerde vennootschap, 
handelend door haar orgaan, de afgevaar
digde beheerder, zich niet plichtig heeft 
gemaakt aan bedrieglijke bankbreuk door 
een gedeelte van haar aktief te hebben 
verduisterd of verborgen, zodat het arrest 
achtereenvolgens aanneemt dat er een 
strafbare deelneming is aan bedrieglijke 
bankbreuk door een dader, die noch 
gefailleerde handelaar, noch orgaan is 
van een gefailleerde vennootschap en 
vaststelt dat de gefailleerde vennoot
schap zich niet plichtig maakte aan het 
feit van bedrieglijke bankbreuk, 

en doordat de aangeklaagde beslissing 
de conclusie niet beantwoordt, waarbij 
eiser vroeg dat de feitenrechter zou bepa
len op welke van de in de telastlegging 
aangeduide wijzen van hoofdzakelijke 
deelneming, zoals omschreven bij arti
kel 66 van het Strafwetboek, hij aan de 
uitvoering heeft medegewerkt ; 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
577 en 578 van het Wetboek van koop
handel, 489 van het Strafwetboek, 

do01·dat het aangevochten arrest ener
zijds vaststelt dat eiser 80.000 frank 
bestemd voor de naamloze vennootschap 
Bomisco voor zich hield en niet inbracht 
in het patrimonium van de vennootschap 
zodat hij dit bedrag verduisterde en de 
feitenrechter anderzijds nergens aan-
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neemt dat het de vennootschap is die 
deze bedragen verduisterde, gezien haar 
vrijspraak, zodat de feitenrechter een 
persoonlijk misdrijf van eiser, namelijk 
de verduistering van 80.000 frank ten 
nadele van rle gefailleerde vennootschap, 
aanneemt als het bestanddeel door arti
kel 577 van het W etboek van koophandel 
vereist om de bedrieglijke bankbreuk 
bevvezen te verklaren, 

tervvijl eiser noeh gefailleerde hande
laar, noch orgaan van de vennootschap 
is : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de samen met eiser vvegens bedrieglijke 
bankbreuk vervolgde afgevaardigde be
heerster van de faillietverklaarde ven
nootschap Bomisco vrijspreekt om rede
nen vvelke haar persoonlijk zijn ; dat 
deze vrijspraak een strafbare deelneming 
aan dit misdrijf door een dader die de 
hoedanigheid van gefailleerde handelaar 
niet bezit niet verhindert ; 

Overvvegende dat artikel 66 van 
het Strafwetboek toepasselijk gemaakt 
vverd op het misdrijf van bedrieglijke 
bankbreuk door de artikelen 100 en 489 
van het Strafvvetboek en 578 van het 
Wetboek van koophandel; 

Overvvegende dat het arrest vaststelt, 
dat eiser op grond van feitelijke elemen
ten vvaarop het vvijst, zich als dader in 
de zin van de artikelen 578 van het Wet
hoek van koophandel en 66 van het 
Strafwetboek, om aan de uitvoering van 
het misdrijf rechtstreeks medegevverkt te 
hebben, schuldig heeft gemaakt met 
bedrieglijk opzet aan inbreuk op de arti
kelen 489, leden 1 en 3, van het Strafwet
boek en 577, 2o, van het Wetboek van 
koophandel, door een inbetalinggeving 
van 80.000 frank niet in het patrimonium 
van de naamloze vennootschap Bomisco 
in te brengen en niet in haar boekhouding 
in te schrijven, en aldus te verduisteren ; 

Overvvegende dat het arrest alzo de 
elementen van het misdrijf van bedrieg
lijke bankbreuk in hoofde van eiser vast
stelt en desbetreffend de conclusie beant
vvoordt; dat het zonder strijdigheid en 
vvettelijk kon beslissen dat eiser, vvegens 
zijn rechtstreekse medevverking aan de 
begane verduistering, zich plichtig heeft 
gemaakt aan het misdrijfvan bedrieglijke 
bankbreuk; 

Dat de middelen niet kunnen aange
nomen vvorden ; 

(1) en (2) Raadpl. cass., 18 mei 1961 (Bull. 
en PASIC., 1961, I, 1106); DE PAGE, d. IV, 
nr 885; DEKKERS, Precis, d. II, nr 1125; 

En overvvegende 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 over de tegen eiser 
door verweerder Truyens ingestelde bur
gerlijke rechtsvordering : 

Overwegende dat eiser geen middel 
inroept; 

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

14 oktober 1969. - 2e kamer. 
Voorzitter, de H. Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V erslaggever, 
de H. Wauters. - Gelijkluidende conclu
sie, de H. Krings, advocaat-generaal. 

1 e KAM1!1R. - 16 okto~er 1969. 

1° HUUR VAN WERK.- HuuR VAN 
DIENSTEN, - 0VEREENKOMST VAN 
AANNEMING. - VoORLOPIGE INONT· 
VANGSTNEMING. - DOEL EN DRAAG· 
WIJDTE. 

2° HUUR VAN WERK. - HuuR VAN 
DIENSTEN. - 0VEREENKOMST VAN 
AANNEMING. - VOORLOPIGE INONT· 
VANGSTNEMING VAN RET WERK DOOR 
DE OPDRAOHTGEVER. - GEVOLGEN OP 
DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AAN
NEMER TEN OPZIOHTE VAN DE OP
DRAOHTGEVER. 

1° Inzake aanneming heeft de voorlopige 
inontvangstneming tot doel de voltooiing 
van de werken vast te stellen; aangezien 
deze inontvangstneming voorlopig is, 
impliceert ze op zichzelf niet het bestaan 
van een aanvaarding (1). 

2° Behoudens andersluidende overeenkomst 
steU de voorlopige inontvangstneming 
van de door een aannemer uitgevoerde 
werken deze aannemer niet vrij van zijn 
aansprakelijkheid, niet alleen voor de 
verborgen gebreken, maar ook voor de 
gebreken die de opdrachtgevcr op dat 
tijdstip niet had lcunnen ontdelcl~en (2). 

.J. DELVAux, Droits et obligations des entre
preneurs de travaux, nrs 157 en 159; contra: 
BRICMONT, Responsabilite des architectes et 
ent1·epreneurs, ur 68; FLAMME, llfa1'ches de 
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(PERSO:NENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKREID «F. COUNASSE EN 
H. THONE », T. FASSION EN DONDELET.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 november 1966 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen ll34, 1319, 1320, 
1322, 1788, 1790, 1791 en 1792 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat, na erop gewezen te hebben dat 
de voorlopige inontvangstneming in be
ginsel een overeenkomst is en er dus, om 
ervan de draagwijdte in elk geval vast 
te stellen, diende verwezen te worden 
" naar de gewoonte die, volgens een bijna 
vaststaande rechtspraak, aan de aldus 
genoemde akte- geen andere waarde toe
kent dan die van een eerste vaststellings
stadium dat geen definitieve aanvaarding 
tot gevolg heeft "• het bestreden arrest 
vaststelt dat · partijen niet het klaar en 
duidelijk voornemen hadden te kennen 
gegeven om aan de akte die zij " voor
lopige inontvangstneming » hadden beti
teld een bijzondere draagwijdte toe te 
kennen, en beslist dat « daar de voor
lopige inontvangstneming ten deze geen 
aanvaarding was geweest ze niet tot 
gevolg had kunnen hebben de aannemer 
te ontslaan van de aansprakelijkheid 
voor de gebreken die zichtbaar waren 
op het ogenblik waarop ze heeft plaats
gehad » en, dientengevolge, de bewoor
dingen van de door de eerste rechter aan 
de deskundige gegeven opdracht wijzigt 
en eiseres in de kosten van het geding 
in hoger beroep veroordeelt, 

terioijl, wanneer de bij een aannemings
contract betrokken partijen overeenko
men de in de artikelen 1788 en 1790 van 
het Burgerlijk W etboek bedoelde inont
vangstneming van het werk te splitsen 
in twee verrichtingen, de eerste op het 
ogenblik van de voltooiing van het werk, 
de tweede na verloop van een zekere 
termijn, de inontvangstneming die zij 
" voorlopig " noemen, bij ontstentenis 
van hun wilsuiting om de draagwijdte 

l'administration, 1955, nrs 578 en volg.; 
Rep. pmt. dr. belge, Complement, d. II, v 0 

Devis et marches, door FLAMME en LEPAFFE, 

nrs 488 en volg.; A. DELVAUX,. Traite juridique 
des batissmtrs, d. I, uitg. 1968, nr 104. 

en de rechtsgevolgen ervan te beperken. 
tot voorwerp heeft de voltooiing van de 
werken vast te stellen en de opdrachtge
ver in staat te stellen na te gaan of de 
in de plans en bestekken omschreven 
werken werden uitgevoerd zoals werd 
overeengekomen, en, derhalve, de aan
vaarding van het werk ten gevolge heeft 
onder het enige voorbehoud van de ver
borgen gebreken bij de inontvangstne
ming die zichtbaar zouden worden in de 
loop van de termijn tussen deze inont-. 
vangstneming en die welke partijen 
« definitieve inontvangstneming " hadden 
genoemd, zodat, door te beslissen dat de 
voorlopige inontvangstneming ten deze 
niet tot gevolg had kunnen hebben eiseres 
te ontslaan van de aansprakelijkheid 
voor de gebreken die zichtbaar waren op 
het ogenblik dat ze heeft plaatsgehad, 
het arrest, dat er uitdrukkelijk op wijst 
dat partijen niet het klaar en duidelijk 
voornemen hebben te kennen gegeven 
om aan de voorlopige inontvangstne
ming een bijzondere draagwijdte toe te 
kennen, de gevolgen heeft mi13kend die 
door partijen, blijkens hun overeenkomst 
en het op 22 augustus 1962 opgemaakte 
getuigenschrift van voorlopige inont
vangstneming, en door de artikelen 1788 
en 1790 van het Burgerlijk W etboek 
aan de inontvangstneming van de werken 
door de opdrachtgever verbonden zijn : 

Overwegende dat uit het bestreden 
arrest en nit de regehnatig aan het Hof 
voorgelegde stukken blijkt : a) dat arti
kel 12 van het bestek betreffende de 
litigieuze aanneming voorzag in een voor
lopigeinontvangstneming bij de voltooiing 
van de werken en in een definitieve inont
vangstneming een jaar later; b) dat 
op 22 augustus 1962 in onderlinge over
eenstemming een proces-verbaal van 
« voorlopige inontvangstneming " werd 
opgemaakt; c) dat dit proces-verbaal 
vaststelt dat het huis door eiseres ge
bouwd voor rekening van de verweerders 
voltooid is en enige gebreken vermeldt ; 

Overwegende dat inzake aanneming de 
voorlopige inontvangstneming tot doel 
heeft de voltooiing van de werken vast 
te stellen; dat aangezien deze inont
vangstneming voorlopig is ze, op zichzelf, 
het bestaan van een aanvaarding niet 
impliceert ; 

Overwegende dat door erop te wijzen 
dat, ten deze, « partijen niet het klaar 
en duidelijk voornemen hebben te kennen 
gegeven om aan de akte die zij " voor
lopige inontvangstneming" hebben beti
teld een bijzondere draagwijdte toe te 
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kennen "• het arrest van deze akte geen 
uitlegging heeft gegeven die onverenig
baar is met de bewoordingen ervan ; 

Overwegende dat de rechter soeverein 
heeft vastgesteld dat partijen niet .had
den willen afwijken van de gewoonte 
volgens welke de voorlopige inontvangst
neming van de werken << slechts een 
eerste vaststellingsstadium is dat geen 
definitieve aanvaarding tot gevolg heeft, 
en hieruit wettelijk heeft kunnen afleiden 
dat de voorlopige inontvangstneming die 
op 22 augustus 1962 heeft plaatsgehad 
eiseres niet had vrijgesteld van haar aan
sprakelijkheid niet aileen voor de ver
borgen gebreken, maar ook voor de 
gebreken die de verwerende partijen op 
dat tijdstip hadden kunnen ontdekken ; 
dat het arrest, door aldus uitspraak te 
doen, de bindende kracht van de overeen
komsten tussen partijen niet heeft mis
kend noch de artikelen 1788, 1790, 1791 
en 1792 van het Burgerlijk Wetboek 
heeft geschonden ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

16 oktober 1969. - 18 kamer. -
Voorzitter, de H. Bayot, eerste voorzitter. 
- ViYJ·slaggever, de H. Polet. - Gelijk
lttidende conclusie, de H. Delange, advo
caat-generaal.- Pleite1·, de H. VanRyn. 

18 KAMER.- 16 oktober 1969. 

HUUR VAN WERK. - HuuR vAN 
ARBEID. .ARBEIDSOVEREENKOMST 
VAN ONBEPAALDE. DUUR.- BEDINGEN 
DIE DE UITOEFENING VAN RET RECHT 
VAN EENZIJDIGE ONTBINDING HINDE
REN ZONDER RET OP TE HEFFEN. -

GEOORLOOFDHEID. 

Niet strijdig met de openbare o1'de Z~Jn 
de bedingen van een a1'beidsove1'eenkomst 
clie alhoewel zi} de uitoejening van het 
1·echt van eenzi}dige ant binding hinderen, 
tach de :uitoejening van dit 1'echt niet 
onmogeli}k maken. 

( GRUTERING EN LITISCONSORTEN, 
T. MERTENS.) 

ARREST (ve1'taling). 

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

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6, 1131, 1133, 
1226, 1227, 1780 van het Burgerlijk Wet
hoek, 1, 14, inzonderheid lid 1, 15, · 18, 
20, 22 van de gecoordineerde wetten van 
20 juli 1955 betre:ffende het bedienden
contract en 97 van de Grondwet, 

doorclat, na erop gewezen te hebben 
dat de tussen de rechtsvoorganger van de 
eisers en verweerder bestaande arbeids
overeenkomst voor bedienden was geslo
ten zonder tijdsbepaling inzake de ver
bintenis, het bestreden arrest beslist dat 
verweerder recht heeft op de in de artike
len 5 en 10 van de overeenkomst bedon
gen vergoeding wegens. verbreking, op 
grond dat deze vergoeding groter is dan 
de wedde die overeenstemt met de mini
mum duur van de wettelijk opgelegde 
opzegging en dat de ontbinding van de 
overeenkomst niet gerechtvaardigd is, 
overeenkomstig artikel 2, door een drin
gende reden, en het door de eisers bij 
conclusie aangevoerde verweermiddel 
verwerpt volgens hetwelk de bepalingen 
van de artikelen 5 en 10 van de overeen
komst, wegens het buitensporig karakter 
van de bedongen vergoeding, er onrecht
streeks toe strekten de uitoefening door 
hun voorganger van zijn recht tot een
zijdige ontbinding op te heffen of te 
belemmeren en te zijnen opzichte een 
vervroegde afstand van dit recht waren 
die strijdig is met de openbare orde, 

terwijl elke overeenkomst, en onder 
meer elke arbeidsovereenkomst, die zon
der tijdsbepaling wordt aangegaan voor 
elke partij het recht meebrengt om er 
door haar enkele wil op elk ogenblik een 
einde aan te maken ; van dit recht dat 
behoort tot het wezen zelf van de over
eenkomsten van onbepaalde duur en de 
openbare orde raakt in zover het zijn 
grondslag en rechtvaardiging vindt in de 
noodzakelijke bescherming van de per
soonlijke vrijheid van elke contractant, 
noch door de een noch door de andere 
afstand kan worden gedaan, hetzij recht
streeks, hetzij onrechtstreeks door middel 
van een contractueel beding dat aan een 
van de partijen oplegt een buitensporige 
vergoeding te betalen ingeval zij de over-

1:-
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eenkomst. anders zou opzeggen dan om 
een dringende reden, zodat, door de arti
kelen 5 en 10 van de litigieuze overeen
komst geoorloofd te verklaren « en zulks 
ongeacht het bezwarend karakter van 
het beding », zonder vast te stellen dat 
deze bepalingen aan de rechtsvoorganger 
van de eisers en, na zijn overlijden, aan 
deze laatste geen ondraaglijke last opleg
den die de vrije uitoefening van hun recht 
tot eenzijdige ontbinding kon opheffen 
of belemmeren, het arrest het niet moge
lijk maakt te beoordelen of de betwiste 
contractuele bepalingen met de openbare 
orde stroken, en, bijgevolg, de in het 
middel vermelde wetsbepalingen heeft 
geschonden : 

Overwegende dat uit het bestreden 
arrest blijkt : a) dat verweerder, die toen 
inspecteur bij het Ministerie van Arbeid 
was, in maart 1950 als rentmeester in 
dienst is getreden van graaf Felix Goblet 
d'Alviella van wie de eisers de erfgenamen 
zijn; b) dat op 20 januari 1957 een over
eenkomst tot vaststelling van de rechten 
en verplichtingen van partijen werd 
ondertekend; c) dat na het overlijden 
van de rechtsvoorganger van de eisers op 
7 februari van hetzelfde jaar, zijn erf
genamen de overeenkomst verder uit
voerden, doch dat zij op 28 maart 1960 
aan verweerder kennis gaven van een 
opzegging die aan de arbeidsovereen
komst voor bedienden een einde heeft 
gemaakt; 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat de artikelen 2 en 3 van de overeen
komst van 20 januari 1957 de voorwaar
den vaststelden waaraan de verbreking 
van de overeenkomst was onderworpen en 
de artikelen 5 en 10 de ramingswijze van 
de vergoedingen die in geval van een een
zijdige verbreking verschuldigd waren; 
dat, volgens de vaststellingen van het 
arrest, artikel10 bepaalt « dat gelet op de 
geruststellende beloften die graaf Felix 
Goblet d'Alviella heeft gedaan ... en op 
de dienst die gedaagde in hager beroep 
(thans verweerder) hem bewijst door zich 
te zijner beschikking te stellen veeleer 
dan zijn loop baan in de administratie 
voort te zetten en voor het geval dat, 
bij overlijden van graaf Goblet d'Alviella, 
zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden 
een einde zouden willen maken aan (de 
overeenkomst) ... gedaagde in hager 
beroep als vergoeding wegens verbreking 
recht zou hebben ... op een bedrag dat 
gelijk is aan de sam van de wedden die 
hij tot zijn pensionering wegens het berei
ken van de pensioengerechtigde leeftijd 

zou genoten hebben, vermeerderd met 
het verschil tussen het volledig pensioen 
wegens einde loopbaan als inspecteur bij 
de rijksadministratie en het pensioen 
(dat hij) krachtens de geldende sociale 
wetten zal ontvangen n ; 

Overwegende dat de eisers beweren dat 
de bedingen 5 en 10 van de overeenkomst 
strijdig zijn met de openbare orde; 

Overwegende dat uit de bestreden 
beslissing blijkt dat deze bedingen de 
eenzijdige ontbinding van de overeen
komst niet hebben belet ;· 

Overwegende dat na eraan herinnerd te 
hebben dat verweerder aanvoerde << dat 
hij er slechts in toestemde zijn positie op 
te geven om in dienst van de rechtsvoor
ganger van de eisers in hager beroep 
(thans eisers) te treden voor zover de hem 
aangeboden betrekking hem contractueel 
alle voordelen bezorgt die een normale 
administratieve loopbaan hem had moe
ten verschaffen n, het arrest ondubbel
zinnig vaststelt << dat uit de bepalingen 
zelf van de overeenkomst en uit de 
onderhandelingen die eraan voorafgegaan 
zijn blijkt dat zulks wel degelijk de 
bedoeling van partijen was n : 

Dat de rechter, die aldus gebruik maakt 
van zijn beoordelingsmacht, heeft gesteld 
dat de vergoeding die in geval van ver
breking zonder gegronde reden bedongen 
was, niet moest dienen om de eenzijdige 
ant binding van de overeenkomst onmoge
lijk te maken en dat de contracterende 
partijen enkel wilden dat, in dit geval, 
verweerder die zijn administratieve loop
baan had opgeofferd niet werd benadeeld ; 

Overwegende dat de bewering dat de 
litigieuze bedingen tot doel of tot gevolg 
zouden gehad hebben de uitoefening op 
te heffen van het recht om eenzijdig een 
einde te maken aan de overeenkomst dus 
geen steun vindt in de vaststellingen van 
het arrest; 

Overwegende dat, weliswaar, het recht 
om eenzijdig een einde te maken aan de 
overeenkomst tot het wezen van elke 
huur van arbeid van onbepaalde duur 
behoort; 

Overwegende echter dat met de open
bare orde niet strijdig zijn de bedingen 
van een arbeidsovereenkomst die de uit
oefening van het recht tot eenzijdige ant
binding hinderen, doch de uitoefening 
van dit recht niet onmogelijk maken ; 

Dat de verbintenissen die uit deze 
bedingen ontstaan zijn op zichzelf geen 
ongeoorloofde oorzaak hebben; 

W aaruit volgt dat het middel, in zover 
het aanvoert dat de litigieuze bedingen 
nietig zijn omdat ze strekten tot de ophef-
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fing van de vrije uitoefening van het 
recht tot eenzijdige oritbinding, feitelijke 
grondslag mist ; dat het, in zover het 
betoogt dat elk beding van een arbeids
overeenkomst voor bedienden de uitoefe
ning van dit recht kan hinderen nietig is, 
naar recht faalt ; 

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

16 oktober 1969. - 1e kamer. -
VooTzitter, de H. Bayot, eerste voorzitter. 
- VeTslaggevm·, de H. Polet. - Gelijlc
luidende conclusie, de H. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
Van Ryn en Bayart. 

1e KAMER.- 16 oktober 1969. 

l 0 RECHTBANKEN. - BURGERI,IJKE 
ZAKEN.- RECHTSMACHT.- 0MVANG. 
- BETWISTING. - BEGRIP. 

2° HUUR VAN WERK.- HUUR VAN 
DIENSTEN. - .AANNEMING VAN WER
KEN VOOR REKENING VAN DE STAAT. -
00NTRACTUELE ADMINISTRATIEVE BE
PALING. - VERPLICHTING VOOR DE 
AANNEMER AAN DE BETROKKEN ADMI· 
NISTRATIE SCHRIFTELIJK KENNIS TE 
GEVEN VAN DE FElTEN DIE HIJ AAN 
HAAR OF HAAR PERSONEEL TEN LASTE 
LEGT, OM GERECHTIGD TE ZIJN ZICH 
OP DEZE FElTEN TE BEROEPEN. -
8CHRIFTELIJKE BEVELEN VAN DE 
AD:NIINISTRATIE ZELF. - GEEN TOE· 
PASSING VAN DE BEPALING. 

l 0 In buTgeTlijlee zaleen lean de TechteT geen 
betwisting opwm·pen waa1·van het met 
de openbm·e oTde niet stTijdig aleleooTd 
van de paTtijen, dat in httn conclusies 
woTdt vastgesteld, het bestaan uitsluit ( l). 

2° De administmtieve bepaling die we1·d 
ingelast in een oveTeenleomst van aan
neming van weTleen vooT Telcening van de 
Staat en nam· luid wam·van de aannemeT, 
om gerechtigd te zijn zich te beroepen op 
jeiten die hij aan de administmtie of aan 

(1) Ca.ss., 17 oktober 1968 (Arr. cass., 1969, 
blz. 188). 

(2) Raadpl. FLAMliiE, Marches de !'admi
nistration, 1955, nrs 282 en volg., 465 tot 467 

haaT personeel ten laste legt, binnen 
vijjtien kalenderdagen na de datum 
waarop ze zich hebben voorgedaan, deze 
jeiten schrijtelijk ter kennis moet brengen 
van de betrolclcen administmtie, lean niet 
worden toegepast op de schrijtelijlce beve
len van de administratie zelj (2). (Burg. 
Wetb., art. 1134; kon. besl. van 5 okto
ber 1955 tot regeling van de overeen
komsten betreffende de aannemingen 
van werken, leveringen en transporten 
voor rekening van de Staat, art. 1, 
§ 1; en bijlage bij dit besluit, art. 16.) 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN OPEN
BARE WERKEN, T. NAAMLOZE VENNOOT· 
SCRAP « FABRICOM ».) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 mei 1968 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1107, 1134, 
1135, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
W etboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, recht
doende over post 1 « Materiaal en W er
ken », beslist dat eiser, na herziening van 
de prijzen, aan verweerster 1.772.667 fr. 
op uitgevoerde werken verschuldigd blijft 
plus de gerechtelijke interesten op · dit 
bedrag, een en ander afgezien van de 
bedongen vergoedingen en interesten, en 
doordat het aldus beslist daar het samen 
met de gerechtelijke deskundige aan
neemt dat de prijs van de uitgevoerde 
werken in totaal 6.194.148 frank be
draagt waarvan de reeds door eiser i'n 
hoger beroep (thans eiser) gestorte bedra
gen, namelijk 4.421.481 frank, moeten 
worden afgetrokken, 

terwijl eiser in zijn eerste conclusie voor 
het hof van beroep aanvoerde "dat de Bel
gische Staat in 't geheel 4.876.100,45 fr. 
heeft betaald " ; verweerster van haar 
kant in haar conclusie voor het hof van 
beroep erkende dat eiser, in de loop van 
de werken, zes afbetalingen voor een 
totaal van 3.715.481 frank en, later, 
1.161. 020 frank, dat is in totaal 
4.876.501 frank, had betaald, zodat het 

en 526 ; DE GRAND RY en FLAMME, Commen
taire pratique de la reglementation des marches 
publics, 2• uitg.,. 1965, nr 324, blz. 246 en 
noot 2. 
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arrest, door aan de hand van de afreke
ning van de gerechtelijke deskundige aan 
te nemen dat eiser enkel 4.421.481 frank 
zou hebben betaald, de bewijskracht van 
de conclusies van partijen heeft miskend 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en, 
in strijd ·met het gerechtelijk contract, 
een betwisting heeft opgeworpen welke 
deze conclusies uitsloten (schending van 
de artikelen ll07, ll34, ll35 van het 
Burgerlijk W etboek en 97 van de Grand
wet) en, althans, niet regelmatig met 
redenen is omkleed daar het niet aan
geeft om welke reden het geen rekening 
heeft gehouden met de afrekening van 
de betalingen van eiser, welke door de 
beide betrokken partijen werd aange
nomen (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat eiser voor het hof 
van beroep betoogde dat hij aan 
verweerster een totaal bedrag van 
4.876.100,45 frank in mindering had 
betaald, en dat verweerster in haar con
clusie zelfs erkende dat zij in totaal 
4.876.501 frank had ontvangen; 

Dat, derhalve, het arrest, door te 
beslissen dat eiser slechts 4.421.481 frank 
in mindering had betaald, de bewijs
kracht van de conclusies van de partijen 
heeft miskend, welke het bestaan van 
een betwisting in dit opzicht uitsloten ; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

doo1·dat het bestreden arrest beslist dat 
de opmerkingen en kritieken van eiser 
in hager beroep (thans eiser), in zijn con
clusie de oordeelkundige vaststellingen 
niet weerleggen die voorkomen in het 
deskundigenverslag dat moet worden 
bekrachtigd, zodat de Staat, na herzie
ning van de prijzen, aan gedaagde (thans 
verweerder) in hager beroep het bedrag 
van I. 772.667 frank op uitgevoerdewerken 
verschuldigd blijft plus de gerechtelijke 
i:riteresten op dit bedrag, een en ander 
afgezien van de bedongen vergoedingen 
en interesten, 

te1"wijl eiser, in zijn regelmatig voor 
het hof van beroep genomen eerste con
clusie, betoogde dat de herziening van 
de prijzen van de lonen en materialen 
« moet geschieden op grondslag van de 
formules die in artikel 130 van het 
modelbestek nummer 101 van 1956 voor
komen " en met toepassing van deze 
formules kwam tot een herzieningsbedrag 

van 44.799,73 frank, en door het des
kundigenverslag te bekrachtigen en door 
zonder rechtvaardiging een herzienings
bedrag van 484.560 frank aan te nemen, 
dat gegrond is op de formule van arti
kel 1304 van het modelbestek 101 van 
1956, het arrest niet antwoordt op de 
conclusievan eiser en, daar het bovendien 
niet aangeeft om welke reden het de door 
eiser voorgestelde herzieningsformule 
heeft verworpen en de in het verslag van 
de deskundigen vermelde formule heeft 
aangenomen, in dit opzicht niet regel
matig met redenen is omkleed : 

Overwegende dat uit de regelmatig bij 
het dossier gevoegde stukken blijkt dat 
de herziening van de prijzen, op grand 
van de stijging van de basisprijzen van 
de inschrijving, door de deskundige werd 
berekend volgens de formule die in arti
kel 130 van het modelbestek nummer 10 
van 1956 wordt vermeld ; 

Dat het deskundigenverslag ten ge
volge van een verschrijving naar arti
kell304 in plaats van naar artikel 13 0 4 
verwijst; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen I,§ 1, van. het 
koninklijk besluit tot regeling van de 
overeenkomsten betreffende de aanne
mingen van werken, Ieveringen en trans
porten voor rekening van de Staat van 
5 oktober 1955, 16 van de bijlage bij 
genoemd koninklijk besluit, ll07, 1134, 
Il35 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doo1"dat het bestreden arrest eiser ver
oordeelt tot betaling van een vergoeding 
van 852.076 frank wegens onderbreking 
van werken, op grand dat " de Staat 
ten onrechte betoogt dat de vennootschap 
"Fabricom ", ... , om aanspraak te maken 
op enige vergoeding, artikel 16 van de 
bijlage van het koninklijk besluit van 
5 oktober 1955 had moeten in acht 
nemen en genoemde vergoeding binnen 
15 dagen na de schorsing van de werken 
had moeten vragen, wat zij niet heeft 
gedaan ; dat immers voornoemd artikel 
bepaalt dat de aannemer, om gerechtigd 
te zijn zich te beroepen op feiten die hij 
aan de administratie ten laste legt om 
vergoeding of schadeloosstelling te eisen, 
de feiten waarover hij klaagt enkel 
schriftelijk ter kennis moet brengen bin
nen 15 dagen na de datum waarop ze 
zich hebben voorgedaan; dat dus niet 
is bepaald dat de aannemer binnen 
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15 dagen schadeloosstelling moet eisen ; 
dat krachtens lid 2 van ditzelfde artikel 
het schriftelijk bevel om de we.rken 
te schorsen uitging van de bevoegde 
ambtenaar en dat derhalve de opeenvol
gende vertragingen niet ter kennis van 
de Staat gebracht moesten worden, ver
mits hij ze zelf had bevolen », 

terwijl, door te beslissen dat de opeen
volgende vertragingen niet ter kennis 
van de Staat gebracht moesten worden, · 
vermits hij ze zelfhad bevolen, het bestre
den arrest, zonder geldige reden, de klare 
en duidelijke bewoordingen van genoemd 
artikel 16 en de klaarblijkelijke betekenis 
van deze contractuele administratieve 
bepaling geldig voor alle overeenkomsten 
van de Staat miskent, die in lid l bepaalt 
d.at de aannemer, om gerechtigd te zijn 
zwh te beroepen op feiten die hij aan de 
administratie of aan haar personeel ten 
laste legt, onder meer om vergoeding of 
schadeloosstelling te eisen, binnen vijf
tien ~alenderdagen na de datum waarop 
ze zwh hebben voorgedaan, die feiten 
schriftelijk ter kennis van de betrokken 
administratie moet brengen, en in lid 2 
dat, daar de aannemer aileen gevolg mag 
geven aan de bevelen die de daartoe aan
gewezen bevoegde ambtenaar hem schrif
telijk heeft gegeven, de eisen die gesteund 
zijn op mondeling gegeven bevelen niet 
ontvankelijk zijn; 

en te1wijl het tegenstrijdig en onvere
nigbaar is, enerzijds, te verklaren " dat 
voornoemd artikel bepaalt dat de aan
nemer, om gerechtigd te zijn zich te 
beroepen op feiten die hij aan de admi
nistratie ten laste legt om vergoeding of 
schadeloosstelling te eisen, de feiten 
waarover hij klaagt enkel schriftelijk ter 
kennis moet brengen binnen 15 dagen 
na de datum waarop ze zich hebben voor
gedaan », en, anderzijds, te beslissen " dat 
krachtens lid 2 van ditzelfde artikel het 
schriftelijk bevel om de werken te schor
sen uitging van de bevoegde ambtenaar 
en dat, derhalve, de opeenvolgende ver
tragingen niet ter kennis van de Staat 
gebracht moesten worden, vermits hij ze 
zelf had bevolen », daar de door de admi
nistratie bevolen vertragingen ten deze 
eveneens en noodzakelijk feiten waren 
die door de aannemer aan de administra
tie ten laste waren gelegd, zodat de 
beslissing die steunt op deze tegenstrijdige 
en onverenigbare redenen, welke met een 
ontbreken van redenen gelijkstaan, niet 
regelmatig gemotiveerd is (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat naar luid van arti-

kel 16 van de contractuele administ.ra
tieve bepalingen tussen partijen, de aan
nemer, om gerechtigd te zijn zich te 
beroepen op feiten die hij aan de admi
nistratie of aan haar· personeel ten laste 
legt, onder meer om vergoeding of schade
loosstelling te eisen, binnen vijftien kalen
derdagen na de datum waarop ze zich 
hebben ':oorgedaan, die feiten scru:iftelijk 
ter kenms van de betrokken administratie 
moet brengen, met beknopte aanduiding 
va~ de invloed die ze op de gang en de 
priJS van de werken of op de uitvoering 
van de overeenkomst zouden kunnen 
hebben; 

Dat deze bepaling, die tot doel heeft 
de administratie in staat te stellen de 
werkelijkheid van het aangevoerde feit 
vast te stellen, er de gevolgen van te 
beoordelen en, _in voorkomend geval, ze 
te verhelp~n, 1!-~et kan worden toegepast 
op de schr1fteh]ke bevelen van de admi
nistratie zelf die ze zeker moest kennen · 

Dat, derhalve, door te beslissen dat 
de opeenvolgende vertragingen niet ter 
kennis van de. Staat moesten worden 
gebracht, vermits hij ze zelf schriftelijk 
had bevolen, het arrest geen van de in 
het middel aangeduide wetsbepalingen 
schendt; 

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

Om die redenen, vernietigt het bestr~
den arrest, in zover het de door eiser 
verrichte betalingen op 4.421.481 frank 
raall!-t ; verwerpt de voorziening voor het 
over1ge; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
houdt de kosten aan opdat hierover door 
de feitenrechter zou worden beslist · ver
wijst de aldus beperkte zaak naa~ het 
Hof van beroep te Luik. 

16 oktober 1969. - 1 e kamer. -
Voorzitter, de H. Bayot, eerste voorzitter. 
- V:m·slaggever, de H. Legros.- Gelijk
luidende conclttsie, de H. Delange, advo
caat-generaal. - PleiteTs, de HH. De 
Bruyn en Simont. 

1e KAMER.- 17 oktober 1969. 

ARBEIDSONGEVAL. - BEGRIP. 

Het arbeidsongeval, is een plotselinge 
gebeuTtenis, die een lichamelijk letsel 
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doet ontstaan en waarvan de oo1·zaak of 
een van de oorzaken buiten het organisme 
van de getroffene ligt; het impliaeert niet 
noodzakelijk de voorafgaande werlcing 
van een uitwendige kraaht (1). 

(« DE FEDERALE VERZEKERINGEN >>, 
T. GUTIERREZ-BERNARDO.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 28 maart 1968 in boger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel ; 

Over bet middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1, 4 van de op 28 september 1931 
gecoordineerde wetten betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
nit arbeidsongevallen en 1315 van bet 
Burgerlijk W etboek, 

doordat bet bestreden vonnis aanneemt 
dat de zoon van verweerster bet slacht
offer is geweest van een dodelijk arbeids
ongeval, omdat hij een val deed op de 
grond van een bouwwerf, die de ongun
stige bijzonderheden vertoonde eigen aan 
de grond in een niet-afgewerkt gebouw 
en waar namelijk, voor de noodwendig
heden van bet werk, een gevaarlijke 
ijzeren plaat lag, val die hem in brutale 
botsing met die grond en in 't bijzonder 
met die plaat bracht, zodat die twee 
omstandigheden, namelijk de ongunstige 
grond en de ijzeren plaat, de gevolgen 
van de zwaartekracht bijzonder gevaar
lijk maakten, en beslist dat bet ongeval 
aldus de kenmerken van een arbeids
ongeval vertoont omdat de inwerking van 
een uitwendige kracht kan blijken uit de 
ongunstige en gevaarlijke omstandighe
den waarin de getroffene zijn werk ver
richtte, 

terwijl, ee1·ste onderdeel, deze overwegin
gen niet volstaan om eruit af te lei den dat 
de val veroorzaakt werd door een uit
wendige kracht die de val voorafging en 
veroorzaakte ; 

tweede onclercleel, bet vonnis ten andere 
ten onrechte beslist dat, vermits bet 
ongeval tijdens de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst geschiedde, eiseres 

(1) Cass., 29 februari en 8 maart 1968 
(Arr. cass., 1968, biz. 868 en 906); raadpl. 
cass., 6 februari en 25 april 1969 (ibid., 1969, 
blz. 542 en 809 ). 

de last had te bewijzen dat bet ongeval 
veroorzaakt werd door een feit dat 
vreemd is aan die overeenkomst, terwijl 
dit aileen bet geval is wanneer eerst wordt 
bewezen dat bet gebeurde beantwoordt 
aan bet begrip " arbeidsongeval >>, dit is 
een ongeval veroorzaakt door de plotse 
uitwerking van een uitwendige kracht 
vreemd aan de lichaamsgesteltenis van 
de arbeider : 

W at bet eerste onderdeel betreft 
Overw(lgende dat bet arbeidsongeval 

de plotselinge gebeurtenis is die een 
lichamelijk letsel doet ontstaan en waar
van de oorzaak of een van de oorzaken 
buiten bet organisme van de getroffene 
ligt; 

Dat bet begrip arbeidsongeval niet 
noodzakelijk de voorafgaandelijke wer~ 
king van een uitwendige kracht onder
stelt; 

Overwegende dat bet vonnis vaststelt : 
l 0 dat het ongeval gebeurde toen de 

getroffene zich op een bouwwerf bevond 
en onder bet toezicht van zijn werkgever 
stond; 

2° dat de dood van de getroffene te 
wijten is aan een traumatisme opgelopen 
ingevolge een val op een ijzeren plaat in 
de bouwwerf geplaatst ; 

3° dat niet is bewezen dat de val ver
oorzaakt werd door een ongesteldheid 
van de getroffene ; 

Overwegende dat de rechter uit die 
vaststellingen wettelijk heeft kunnen 
afleiden dat bet ongeval een arbeidson
geval was; 

W at bet tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat, nu de rechter vast

gesteld heeft dat bet ongeval overkomen 
is tijdens de uitvoering van de arbeids
overeenkomst, hij terecht heeft beslist 
dat bet de werkgever behoorde te bewij
zen dat dit ongeval niet door het feit 
van die uitvoering overkomen was ; 

Dat bet middel naar recht faalt ; 

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

17 oktober 1969. - 1e kamer. -
Voorzittei', de H. Belpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve·r, 
de H. Louveaux. - Gelijlcluidencle con
clusie, de H. Ganshof van der Meersch, 
procureur-generaal. - PleiteTs, de HH. 
Van Leynseele en Fally. 
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1e KAMER.- 17 oktober 1969. 

1° BETAALDE FEESTDAGEN. 
VoORWAARDEN VOOR RET TOEKENNEN 
VAN LOON VOOR EEN FEESTDAG. 

2o BETAALDE FEESTDAGEN. 
DAGEN DIE IN AANMERKING MOETEN 
WORDEN GENOMEN INGEVOLGE DE 
WETGEVING BETREFFENDE RET TOE
KENNEN VAN LOON AAN DE WERKNE
MERS VOOR EEN BEPAALD AANTAL 
FEESTDAGEN PER JAAR. - DAGEN DIE 
NIET KUNNEN WORDEN AANGEREKEND 
OP DE JAARLIJKSE VAKANTIEDAGEN. 

1° Geen aanspraak op loon voo1· een 
jeestdag lean worden gemaakt door de 
arbeider die niet gedurende ten minste 
een dag gewerkt heejt in de periode van 
twaalf dagen welke aan die jeestdag 
voorajgaat, zeljs om redenen van gerecht
vaardigcle ajwezigheid, uitgezonderd, 
evenwel, cle reden voortvloeiende uit cle 
toepassing van de wettelijke bepalingen 
betreffende het verloj van de loonarbei
ders (1). (Besluit van de Regent van 
2 april 194 7, art. 11, zoals dit werd 
vervangen door artikel 6 van het 
besluit van de Regent van 15 juli 1947.) 

2° Op de jaarlijkse vakantiedagen mogen 
niet worden aangerekend de ·dagen die 
in aanmerking moeten genomen wo1·clen 
ingevolge de wetgeving betreffende het 
toekennen van loon aan de werknemers 
voor een bepaald aantal jeestdagen, en 
onder meer 1 mei. (Besluit van de 
Regent van 2 april 1947, art. 1, zoals 
dit is vervangen door het besluit van 
de Regent van 15 juli 1947; koninklijk 
besluit van 30 maart 1967, art. 68.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCRAP « CRAMEBEL "• 
T. DE SNIJDER.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 24 oktober 1967 in laatste 
aanleg gewezen door deW erkrechtersraad 
te Vilvoorde, kamer voor werklieden; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1, 11, inzonderheid 
1°, van het besluit van de Regent van 
2 april1947 tot bepaling van de algemene 

(1) Raadpl. cass., 17 december 1959 (Bull, 
en PAsrc., 1960, I, 463). 

modaliteiten van uitvoering der hesluit
wet van 25 februari 1947 betreffende het 
toekennen van loon aan de werknemers 
voor een bepaald aantal feestdagen per 
jaar, (zoals voormelde artikelen 1 en 11 
respectievelijk werden vervangen door 
de artikelen 1 en 6 van het besluit van 
de Regent van 15 juli 1947), en 68 van 
het koninklijk besluit van 30 maart 1967 
tot bepaling van de algemene uitvoerings
modaliteiten van de wetten betreffende 
de jaarlijkse vakantie der loonarbeiders, 

doordat, hoewel vaststaat dat verweer
der, werkman bij eiseres, na het beeindi
gen van zijn legerdienst einde april 1967 
het werk niet heeft kunnen hervatten 
v66r maandag 8 mei 1967, daar maandag 
1 mei en donderdag 4 mei (O.L.V. 
Hemelvaart) feestdagen waren, dinsdag .2 
en woensdag 3 mei werkloosheidsdagen, 
vrijdag 5 mei een wettelijke verlofdag, 
zaterdag 6 mei een gewone dag van 
inactiviteit en zondag 7 mei een rustdag, 
de bestreden sententie niettemin eiseres 
veroordeelt tot betaling aan verweerder 
van het loon voor de feestdag van 4 mei, 
om de redenen « dat eiser (thans ver
weerder) geen recht heeft op betaling 
van het loon voor de feestdag van 1 mei 
daar hij niet gedurende ten minste een 
dag gewerkt heeft in de periode die aan 
de feestdag voorafgaat en het f'eit zijn 
militaire dienstplicht te vervullen geen 
geldige uitzondering is bepaald in arti
kel 11 van het besluit van de Regent 
van 2 april 1947, zoals die bepaling 
vervangen werd door artikel 6 van het 
besluit van de Regent van 15 juli 1947; 
dat, de feestdag van 1 mei niet door 
sociale vergoedingen noch loon gedekt 
zijnde, dient in aanmerking genomen te 
worden als verlofdag ; dat de betrokken 
arbeider hiervoor een dag van zijn verlof 
heeft gespaard "• 

terwijl zo de voorwaarden van werk
getrouwheid, vastgesteld door voormeld 
artikel 11 van het besluit van de Regent 
van 2 april1947, met een dag van tewerk
stelling gelijkstellen de dag dat de 
afwezigheid van de werknemer gerecht
vaardigd wordt door de toepassing van 
de wetsbepalingen betreffende het verlof 
van de loonarbeiders, deze tekst, in de 
uitzonderingen welke hij inhoudt en 
welke eng moeten worden uitgelegd, niet 
toestaat als een dag van tewerkstelling 
te beschouwen een feestdag, namelijk 
1 mei, vermeld in gezegd artikel 1 van 
meergenoemd besluit, welke dag, voorts, 
niet is, en, naar luid van voormeld 
artikel 68 van het koninklijk besluit van 
30 maart 1967, trouwens niet zou mogen 
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zijn aangerekend als jaarlijkse vakantie
dag: 

Overwegende dat, luidens artikel 1_1 
van het besluit van de Regent van 2 april 
1947 zoals die bepaling vervangen werd 
door' artikel 6 van het besluit van de 
Regent van 15 juli 1947, geen aanspraak 
op loon voor een feestdag kan 1naken, 
onder meer, de arbeider die niet geduren
de ten minste een dag gewerkt heeft in 
de periode van twaalf dagen welke aan 
d,ie feestdag voorafgaat, zelfs om redenen 
van gerechtvaardigde afwezigheid, uit
.gezonderd, onder meer, de reden voort
vloeiende uit de toepassing van de wet
telijke bepalingen betreffende het verlof 
van de loonarbeiders ; 

Overwegende dat de sententie, om 
verweerder het loon voor 4 mei 1967 
toe te kennen, verklaart dat de feestdag 
van 1 mei 1967, niet door sociale ver
goedingen noch loon gedekt zijnde, dient 
in aanmerking genomen te worden als 
verlofdag; 

Overwegende, eensdeels, dat artikel 1 
van gemeld besluit van de Regent van 
2 april 194 7, zoals die bepaling vervangen 
werd door het besluit van de Regent 
van 15 juli 1947, bepaalt dat 1 mei een 
feestdag is, en, anderdeels, dat artikel 68 
van het koninklijk besluit van 30 maart 
1967 bepaalt dat niet als jaarlijkse ver
lofdagen worden aangerekend de dagen 
waarmee rekening moet gehouden worden 
op grond van de wetgeving op het toe
kennan van loon aan de werknemers 
gedurende een zeker aantal feestdag~n 
per jaar, hetzij d.us onder meer 1 1ne1; 

Dat het midd.el gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den sententie in zover zij de eis gegrond 

· verklaarb en eiseres in de kosten veroor
deelt ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
houdt de kosten aan ; zegt dat hierover 
door de feitenrechter zal worden beslist ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Werkrechtersraad te Mechelen, kamer 
voor werklieden. 

"17 oktober 1969. - 1e kamer. -
Voorzitter, de H. Belpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Hallemans. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Ganshof van d~r Meersch, 
procureur-generaal. - Ple~ter, de H. 
Fally. 

1• KAMER.- 17 Oktober 1969. 

lO KQQP.- VERNIETIGING UIT HOOFDE 
VAN BENADELING VOOR MEER DAN 
ZEVEN TWAALFDEN. - 0NTEIGENING 
VAN EEN BEPAALD ONROEREND GOED 
WE.GENS ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE.. - 0NTEIGElNING GElDElCREl
TElE.RD. - VRIJWILLIGEl VElRKOOP VAN 
DIT ONROElRElND GOElD AAN DEl ONTEll
GElNENDEl OVElRHEliD.- V:mRKOOPAKTEl 
HOUDElNDEl BOUWVERBOD. - SCHAT
TING DOOR DEl RE.CHTER VAN HET 
VERKOCHTEl ONROElREND GOElD. 
SCHATTING DIEl GElEN RE.KE.NINQ HOUDT 
MElT HElT BOUWVE.RBOD.- BESLISSING 
GElGROND OP HElT BElGINSEL VOLGElNS 
HE.TWELK INZAKEl ONTEIGE.NING ElEN 
ADl\UNISTRATIEVEl BESLISSING GElEN 
MINDERWAARDEl MAG TEWEEGBRENGEN 
TE.N AA:JZIElN VAN DE GOEDElREN 
WAAROP ZIJ BElTREKKING HEEFT. -
0NWETTELIJKHEliD. 

2o ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE. - 0NTEllGElNING GEDECREl
TElE.RD. - VRIJWILLIGEl VERKOOP VAN 
HET ONROEREND GOE.D AAN DE ONT
EliC+ENENDEl OVERHEID. - VERKOOP 
ONDERWORPElN AAN DE REGELS VAN 
HET GE.MEElN RElCHT. - RECHTSGEVOL
GEN VAN DEl VERKOOP ONDE.RWORPEN 
AAN HET GEMElEN RECHT. 

1 o De rechter, bij wie aanhangig is een 
vorde1·ing tot ve1·nietiging uit hoofde van 
benadeling voo1· meer dan zeven twaalj
den mag bij de schatting van een 
verkocht onroerend goed, waarvan de 
onteigening ten algemenen nutte v66r 
de verkoop was gedecreteerd, niet beslis
sen dat e1· geen rekening moet worden 
gehouden met het bouwverbod da.t. in de 
verlcoopakte is bedongen, daarb~J steu
nend op het beginsel volger:s. het~~ellc 
inzalce onteigening een adm~mstrat~eve 
beslissing geen minderwaarde mag te
weegb1·engen ten aanzien van de goederen 
waarop zij betreklcing heejt (1). 

2o In geval van v1'ijwillige verlcoop aan 
de onteigenende ovet·heid van een onroe-
1'end goecl waarvan de onteigening ten 
algemenen nutte we1'd gedec1·eteerd, blij
ven de rechtsgevolgen van de verkoop die 
van het gemeen recht. 

(I) Raadpl. cass., 17 januari 1964 (Bull. en 
PAsrc., 1964, I, 522); 21 januari 1960 (ibid., 
1960, I, 576) en noot 1. 
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(GEMEENTE BREE, 
T. JANSSENS EN DARTOIS.) 

ARREST. 

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

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1319, 1320, 1674 en 1675 van het 
Burgerlijk W etboek, 

doordat het bestreden arrest, na gecon
stateerd te hebben dat in de op 21 janu
ari 1960 verleden notariele akte bedongen 
werd dat de door verweerster aan de 
eisende gemeente gedane verkoop was 
geschied onder de voorwaarde dat de 
verkochte grand door de koopster ge
bruikt zou worden tot het aanleggen van 
een tweede ringlaan en van sportter
reinen en door haar niet verder verkocht 
zou worden als bouwplaatsen, en dat in 
gezegde akte aan de verkoopster het 
recht werd toegekend de verkochte grand 
terug te kopen tegen de in de akte 
bepaalde prijs, rekening gehouden met 
de officiele prijsschommelingen, voor het 
geval eiseres haar belofte niet zou 
gestand houden, beslist dat d~ waarde, 
die aan het verkochte goed dwnde ge
hecht te worden, niet bemvloed kon 
worden door de inlassing van hogerver
meld beding, om de reden dat dit beding 
niets anders betekent dan .dat eiseres 
het opzet had dergelijke werken uit te 
voeren, om de reden dat het in de akte 
bedongen bouwverbod reeds voorheen 
bestond ingevolge een op 13 november 
1953 goedgekeurd algemeen plan van 
aanleg van eiseres, en om de ~ede:r;t dat, 
in rechte, daar het gaat om ontmgenmgen, 
het bouwverbod voortspruitende uit een 
algemeen plan van aanleg geen mind.er
waarde kan teweegbrengen ten aanziCn 
van de daardoor getroffen goederen, en 
dat dit beginsel zijn juridische waarde 
behoudt in geval van vrijwillige verkopen 
voornamelijk wanneer deze beogen een 
procedure tot onteigening te voorkomen, 

en doordat het arrest, op grand van die 
beschouwingen, voormelde verkoopover
eenkomst nietig verklaart wegens bena
deling voor meer dan zeven twaalfden 
en, gelet op de door eiseres gedane keuze 
om de grand te behouden, deze veroor
deelt aan de verweerders de som van 
281.450 frank met de gerechtelijke 
interesten te betalen, 

terwijl, tweede onde1·deel, door te beslis
sen dat, in rechte; een bouwverbod 
vooptspruitende uit een algemee~ p~an 
van aanleg, in geval van onte1genmg 
of van verkoop met het oog op het 
voorkomen van een onteigening, geen 
waardevermindering kan teweegbrengen, 
het arrest impliciet erkent dat dergelijk 
bouwverbod in feite een waardevermin
dering medesleept, waarmede echter in 
rechte, in geval van onteigening, ge.~n 
rekening mag worden gehouden, terWIJl, 
echter, ook wanneer de verkoop gebeurt 
met het oog op het voorkomen van een 
onteigening, er, om te bepalen of er 
overeenkomstig de artikelen 1674 en 
1675 van het Burgerlijk Wetboek bena
deling voor meer dan zeven twaalfden is 
geweest, de werkelijke waarde van het 
goed en de waardevermindering, die het 
in feite wegens een administratief bouw
verbod heeft ondergaan, in aanmerking 
moeten genomen worden ; 

••• 0 • •'· ••••••••• 0 •••• 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest releveert 
dat verweerster, in de akte van verkoop 
van haar onroerend goed aan de eisende 
gemeente, ten laste van de koopster 
een bouwverbod heeft bedongen ten einde 
zich het voordeel van een waardever
meerdering te reserveren ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
beslist dat, ondanks dit bouwverbod, de 
verkochte goederen jegens de koopster 
een waarde van bouwgrond behonden 
omdat zij sinds 1953 op het goedgekeurd 
algemeen plan van aanleg van de gemeen
te voorkomen in de strook bestemd om 
als sport- en ontspanningscentrum te 
dienen, dat, inzake onteigening, een 
administratieve beslissing nimmer een 
minderwaarde kan teweegbrengen ten 
aanzien van de goederen waarop zij 
betrekking heeft " welke steeds hun 
kenmerk van bonwgronden blijven bewa
ren " en dat dit beginsel, om identieke 
redenen, al zijn juridische waarde be
houdt in geval van vrijwillige verkoop 
met het oog op het voorkomen van een 
onteigening ; 

Overwegende dat in geval van vrij
willige verkoop van een goed waarvan 
de onteigening ten algemenen nntte gede
creteerd is, de rechtsgevolgen van de 
verkoop deze van het gemeen recht zijn ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
derhalve niet heeft kunnen beslissen, 
zonder artikel 1675 van het Burgerlijk 
W etboek te schenden, dat, ten deze, 
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geen rekening moest worden gehouden 
met het bouwverbod door verweerster 
ten laste van eiseres in de verkoopakte 
bedongen, daarbij steunend op het begin
sci luidens hetwelk een administratieve 
beslissing nimmer een minderwaarde kan 
teweegbrengen ten aanzien van de goe
deren waarop zij betrekking heeft, begin
sel dat al zijn jmidische waarde behoudt 
in geval van vrijwillige verkoop met het 
oog op het voorkomen van een ont
eigening; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan ; zegt dat hierover door de 
feitenrechter zal worden beslist ; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

17 oktober 1969. - 1e kamer. 
VooTzitteT, de H. Belpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeveT, 
de H. Louveaux. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Ganshof van der Meersch, 
procurem-generaal. PleiteTs, de 
HH. Bayart en Fally. 

2" KAMER.- 20 oktober 1969. 

1° CASSATIEMIDDELEN.- ONTVAN
KELIJKHEID. - STRAFZAKEN. - EEN 
ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS 
VERSCHEIDENE MISDRIJVEN. -MID DEL 
DAT ENKEL BEPAALDE MISDRXJVEN 
BETREFT. - DOOR EEN ANDER MIS
DRIJF WETTELIJK GERECHTVAARDIGDE 
STRAF.- NrET-ONTVANKELIJKHEID. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING.- VEROORDELING TOT SCHA
DEVERGOEDING WEGENS DE SCHADE
LIJKE GEVOLGEN VAN EEN ONGEVAL 
DAT ALLEEN DOOR DE FOUTEN VAN DE 
BEKLAAGDE WERD VEROORZAAKT. -
MlDDEL DAT RET BESTAAN VAN EEN 
DEZER FOUTEN BETWIST. - NIET

. ONTVANKELIJKHEID. 

1° Ingeval een enkele stTaj we gens ver-
8cheidene misdTijven weTd uitgesproken, 
dan i8 niet ontvankelijlc, bij gebTelce 
van belang, de eis tot ca8satie van de 
op de stmjvordeTing gewezen beslissing, 

die gegTond i8 op een middel dat enkel 
bepaalde misdTijven betTejt, hoewel de 
uitgesproken stTaj door een andeT mis
drijj wettelijk geTechtvaardigd blijjt (1). 
(Wetb. van strafv., art. 411 en 414.) 

2° W anneer een veroordeling tot schade
veTgoeding wegens de schadelijke gevol
gen van een ongeval gesteund is hieTop 
dat het ongeval alleen dooT de jouten 
van de beklaagde veroorzaakt werd, i8 
niet ontvankelijlc, bij gebTeke van belang, 
het middel dat enkel het bestaan van een 
dezeT fouten betwist (2). (Burg. Wetb., 
art. 1382.) 

(WYNDAELE EN FLORENCE, 
T. BINAME.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 april 1969 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Verviers, 
rechtdoende in hager beroep ; 

I. Op de voorzieningen van Wijndaele, 
beklaagde, en van Florence, burgerrech
telijk aansprakelijke partij : 

A. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de strafvorde
ring die tegen de verweerster Biname is 
ingesteld: 

Overwegende dat de eisers onbevoegd 
en de voorzieningen derhalve niet ont
vankelijk zijn ; 

B. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de strafvorde
ring die tegen de eisers is ingesteld : 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 16 van het 
wegverkeersbesluit, 

doordat, om de eiseres, weggebruikster 
die uit de hoofdweg kwam gereden, te 
veroordelen, het vonnis stelt dat zij 
« de bocht zo groat mogelijk had moeten 
nemen "• 

teTwijl het voorrangsrecht geldt voor 
de gehele breedte van de rijbaan : 

Overwegende dat het vonnis bevesti
gend beschikt op de beslissing van de 

(1) Cass., 17 maart 1969 (A1-r. cass., 1969, 
blz. 660). 

(2) Cass., 12 september 1966 (Arr. cass., 
1967, blz. 38). 
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eerste rechter, die eiseres tot een enkele 
geldboete veroordeelt wegens drie telast
leggingen, onder meer wegens overtreding 
van artikel 27-1 van het wegverkeers-
beslnit; 1 

Overwegende dat derhalve, ook al 
was het middel gegrond, de bestreden 
beslissing niettemin wettelijk verant
woord zon zijn, zodat het middel niet 
ontvankelijk is wegens het ontbreken van 
belang; 

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

0. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die door verweerster 
tegen de eisers is ingesteld : 

het eerste, nit de schending van de 
artikelen 418 en 420 van het Strafwet
boek, 1382 van het Bnrgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis de verweerster 
van de telastlegging van slagen of ver
wondingen, door gebrek aan voorzichtig
heid of voorzorg toegebracht aan de 
eiseres, vrijspreekt op grond « dat zij 
(verweerster) op de secnndaire weg heeft 
knnnen stoppen, in welke mate ziJ ook 
onoplettend moge geweest zijn », 

terwijl 1° de onoplettendheid een ele
ment van de onvoorzichtigheid of van 
het gebrek aan voorzorg is, zodat de 
artikelen 418 en 420 van het Strafwet
boek en 1382 van het Bnrgerlijk Wetboek 
toepasselijk waren op verweerster en 
2o door verweerster vrij te spreken en 
toch vast te stellen dat zij in oplettend
heid tekort is geschoten, het vonnis in 
tegenstrijdigheid vervalt; 

het tweede, nit de schending van de 
artikelen 418 en 420 van het Strafwet
boek en 15 van het wegverkeersbeslnit, 

doordat het vonnis beslist dat de ver
weerster, zelfs indien onoplettendheid en 
derhalve onvoorzichtigheid tegen haar 
bewezen is, voornoemd artikel 15 niet 
heeft overtreden, aangezien zij traag 
reed en heeft knnnen stoppen, 

terwijl 1° artikel 15 van het wegver
keersbeslnit,waarvan de overtreding ge
wis een font oplevert in de zin van de 
artikelen 418 en 420 van het Strafwet
boek, elke bestnnrder die een krnispnnt 
oprijdt, verplicht bijzonder voorzichtig 
te zijn ten einde aile ongevallen te voor
komen en 2° het vonnis vaststelt dat 
verweerster onoplettend is geweest en 

dns in voorzichtigheid tekort is gescho
ten; 

het derde, nit de schending van arti
kel 25-2 van het wegverkeersbeslnit, 

doordat het vonnis beslist dat de ver
weerster geen enkele font heeft begaan 
om de hierboven niteengezette reden, 

terwijl, na te hebben vastgesteld dat 
de betrokkene heeft knnnen en dns heeft 
moeten stoppen, dat zij onoplettend was 
en dat haar wagen een centrale stand op 
de weg innam, het vonnis vaststelt dat 
verweerster van richting is veranderd 
zonder zich op voorhand te vergewissen 
dat zij dit kon doen zonder gevaar : 

Over de eerste drie middelen samen 
afgeleid, 

Overwegende dat het vonnis, om te 
beslissen dat verweerster geen enkele 
font heeft begaan, erop wijst « dat zij 
in de richting wilde rij den van de 
Coteanxstraat, gelegen links van de door 
haar gevolgde weg », « dat zij zodoende 
naar het midden van de rijbaan reed 
om op het krnispnnt te komen >>, « dat 
haar stand op het ogenblik van de botsing 
haar niet verweten kan worden, daar hij 
in overeenstemming is met artikel 25-2 
van het wegverkeersbeslnit >> en « dat zij 
met verminderde snelheid reed, zodat zij 
heeft knnnen stoppen, in welke mate zij 
ook onoplettend moge geweest zijn » ; 

Overwegende dat het vonnis aldns niet 
vaststelt dat verweerster een font van 
onoplettendheid heeft begaan die in 
oorzakelijk verband staat met het onge
val, maar integendeel dat,, zelfs indien 
verweerster in oplettendheid tekort was 
geschoten, deze omstandigheid geen in
vloed zon hebben gehad op het ongeval, 
daar verweerster haar voertnig heeft 
kunnen stoppen in de secundaire weg op 
een plaats waar de wagen van de eiseres 
tegen haar is komen aanbotsen, terwijl 
haar voertnig voor laatstgenoemde geen 
hindernis of geen belemmering opleverde, 
en het daardoor zelf vaststelt dat 
verweerster geen font heeft begaan die 
in oorzakelijk verband Staat met het 
ongeval; 

Dat de middelen op een verkeerde 
lezing van de bestreden beslissing berus
ten en derhalve feitelijke grondslag mis
sen; 

Over het vierde middel, dat hierboven 
is overgenomen : 

Overwegende dat het vonnis niet enkel 
beslist dat de eiseres de bocht zo groat 
mogelijk had moeten nemen, maar hoven-
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dien vaststelt dat zij bij het oprijden 
van een kruispunt voorzichtig m.oest 
zijn ; « dat zij die twee verplichtingen 
niet heeft nagekomen, zoals blijkt nit 
de stand van haar voertuig op het 
ogenblik van de botsing, en dat zij aldus 
het ongeval heeft veroorzaakt " ; 

Dat het vonnis, door deze soevereine 
overwegingen vaststelt dat eiseres een 
onvoorzichtigheid heeft begaan die 
Yreemd is aan de uitoefe11-ing van het 
voorrangsrecht en dat het middel, ook 
al was· het gegrond, niet ontvankelijk 
zou zijn wegens het ontbreken van 
belang; 

II. Op de voorziening van Florence, 
burgerlijke partij : 

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

Overwegende dat uit het bestreden 
vonnis niet volgt dat eiser als burgerlijke 
partij veroordeeld is in kosten der 
strafvordering ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering van eiser tegen verweer
ster: 

Over de vier middelen samen, die 
hierboven zijn overgenomen : 

Overwegende dat het vonnis door de 
hierboven aangehaalde overwegingen 
wettelijk beslist heeft dat verweerster 
geen enkele font heeft begaan die in 
oorzakelijk verband staat met het onge
val, zodat het zijn beslissing dat de 
burgerlijke rechtsvordering van eiser niet 
gegrond is, heeft verantwoord; 

Dat de middelen derhalve niet kunnen 
worden aangenomen ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; laat de kosten ten laste van de 
eisers. 

20 oktober 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 

(1) Verg. cass., 18 januari 1965 (Bull. en 
PAsrc., 1965, I, 484), 28 februari 1966 (ibid., 
1966, I, 838), 25 januari 1967 (Arr. cass., 

2e KAMER. - 20 oktober 1969. 

WEGVERKEER. - VLUCHTMISDRIJF. 
- BESTANDDELEN.- BEGRIP. 

Het vluchtmisdrijj, zoals het is omschreven 
bij artikel 2-2 van de wet van 1 augus
tus 1899, gewijzigd bij de wet van 
15 april 1958, impliceert dat hij die, 
wetend dat het voer·tuig dat hij bestuur·de 
een ongeval heejt veroorzaakt of hier·toe 
aanleiding had gegeven, de vlucht neemt 
om zich aan de dienstige vaststellingen 
te onttrelcken ; derhalve geen vh~chtmis
drijj is het enkel jeit dat de bestt~urder, 
hoewel hij ter· plaatse is gebleven, het 
gerecht op een dwaalspoor heeft willen 
brengen ( 1). (Impliciete beslissing.) 

(SANA, T. LEDOCQ EN LANDSBOND 
DER KRISTELIJKE MUTUALITEITEN.) 

ARREST (vertaling). 

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

Over het middel afgeleid uit de 
schending van artikel 2-2 van de wet 
van 1 augustus 1899, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
wegens vluchtmisdrijf, 

terwijl het aanneemt dat genoemde 
eiser ter plaatse is gebleven, wat het 
ontbreken van het stoffelijk element van 
het misdrijf insluit : 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat eiser zijn weg 
had vervolgd nadat hij wetens het 
bedoelde ongeval had uitgelokt en dat 
hij daarna, teruggekomen op de plaats 
van dit ongeval, het gerecht op een 
dwaalspoor had pogen te brengen door 
valse verklaringen waarmee hij aan zijn 
aansprakelijkheid trachtte te ontkomen, 
erop wijst dat « als men overweegt dat 
Sana (eiser) ter plaatse gebleven is, men 
er mee rekening moet houden dat hij 
niets gedaan heeft om zich te doen 
kennen door de getroffene, die slechts 
door tussenkomst van een getuige ge-

1967, blz. 641), 24 mei 1967 (ibid., 1967, 
blz. 1163), 9 oktober 1967 (ibid., 1968, blz. 196} 
en 25 maart 1968 (ibid., 1968, blz. 966). 
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waarschuwd is, of om de dienstige vast
stellingen te doen verrichten » ; 

Overwegende dat deze redenen dubbel
zinnig zijn ; dat aan de hand ervan niet 
kan worden uitgemaakt of de rechter 
zich bij de uitspraak van de bestreden 
veroordeling hierop heeft gesteund dat 
eiser na het ongeval zijn weg had voort
gezet en zich daarna aan de dienstige 
vaststelling had onttrokken dan wel op 
de overweging dat eiser ter plaatse geble
ven was, ten onrechte beslist heeft dat 
het enkele feit het gerecht op een dwaal
spoor te hebben willen brengen vol
doende was om het vluchtmisdrijf te 
bewijzen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch slechts in zover het eiser 
veroordeeld heeft wegens het ten laste 
gelegde vluchtmisdrijf; 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 Brussel. 

20 oktober 1969. - 2e kamer. -
Voo1'zitteren Verslaggeve1·, de H. Valentin, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HR. 
Henry en Dassonville (van de balie bij 
het Hof van beroep te Luik). 

2e KAMER. - 20 oktober 1969. 

1° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING.- STRAFZAKEN.- SAMENLOOP 
VAN MISDRIJVEN. - BEOORDELING 
VAN DE OMVANG VAN DE EENHEID 
VAN STRAFBAAR OPZET. - RECHTER 
IN HOGER BEROEP DIE ZICH ERTOE 
BEPERKT DEZE OMVANG VERSOHILLEND 
TE BEOORDELEN DAN WAS VOORGE
STELD DOOR RET ONDERZOEKSGERECHT, 
OVERGENOMEN IN DE DAGV AARDING EN 
AANGENOMEN DOOR DE EERSTE RECH
TER. - ENIGE STRAF VERVANGEN 
DOOR ONDERSOHEIDEN STRAFFEN. -
BEKLAAGDE NIET VERWITTIGD. 
GEEN SOHENDING VAN DE RECHTEN 
VAN DE VERDEDIGING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 

EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN. 
VEROORDELENDE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING. - GEEN VERMEL
DING VAN EEN WETSBEPALING DIE EEN 
STRAF VASTSTELT. - NIET GEMOTI
VEERDE BESLISSING. 

1° De rechten van de verdediging worden 
niet geschonden door de ?"echter in hogM' 
beroep, die, nu hij geen andere feiten 
in de plaats stelt van degene die in de 
dagvaarding waren bedoeld en deze niet 
anders kwalijicee1·t, zich ertoe beperkt de 
omvang van de eenheid van strafbam· 
opzet verschillend te beoordelen dan was 
voorgesteld door het onderzoeksgerecht, 
overgenomen in de dagvaarding en aan
genomen door de eerste rechter, zonder 
de beklaagde ervan te verwittigen, en 
onde?·scheiden straffen uitspreekt in de 
plaats van de enige straj (1). 

2° Niet wettelijk gemotiveerd in rechte is 
de ve1·oordelende beslissing op de straf
vorde?·ing, die verzuimt een wetsbepaling 
te vermelden, die een straf vaststelt (2). 
(Grondwet, art. 97.) 

(MONTEYNE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 maart 1969 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grondwet 
en van de rechten der verdediging, 

doo?'dat het bestreden arrest, nadat de 
raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Nijvel bij beschikking van 
5 september 1966 en onder verwijzing 
naar de vordering van het openbaar 
ministerie van 11 augustus 1966, eiser 
verwezen had naar de correctionele 
rechtbank wegens 15 telastleggingen (Ia 
Ib, Ic, Id, Ie, II, III, IV, V, VI, VII, 
VIlla, VIIIb, IX en X) en nader 
bepaalde dat de feiten de voortgezette 
uitvoering waren van een zelfde schuldig 
opzet, nadat de dagvaarding om voor de 

(1) Verg. cass., 28 maart 1966 (Bull. en 
PABIC., 1966, I, 979); raadpl. de noot get. P. L. 
onder cass., 3 augustus 1917 (ibid., 1917, I, 
326), inzonderheid blz. S35, 2• kolom. 

{2) Cass., 20 januari 1969 (AT1'. cass., 
1969, blz. 487). 
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correctionele rechtbank te verschijnen 
die telastleggingen met dezelfde nadere 
bepaling had overgenomen, nadat de 
correctionele rechtbank eiser, enerzijds, 
veroor,deeld had tot een enkele straf 
wegens de telastleggingen la, lb, Ic, ld, 
Ie, II, III, IV, V, VI, VIlla en VIIIb 
en opnieuw nader bepaalde dat deze 
feiten voortsproten uit een zEllfde schul
dig opzet en, anderzijds, tot een afzonder
Iijke straf wegens de telastlegging IX, 
eiser niet aileen tot een afzonderlijke 
straf wegens de telastlegging IX heeft 
veroordeeld maar bovendien tot afzon

. derlijke straffen eerst wegens de telast
leggingen la, Ib, Ic, II, III, IV en VI 
daarna wegens de telastleggingen ld en 
Ie, en tenslotte wegens de telastlegging 
VIIIb, 

tet·wijl noch uit het proces-verbaal van 
de terechtzitting, noch nit de vermeldin
gen van het arrest blijkt dat het Hof van 
beroep aan eiser kennis heeft gegeven 
van de in de telastleggingen aangebrachte 
wijziging met betrekking tot de eenheid 
van opzet en de feitenrechter zodoende 
de rechten der verdediging geschonden 
heeft en derhalve zijn beslissing niet 
wettelijk heeft gerechtvaardigd : 

Overwegende dat de eenheid van schul
dig opzet een zedelijk bestanddeel ople
vert waarvan de feitenrechter het bestaan 
en de omvang beoordeelt ; dat genoemd 
bestanddeel vreemd- is aan de feiten zelf 
van de telastlegging zowel als aan die 
van de kwalificatie ; 

Overwegende dat als in het onderhavige 
geval het hof van beroep het karakter 
van het schuldig handelen van beklaagde 
verschillend beoordeelt dan voorgesteld 
was door het onderzoeksgerecht en over
genomen in de dagvaarding en aangeno
men door de eerste rechter, het geen 
andere feiten in de plaats gesteld heeft 
van die welke in de dagvaarding bedoeld 
waren en het deze niet anders gekwali
ficeerd heeft ; 

Dat het arrest derhalve noch artikel 97 
van de Grondwet, noch de rechten der 

. verdediging heeft geschonden ; 

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

doordat het bestreden arrest eiser ver
oordeeld · heeft wegens overtreding van 
de wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen (telastlegging IX), 
zonder de wetsbepaling te vermelden die 

de straf bepaalt, te weten artikel 18 van 
de voornoemde wet : 

Overwegende dat het arrest de wets
bepaling niet vermeldt die straf stelt op 
de bewezen verklaarde feiten ; 

Overwegende dat krachtens artikel 97 
van de Grondwet zulke vermelding vereist 
is opdat het arrest naar recht met 
red en en . omkleed zou zijn ; 

Dat het middel gegrond is ; 
En overwegende wat de andere telast

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

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het uitspraak doet 
over de telastlegging IX, overtrading 
van de wet van 1 juli 1956 betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser 
in drie vierde van de kosten en laat 
het overige vierde ten Iaste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van beroep te Luik. 

20 oktober 1969. - 2e kamer. 
Vom·zitter en Verslaggever, de H. Valentin, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclttsie, de H. Charles, 
advocaat-generaa.l. 

2e KAMER. - 22 oktober 1969. 

1° WEGVERKEER.- WEGVERKEERS
REGLEMENT, ARTIKEL 17. - VER
PLIOHTING OPGELEGD AAN DE BESTtruR
DER DIE EEN MANEUVER WIL UITVOE
REN OM DE ANDERE BESTtruRDERS TE 
LATEN VOORGAAN. - DRAAGWIJDTE 
VAN DEZE VERPLIOHTING. 

2° WEGVERKEER. - vVEGVERKEERs
REGLEMENT, ARTIKEL 17.- VOERTUIG 
DAT EEN MANEUVER BEEINDIGT. -
HINDERNIS BESTAANDE UIT DIT VOER
TUIG DAT KON VOORZIEN WORDEN. -
BESTtruRDER NOCHTANS GEHOUDEN DE 
ANDERE BESTUURDERS TE LATEN VOOR
GAAN. 

3° CASSATIE. - 0lVIVANG. - STRAF-
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ZAKEN. - BURGERLIJKE RECRTSVOR
DERING. - ARREST DAT RET STRAF
GERECRT OM DEZELFDE REDEN ONBE
VOEGD VERKLAART 01\i KENNIS TE 
NEMEN VAN DE RECRTSVORDERINGEN 
VAN TWEE BURGERLIJKE PARTIJEN.
REGELMATIGE VOORZIENINGEN VAN 
DEZE PARTIJEN. - VERNIETIGING, OP 
EEN DOOR EEN VAN BEIDE PARTIJEN 
VOORGESTELD MIDDEL, VAN DE TE 
HAREN OPZICRTE GEWEZEN BESLISSING. 

- VERNIETIGING DIE ZICR UITSTREKT 
TOT DE BESLISSING TEN AANZI.EN VAN 
DE ANDERE P ARTIJ. 

1° De verplichting die artikel 17 van het 
Wegverkeersreglement oplegt aan de 
bestuurder die een maneuver wil uit
voeren om de ande1·e bestuurders te laten 
voorgaan, is niet beperkt tot het ogenblik 
alleen wam·op het maneuver begonnen 
is, maar duurt voort tijdens dit maneu
ver (1). 

2o De omstandigheid dat de hindernis 
opgeleverd door een voertuig, dat een 
maneuver voltooit, kan wo1·den voorzien, 
sluit voor de bestuurder van dit voertuig, 
de verplichting in omschreven bij arti
kel 17 van het Wegve?"!ceersreglement de 
andere bestuurders te laten voo1·gaan (2). 

3o W anneer twee personen die zich door 
een misdrijj benadeeld achten, zich bur
gerlijke partij gesteld hebben, de rechter 
op grand van dezelfde reden het straj
gerecht onbevoegd heeft verklaard om 
over deze twee rechtsvorderingen uit
spraak te doen en, nadat beide partijen 
zich regelmatig in cassatie hebben voor
zien, de beslissing ten aanzien van een 
van beiden vernietigd wordt op een door 
een part~j voorgesteld middel, strekt de 
vernietiging zich uit tot de beslissing 
ten aanzien van de andere partij (3). 

(ECRTGENOTEN MARKIEWICZ-SAUR EN 
LANDSBOND DER KRISTEJ,IJKE MUTUA
LITEITEN T. DAWANS EN RIGAUX.) 

ARREST (ve?·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 24 februari 1964 (Bull. en PAsrc., 
1964, I, 672); raadpl. cass., 24 oktober 1966 
(Arr. cass., 1967, biz. 252) en 22 juli 1969 
(ibid., 1969, biz. 1085). 

(2) Cass., 5 maart 1962 (Bull. en PAsrc., 
1962, I, 756) .. 

arrest, op 16 december 1968 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

I. Op de voorzieningen van Wladislaw 
Markiewicz en Lea Saur, burgerlijke par
tijen: 

Over het middel afgel~id uit de scherr
ding van de artikelen 1382 en 1384 van 
het Burgerlijk Wetboek, 418 en 420 van 
het Strafwetboek, 17, 17bis en 18 van het 
wegverkeersbesluit en 97 van de Grand
wet, 

doo1·dat het bestreden arrest, na te 
heb.ben vastgesteld, enerzijds, dat « de 
vrachtwagen van Dawans zijn maneuver 
had begonnen voordat Markiewicz in het 
zicht was " en anderzijds « dat, zodra hij 
uit de bocht gereden kwam, dit is op 
152 meter, Markiewicz de vrachtwagen 
van beklaagde, die zijn maneuver uit
voerde, heeft kunnen zien "• overwogen 
heeft dat « de weggebruiker die een 
maneuver begint terwijl geen enkel voer
tuig in het zicht is op de voorrangsweg en 
de zichtbaarheid voldoende is opdat de 
andere weggebruikers niet worden ver
rast "• « niet het misdrijf van artikel 17 
van het wegverkeersbesluit pleegt " en 
derhalve geen fout begaat, om daaruit af 
te leiden « dat het o:ngeval enkel en 
allee:n te wijten is aan de onvoorzichtig
heid van Markiewicz "• die a:ndere voor
zorgen had moeten :neme:n om het ongeval 
te vermijden, 

terwijl, door aldus te. overwegen dat de 
weggebruiker die een maneuver uitvoert, 
:niet meer verplicht is voor de andere 
weggebruikers de doorgang vrij te laten, 
zodra is vastgesteld dat op het ogenblik 
waarop eerstgenoemde zijn ma:neuver 
heeft bego:nnen, geen enkel voertuig in 
het zicht was en bovendien de zichtbaar
heid voldoende was opdat de andere 
weggebruikers niet zouden worden ver
rast, het arrest artikel 17 van het weg
verkeersbesluit heeft geschonden, daar 
de verplichting waartoe de weggebruiker 
die een maneuver uitvoert, krachtens 
deze bepaling gehouden is om de door
ga:ng vrij te laten voor de andere wegge
bruikers, niet beperkt is tot het ogenblik 
aileen waarop het maneuver begonnen 
is, maar voortduurt tijdens dit maneuver, 
en zulks afgezien van de omstandigheid 

(3) Verg. cass., 24 mei 1965 (Bull. en 
PASIC., 1965, I, 1030) en 15 januari 1968, 
(Arr. cass., 1968, biz. 662) en de noot; raadpl. 
cass., 23 januari 1956 (Bull. en PAsrc., 1956, 
I, 510); 20 januari 1958 (ibid., 1958, I, 520); 
25 mei 1959 (ibid., 1959, I, 968). 
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dat de hindernis opgeleverd door de weg
gebruiker die zijn maneuver voortzet, 
kan worden voorzien door de andere 
weggebruikers : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het hof van beroep onbevoegd verklaart 
om kennis te nemen van de burgerlijke 
rechtsvorderingen der eisers en de eiser 
Rene Markiewicz aansprakelijk stelt 
voor het bedoelde ongeval, op grond dat 
de verweerder Dawans, bestuurder van 
de vrachtwagen, zijn maneuver, dat erin 
bestond bij het verlaten van de « Corti! 
Vilainstraat », rechts af te slaan om de 
« weg naar Bouny "in te rijden, begonnen 
had voordat Rene Markiewicz die in de 
tegengestelde richting op deze weg op 
een rijwiel met hulpmotor aangereden 
kwam, in het zicht was ; dat Markiewicz 
de vrachtwagen die een maneuver uit
voerde, heeft kmmen zien toen hij uit 
de bocht kwam gereden, dit is op een 
afstand van 152 meter ; dat hij erkent 
slechts 5 of 6 meter v66r de botsing te 
hebben geremd, en dat het remmen 
ondoeltreffend is geweest door de aan
wezigheid van een duo-passagier en door 
een gladde band achter ; 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
de weggebruiker die zijn maneuver begint 
terwijl geen enkel voertuig in het zicht 
is op de voorrangsweg en de zichtbaarheid 
voldoende is opdat de andere weggebrui
kers niet kunnen worden verrast, niet 
het misdrijf van artikel 17 van het weg
verkeersbesluit begaat; dat de wegge
bruiker die op de hoofdweg rijdt, geen 
enkele voorrang heeft, indien, voordat 
zijn aankomst aldaar zichtbaar is voor 
de andere weggebruiker, laatstgenoemde 
reeds op de hoofdweg rijdt; 

Overwegende dat artikel 17 van het 
wegverkeersbesluit aan de bestuurder die 
een maneuver wil uitvoeren, de verplich
ting oplegt om de andere bestuurders te 
laten voorgaan ; dat deze verplichting 
niet beperkt is tot het ogenblik aileen 
waarop het maneuver begonnen is, maar 
voortduurt tijdens dit maneuver en zulks 
afgezien van de omstandigheid dat de 
andere weggebru:ikers de hindernis opge
leverd door degene die het maneuver 
uitvoert, hebben kunnen zien; dat deze 
verplichting algemeen is en onafhankelijk 
van de inachtneming van de voorschriften 
van het wegverkeersbesluit door de 
andere bestuurders ; 

Overwegende enerzijds, dat het arrest 
weliswaar vaststelt dat Dawans Markie
wicz niet heeft opgemerkt toen hij zijn 
maneuver begon, maar niet vaststelt dat 
Dawans dit begonnen maneuver heeft 

onder broken en 'de doorgang heeft vriJ
gegeven voor Markiewicz toen hij hem 
opgemerkt heeft op een afstand van 
152 meter; en anderzijds dat de omstan
digheden dat Markiewicz Dawans heeft 
kunnen opmerken op voornoemde afstand 
van 152 meter v66r de botsing, dat hij 
slechts enkele meter v66r de aanrijding 
geremd heeft en dat zijn rijwiel met 
hulpmotor verzwaard door de aanwezig
heid van een passagier, een gladde achter
band had, Dawans niet ontsloegen van 
zijn verplichting het voorschrift van 
artikel 17 van het wegverkeersbesluit op 
te volgen door de doorgang vrij te laten 
voor Markiewicz ; waaruit volgt dat het 
arrest zijn beslissing niet wettelijk heeft 
verantwoord ; 

Dat het middel gegrond is ; 

II. Op de voorziening van de Lands
bond der Christelijke Mutualiteiten, bur
gerlijke partij : 

Overwegende dat de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van eiseres 
tegen de verweerders op dezelfde onwet
telijke reden berust ; dat de vernietiging 
zich tot deze beslissing moet uitstrekken ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het uitspraak doet op 
de burgerlijke rechtsvorderingen; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; v:eroordeelt de 
verweerders in de kosten ; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Brussel. 

22 oktober 1969. - 2e kamer. -
Vo~1·zitter en Verslaggever, de H. de Waer
segger, raadsheer waarnemend voorzit
ter. - Gelijkluiaenae conclusie, de H. 
Depelchin, advocaat-generaal. - Plei
te1"8, de HH. Faures en VanRyn. 

2e KAMER. - 22 oktober 1969. 

}0 HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- EENSTEMMIGHEID.- VERVANGING 
VAN EEN ENKELE STRAF DOOR VER
SCHILLENDE STRAFFEN. - EENSTEM
MIGHEID VEREIST. 

20 CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN. VooRZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE BEPERKT TOT DE BESLIS-
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SING OP DE STRAFVORDERING.- VER
NIETIGING VAN DEZE BESLISSING. -
VERNIETIGING DIE ZICH NIET UIT
STREKT TOT DE EINDBESLISSING OP DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 

1° W anneer de correctionele rechtbank 
slechts een enkele straf heeft uitgesproken 
wegens verscheidene misdrijven die zij 
aanziet als een enlcel schuldig jeit, ver
zwaart het hof van beroep, op het be1·oep 
van het openbaar ministerie, de toestand 
van de belclaagde en moet derhalve met 
eenstemmigheid van zijn leden uitspraalc 
doen, wanneer het wegens diezelfde mis
drijven verscheidene ajzonderlijke straf
fen uitsp1·eelct, zelfs zo zij gezamenlijlc 
niet hager zijn dan de do01· de ee1·ste 
rechter opgelegde enlcele stmf of zelfs 
lager zijn (1). 

2° Wanneer de beklaagde enlcel tegen cle 
beslissing op de strafvordering een cas
satieberoep heejt ingesteld, strelct de ve?"
nietiging van deze beslissing zich niet 
uit tot de eindbeslissing waa1·bij hij 
jegens de burgerlijke partij wordt ver
oordeeld (2). 

(MOSBEUX.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 januari 1969 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 140 van de 
wet van 18 juni 1869, die aangevuld is 
bij artikel 2 van de wet van 4 september 
1891, 

doordat het hof van beroep eisers toe
stand, zoals hij volgde uit de veroorde
lende beslissing van de eerste rechter, 
verzwaard heeft zonder vast te stellen 
dat het met eenparige stemmen be
sliste : 

Overwegende dat eiser door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik wegens 
A) opzettelijke slagen en verwondingen 
en B) openbare schennis van de zeden 
veroordeeld werd tot een enkele straf 
van twee maanden gevangenis en 26 fr. 
geldboete vermeerderd met 190 deciemen, 

(1) Cass., 7 januari 1963 (Bull. en PAsiC., 
1963, I, 533); raadpl. cass., 17 november 1965 
(Bull. en PAsiC., 1966, I, 361) en 19 februa:ri 
1968 (An·. cass., 1968, blz. 799). 

daar de rechtbank overwogen had dat 
beide telastleggingen uit een zelfde schul
dig opzet voortvloeiden; 

Overwegende dat het Hof van beroep 
te Luik, op hager beroep van het open
baar ministerie, het bestreden arrest 
heeft gewezen waarbij eisers schuldigver
klaring wordt bevestigd en hij veroor
deeld wordt wegens de telastlegging A 
tot 15 dagen gevangenisstraf en tot geld
boete van 26 frank, vermeerderd met 
190 deciemen, en wegens de telastlegging 
B tot 15 dagen gevangenisstraf en tot 
geldboete van 26 frank vermeerderd met 
190 deciemen ; 

Overwegende dat, wanneer de correc
tionele rechtbank een enkele straf heeft 
uitgesproken wegens verscheidene mis
drijven die ze aanziet als een enkel 
schuldig feit wegens de eenheid van 
opzet, verzwaart het hof van beroep de 
toestand van de beklaagde door, op 
hager beroep van het openbaar ministe
rie, wegens dezelfde feiten verscheidene 
afzonderlijke straffen uit te spreken, zelfs 
indien zij gezamenlijk niet hager zijn dan 
de door de eerste rechter opgelegde enkele 
straf of zelfs lager zijn ; 

Overwegende dat, krachtens artikel 2 
van de wet van 4 september 1891 tot 
aanvulling van a.rtikel 140 van d() wet 
van 18 juni 1869, het hof van beroep 
zulke veroordeling niet kan uitspreken 
dan met eenstemmigheid van zijn led en; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
niet vaststelt dat het met eenparige 
stemmen uitspraak heeft gedaan omtrent 
de straffen aan eiser opgelegd, en derhalve 
de voornoemde bepaling schendt ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zover het uitspraak 
doet op de burgerlijke rechtsvordering die 
tegen eiser is ingesteld, tegen welke eind
beslissing deze zonder enig voorbehoud 
verklaard heeft geen voorziening in te 
stellen ; beveelt dat van het thans gewe
zen arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; laat de kosten ten laste van 
de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

22 oktober 1969. - 2e kamer. -
Voo1·zitter en Verslaggever·, de H. de Waer-

(2) Cass., 5 mei 1952 (Bull. en PAsiC., 
1952, I, 548) en noot 4 op blz. 549; 11 januari 
1965 (ibid., 1965, I, 452); raadpl. cass., 
26 se-ptember 1966 (Arr. cass., 1967, blz. 109) 
en 4 november 1968 (ibid., 1969, blz. 256). 
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segger, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Depel
chin, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 22 oktober 1969. 

BEWIJS. - STRAFZAKEN. - BEKLAAG
DE DIE EEN RECHTVAARDIGINGSGROND 
AANVOERT. - BEWERING DIE NIET 
ONTBLOOT IS VAN ELK GEGEVEN OP 
GROND WAARVAN ZIJ GELOOFWAARDIG 
IS. - BEWIJS VAN DE ONJUISTHEID 
ERV AN RUST OP RET OPENBAAR MINIS
TERIE OF DE BURGERLIJKE PARTIJ. 

Wanneer de beklaagde een rechtvaardi
gingsgrond aanvoert en zijn bewering 
niet ontbloot is van elk gegeven op grand 
waarvan zij geloofwaardig is, moet het 
openbaar ministerie of de burgerlijke 
partij de onjuistheid ervan bewijzen (I). 

(VOuE, T. DEVAUX.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 januari 1969 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

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

Over het middel hieruit afgeleid dat 
het arrest de rechtvaardigingsgrond die 
eiser afleidt uit de wettige zelfverdediging 
verwerpt op grond dat hij het bewijs 
daarvan niet levert, met uitsluiting van 
elke twijfel, 

terwijl het openbaar ministerie moet 
bewijzen dat de rechtvaardigingsgrond 
die beklaagde heeft aangevoerd, ten 
onrechte is ingeroepen : 

Overwegende dat eiser, vervolgd 
wegens opzettelijke slagen, voor het hof 
van beroep heeft aangevoerd dat hij zich 
in staat van wettige zelfverdediging heeft 
bevonden; 

(1) Oass., 18 maart 1968 (Arr. cass., 1968, 
blz. 946) en de noot; raadpl. cass., 14 oktober 
1968 (ibid., 1969, biz. 176). 

Overwegende dat het · arrest deze 
bewering verwerpt en eiser veroordeelt 
op grond dat, << met betrekking tot de 
verschoning van wettige zelfverdedi
ging "• hij niet, « met uitsluiting van elke 
twijfel "• het bewijs levert van een 
ongerechtvaardigde aanval van verweer
der en van de evenredigheid der verdedi
ging tot deze aanval ; dat de verschoning 
niet kan worden aangenomen ; 

Overwegende dat, wanneer de beklaag
de een rechtvaardigingsgrond aanvoert 
en zijn bewering niet ontbloot is van elk 
element op grond waarvan zij geloof
waardig is, het openbaar ministerie of in 
voorkomend geval de burgerlijke partij 
de onjuistheid ervan moet bewijzen ; 

Overwegende dat, als het arrest erop 
wijst dat eisers bewering aanleiding kon 
geven tot twijfel, het noodzakelijk vast
stelt dat diens bewering niet ontbloot is 
van elk element op grond waarvan zij 
geloofwaardig is ; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering de 
vernietiging meebrengt van de niet 
definitieve beslissing die op de burger
lijke rechtsvordering is gewezen en die 
er het gevolg van is, ofschoon de voor
ziening, in zover zij gericht is tegen deze 
tweede beslissing, niet ontvankelijk is 
krachtens artikel 416 van het Wetboek 
van strafvordering ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het uitspraak doet 
op de strafvordering en op de burgerlijke 
rechtsvordering die tegen eiser zijn inge
steld, behalve in zover het een deel van 
de kosten der strafvordering in eerste 
aanleg ten laste brengt van de staat ; 
verwerpt de voorziening, in zover zij 
gericht is tegen de beslissing op de bur
gerlijke rechtsvordering ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerder in de 
kosten, behalve in die van de voorzie
ning, in zover deze gericht is tegen de 
beslissing op de burgerlijke rechtsvorde
ring, welke ten laste zullen blijven van 
eiser ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

22 oktober 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter en Verslaggever, de H. de Waer
segger, raadsheer waarnemend voorzit
ter. - Gelijkluidende conclttsie, de H. 
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Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiter, 
de H. Robert Debry (van de balie te 
Namen). 

2e KAMER. - 22 oktober 1969. 

10 CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - EEN ENKELE STRAF WE GENS 
VERSCRILLENDE MISDRIJVEN. ---: MIDC 
DEL DAT ENKEL BETREKKING REEFT 
OP EEN ENKEL MISDRIJF. - DOOR EEN 
ANDER MISDRIJF WETTELIJK GERECRT
VAARDIGDE STRAF.- NIET-ONTVANKE
LIJKREID. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - MIDDEL HIERUIT AFGELEID 
DAT DE BEKLAAGDE NIET IS OPGEROE
PEN VOOR EEN AANVULLEND ONDER
ZOEK, DAT DOOR DE POLITIE WERD 
VERRICRT TOEN DE ZAAK DOOR RET 
ROF VAN BEROEP BERANDELD WERD.
MIDDEL VOOR RET EERST VOOR RET 
HoF VOORGEDRAGEN. - NIET-ONT
VANKELIJKREID. 

3° WEGVERKEER. - BESTUURDER 
DIE VOORRANGSRECRT GENIET.- NIET 
ERVAN ONTSLAGEN ARTIKEL 12, LID 1, 
VAN RET WEGVERKEERSREGLEMENT NA 
TE KOMEN. 

lO Indien wegens verschillende misdrijven 
een enkele straj wordt uitgesproken, is 
niet ontvankelijk bij gebreke van belang, 
de eis tot cassatie van de beslissing op 
de strajvordering, die gegrond is op 
een middel dat enkel betrekking heejt 
op een van deze misdrijven, zo de straj 
wettelijk gerechtvaardigd blijjt door een 
ander misdrijj (1). (Wetb. van strafv., 
art. 4ll en 414.) 

2o ]{an niet voor het eerst voor het Hoj 
worden voorgedmgen, het middel hieruit 
ajgeleid dat de rechten van de verdediging 
werden geschonden doordat de beklaagde 
niet is opgeroepen voor een aanvullend 
onderzoelc, dat door de politie werd ver
richt toen de zaak voor het hoj van 
beroep behandeld we1·d (2). 

(1) Cass., 20 oktober 1969, sttpm, biz. 176). 
(2) Verg. cass., 10 maart 1969 (Arr. cass., 

1969, biz. 644). 

3° Het voorrangsrecht ontslaat de bestuur
der niet van ae verplichting om na te 
komen de bepaling van artikel 12, lid 1, 
van het W egverkeersreglement, die geldt 
voor elke bestuurder die op de rijbaan 
rijdt, behoudens de bij dit reglement 
gestelde uitzonderingen (3). 

(NOWACK EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«DE BELGISCRE BIJSTAND ll, T. VAN
RUYSE EN DENIS.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 februari 1969 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

I. Op de voorziening van Nowack : 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 12 van het weg
verkeers beslui t, 

doordat het arrest het feit niet zo dicht 
mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan 
te zijn gebleven ten laste van eiser bewe
zen acht als een fout die een gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg oplevert en 
hem dientengevolge veroordeelt · wegens 
onopzettelijke slagen en verwondingen, 

terwijl het anderzijds vaststelt dat ver
weerder eisers voorrangsrecht heeft mis
kend en preciseert dat zodanig recht 
geldt voor de hele oppervlakte van het 
kruispunt, wat de rechter verbood de 
voornoemde fout aan eiser aan te reke
nen: 

Overwegende dat eiser tot een enkele 
straf van een maand gevangenis en 
100 frank geldboete, alsmede tot zes 
maanden verval van het recht om te 
sturen, is veroordeeld om onopzettelijk 
slagen en verwondingen aan de verweer
der Vanhuyse te hebben toegebracht en 
om een voertuig op de openbare weg te 
hebben bestuurd ofschoon hij in staat 
van dronkenschap verkeerde ; . 

Overwegende dat de straf wettelijk 
gerechtvaardigd is door het tweede van 
deze misdrijven, zodat het middel, dat 
enkel betrekking heeft op het eerste mis
drijf, niet ontvankelijk is wegens het 
ontbreken van belang ; 

(3) Cass., 6 maart 1967 (Arr. cass., 1967, 
biz. 849). 

r-:-
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Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de rechten der verdedi
ging, 

doordat het arrest eiser veroordeelt, 
terwijl deze niet opgeroepen is voor het 
aanvullend onderzoek dat de politic heeft 
verricht nadat de zaak met dit doel door 
het hof van beroep verdaagd was : 

Overwegende dat eiser verweer ten 
gronde heeft gevoerd voor het hof van 
beroep, zonder te beweren dat zijn recht 
van verdediging geschonden was door 
de in het middel vermelde omstandigheid 
die hem bekend was ; dat hij niet ont
vankelijk is om deze omstandigheid voor 
de eerste maal aan te voeren voor het 
Hof van cassatie ; 

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

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de wederzijdse 
burgerlijke rechtsvorderingen : 

Over het eerste middel, dat hierboven 
is overgenomen 

Overwegende dat de bestuurder die 
voorrang heeft, daardoor niet ontslagen 
is van de verplichting artikel 12-1 van 
het wegverkeersbeslnit na te komen; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

II. Op de voorziening van de naamloze 
vennootschap «De Belgische Bijstand "• 
vrijwillig tussenkomeride partij : 

Overwegende dat uit de proces-stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat eiseres haar voorziening 
heeft doen betekenen aan de partijen 
waartegen deze is gericht ; dat de voor
ziening derhalve niet ontvankelijk is ; 

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

22 oktober 1969. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1' en Ve1·slaggeve1·, de H. de Waer
segger, raadsheer waarnemend voorzit
ter. - Gelijlcluidende conclusie, de H. 
Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 22 oktober 1969. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN. - BESCRIKKING VAN 
DE RAADKAMER WAARBIJ EEN WAN
BEDRIJF WORDT GECORRECTIONALI
SEERD. - VONNIS VAN ONBEVOEGD
REID GEGROND OP RET BESTAAN VAN 
EEN OMSTANDIGREID DIE GEBLEKEN IS 
NA DE BESCRIKKING TOT VERWI.TZING 
EN OP GROND W AARVAN RET FElT MET 
EEN ZWAARDERE CORRECTIONELE STRAF 
WORDT GESTRAFT. - REGELING VAN 
RECRTSGEBIED. ~ VERNIETIGING VAN 

DE BESCRIKKING. - VERWI.TZING VAN 
DE ZAAK NAAR DEZELFDE RAADKAMER, 
ANDERS, SAMENGESTELD. 

vV anneer, nadat de raadlcamer bij aan
neming van ve1·zachtende omstandig
heden, de dader van een wanbedrijf 
naar de politierechtbanlc heeft verwezen, 
een vonnis van onbevoegdheid wordt 
uitgesprolcen, omdat na de beschiklcing 
tot verwijzing een omstandigheid is 
geblelcen op grand waarvan het feit door 
de wet met een zwaardere correctionele 
stmf wordt gestmft, onderzoekt het H of 
waarbij aanhangig is een ver·zoekschrift 
tot regeling van 1·echtsgebied of beide 
beslissingen in kracht van gewijsde zijn 
gegaan en of de constatering van de 
feitenrechter jttist blijlct; zo ja, vemietigt 
het Hof de beschilcking en verwijst de 
zaak naar dezelfde raadlcamer, anders 
samengesteld (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE DOORNIK, 
INZAKE TACK, LIBERT, MAERTEN EN 
OVAERT.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, op 
14 april 1969 ingediend door de Procureur 
des Konings bij de Recht bank van eerste 
aanleg te Doornik ; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Door
nik bij beschikking van 25 september 
1968, met aanneming van verzachtende 
omstandigheden 1° Aaron Tack, fietsen
verkoper-mecanicien, geboren te Dot
tignies op 28 oktober 1905, woonachtig 
te Luingne, Chaussee de Dottignies, 

(1) Cass., .11 maart 1968 (.Arr. cass., 1968, 
blz. 918). 
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,r II, verwezen heeft naar de bevoegde 
JOlitierechtbank om te Luingne op 
l augustus 1968 opzettelijk slagen of 
rerwondingen te hebben toegebracht-aan 
Jean Ovaert die voor deze een ziekte of 
Jngeschiktheid _tot het verrichten van 
persoonlijke arbeid hebben ten gevolge 
gehad; 

Dat bij dezelfde beschikking 2° Juliette 
Libert, echtgenote Jean-Baptiste Ovaert, 
gepensioneerde, geboren te Harelbeke 
op 12 januari 1902, woonachtig te Luin
gne, Chaussee de Dottignies, nr 9, 
3o Blanche Marie Maerten, echtgenote 
Aaron Tack, zonder beroep, geboren te 
Ieper op 4 mei 1907, woonachtig te 
Luingne, Chaussee de Dottignies, nr 11, 
4o Jean-Baptiste Ovaert, gepensioneerde, 
geboren te Moeskroen op 23 september 
1898, woonachtig te Luingne, Chaussee 
de Dottignies, nr 9, voor dezelfde recht
bank verwezen zijn om onder dezelfde 
omstandigheden van tijd en plaats opzet
telijk slagen of verwondingen te hebben 
toegebracht, Blanche Maerten aan 
Juliette Libert, Juliette Libert· en Jean
Baptiste Ovaert aan Blanche Maerten ; 

Overwegende dat de ambtenaar van 
het openbaar ministerie bij de politie
rechtbank te Moeskroen Aaron Tack, 
Juliette Libert, Blanche Maerte~1. en 
Jean-Baptiste Ovaert voor dit gerecht 
heeft doen dagvaarden om zich te verant
w:oorden over de feiten omschreven in de 
beschikking van de raadkamer ; 

Dat Aaron Tack en Blanche Maerten 
zich op 25 februari 1969 burgerlijke partij 
hebben gesteld tegen Juliette Libert en 
Jean-Baptiste Ovaert en de twee laatst
genoemden tegen de twee eerstgenoem
den; 

Over:wegende dat de politierechtbank 
zich bij vonnis van ll maart 1969 onbe
voegd heeft verklaard om kennis te 
nemen van de aanhangig gemaakte fei
ten, op grond dat het onderzoek en met 
name de overlegging van geneeskundige 
getuigschriften verzwarende omstandig
heden ten laste van de beklaagden 
Juliette Libert en Jean-Baptiste Ovaert 
doen onderstellen, te weten dat de hun 
ten laste gelegde slagen en verwondingen 
aan Blanche Maerten een ziekte of 
ongeschiktheid tot het verrichten van 
persoonlijke arbeid zouden hebben ten 
gevolge gehad, zodat deze twee beklaag
den zich schijnen te moeten verantwoor
den voor misdrijven omschreven in arti
kel 399 van het Strafwetboek, die niet 
vermeld zijn in de verwijzingsbeschiklring 
van 25 september 1968, en dat, gelet op 
de samenhang van de misdr.ijven die 

tegen de beklaagden zijn aangevoerd, de 
rechtbank onbevoegd is ten aanzien van 
ieder van hen ; , 

Overwegende dat de beschikking van 
25 september 1968 en het vonnis van 
II maart 1968 in kracht van gewijsde 
zijn gegaan ; dat de tegenstrijdigheid van 
deze beslissingen een geschil over rechts
macht doet ontstaan dat de gang van 
het gerecht belemmert en dat er derhalve 
grond is tot regeling van rechtsgebied ; 

Overwegende dat uit de processtukken 
schijnt te volgen enerzijds dat Blanche 
Maerten een persoonlijke arbeidsonge
schiktheid heeft opgelopen, welke om
standigheid niet bekend was aan de 
raadkamer, en dat deze ongeschiktheid 
kan ver6orzaakt zijn door Libert en 
Ovaert, anderzijds dat de misdrijven die· 
ten laste van Tack en Maerten gelegd 
zijn, samenhangen met die welke tegen 
Libert en Ovaert worden aangevoerd ; 

Over:wegende dat het misdrijf van 
slagen of verwondingen dat arbeidson
geschiktheid ten gevolge heeft, met 
zwaardere correctionele straffen wordt 
gestraft dan het misdrijf van slagen of 
verwondingen dat ten laste van I.ibert 
en Ovaert is opgesteld ; 

Om die redenen, beslissende tot regeling 
van rechtsgebied, vernietigt de beschik
king van de raadkamer van de Recht bank 
van eerste aanleg te Doornik van 25 sep
tember 1968, behalve in zover zij beslist 
dat gelet op de verzachtende omstandig
heden de ten laste van Tack en Maerten 
gelegde feiten, slechts de toepassing van 
politiestraffen kunnen rechtvaardigen ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
raadkamer van dezelfde rechtbank uit 
andere leden samengesteld. 

22 oktober 1969. - 2° kamer. -
Voorzitter en Verslaggever, de H. de Waer
segger, raadsheer waarnemend voorzit
ter. - Gelijkluidende conclusie, de H. 
Depelchin, advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 22 Oktober 1969, 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VER
OORDELENDE BESLISSING. - VERZUI:M 
HET BESTAAN VAST TE STELLEN VAN' 
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ALLE BESTANDDELEN VAN RET MIS
DRIJF. - NIET MET REDENEN OM
KLEDE BESLISSING. 

Niet met redenen omkleed is de beslissing 
die de beklaagde wegens een misdrijf 
veroordeelt, zonder het bestaan van alle 
bestanddelen ervan vast te stellen (1). 
(Grondwet, art. 97.) 

(LAFOSSE, T. INCHAUSTI-CONINCX.) 

ARREST (vMtaling.) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 augustus 1969 gewezen door 
bet Hof van beroep te Luik ; 

I. Op de voorziening tegen bet eerste 
arrest: 

A. In zover zij gericbt is tegen de 
beslissing op de strafvordering die tegen 
eiser is ingesteld : 

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

B. In zover zij gericbt is tegen de 
beslissing op de burgerlijke rechtsvorde
ring die tegen eiser is ingesteld : 

Overwegende dat eiser geen enkel mid
del doet gelden ; 

II. Op de voorziening tegen het tweede 
arrest : 

Overwegende dat dit arrest eiser tot 
straf veroordeelt wegens een wanbedrijf 
begaan in bet hof van beroep en tijdens 
de terechtzitting ; 

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

Overwegende dat het arrest eiser ver
oordeelt, op grond alleen dat « het bewijs 
geleverd is van de telastlegging van 
smaad, strafbaar gesteld bij artikel 27 5, 
lid 2 van het strafwetboek, gewijzigd bij 
de wet van 27 juli 1934, artikel l, en 
waarvan het openbaa.r ministerie de 
toepassing heeft gevorderd " ; 

Dat de vorderingen waarnaar het 
arrest verwijst, zich ertoe beperkten de 
veroordeling van beklaagde te eisen· 

(1) Cass., 13 januari 1969 (A1·r. cass., 1969, 
blz. 465). 

wegens « smaad tegen magistraten van 
de rechterlijke orde wegens de woorden 
die beklaagde heeft uitgesproken " ; 

Overwegende dat, luidens de wets
bepaling die het arrest vermeldt, smaad 
jegens een magistraat van de rechterlijke 
orde slechts strafbaar is wanneer de 
magistraat in de uitoefening of ter gele
genheid van de uitoefening van zijn 
bediening is gesmaad ; 

Overwegende dat het arrest niet wijst 
op de ene of de andere van deze omstan
digheden, zodat het niet de aanwezigheid 
vaststelt van alle bestanddelen van het 
tegen eiser bewezen geacht misdrijf en 
derhalve de in het middel vermelde 
bepaling schendt ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest waarbij eiser wegens smaad 
veroordeeld is tot een straf en in de 
kosten ; verwerpt de voorziening voor het 
overige ; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; veroordeelt eiser in de helft 
van de kosten en laat de overige ten laste 
van de Staat; verwijst de zaak betref
fende het tweede arrest naar het Hof van 
beroep te Brussel. 

22 oktober 1969. - 2" kamer. -
Voorzitter en Ve1·slaggever, de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Depelchin, 
advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 22 oktober 1969. 

1° STRAFVORDERING. - VERVAL 
D.OOR DE BETALING VAN EEN GELDSOM. 
- STORTING BINNEN DE GESTELDE 
TERMIJN VAN DE DOOR RET OPENBAAR 
MINISTERIE BEPAALDE GELDSOM. -
STBAFVORDERING VERVALLEN. 

2° CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINis
TER VAN JUSTITIE.- 8TRAFZAKEN.
STBAFVORDERING VERVALLEN DOOR DE 
BETAL1NG VAN EEN GELDSOM. - VER
OORDELEND VONNIS. - VERNIETIGING 
ZONDER VERWIJZING. 

1° In de gevallen bedoeld in artikel 166 
van het TVetboek van strafvorde1"ing, 
ve?"valt de strafvordm·ing doo?" de sto1"ting 
binnenvle gestelde termijn van de door 
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het openbaar ministerie bepaalde geld
som (1). 

2° Op de voorziening van de procureU1'
generaal, ingesteld op bevel van de 
Minister van justitie, vernietigt het H of 
zonder verwijzing het vonnis, dat een 
veroordeling uitspreekt wegens een jeit 
ten aanzien van hetwelk de strajvorde1·ing 
vervallen was door de betaling van een 
geldsom binnen de voorwaa1·den omschre
ven bij artilcel 166 van het W etboek van 
strafvordering (2). (Wetb. van strafv., 
art. 441.) · 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF 
VAN CASSATIE, IN ZAKE WHYTE.) 

ARREST (vertaling). 

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

« Aan de tweede ka.mer van het Hof 
van cassatie, 

"De' ondergetekende Pocureur-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat de Minister van justitie hem bij brief 
van 18 september 1969, Bestuur der Wet
geving, 1e afdeling, nr 130.836/158/AP/ 
div., uitdrukkelijk gelast heeft bij het 
Hof overeenkomstig artikel 441 van het 
Wetboek van strafvordering aangifte te 
doen van het vonnis, op 8 mei 1969 
gewezen door de politierechtbank te 
Brussel en waarbij John Alexandre 
Whyte, geboren te Rothesay (Groot
Brittannie) op 13 aprill926, tot 26 frank 
geldboete wmd veroordeeld om v66r 
1 januari 1968in een en dezelfde waning 
tegelijk een toestel voor het ontvangen 
van klankuitzendingen van de radioom
roep en een toestel voor het ontvangen 
van omgeroepen televisieuitzendingen te 
hebben gehouden, en sinds 1 februari 
1968 de jaarlijkse taks niet te hebben 
betaald uiterlijk op 31 januari 1968. 

" Deze veroordeling werd uitgesproken, 
hoewel Whyte, gevolg gevend aan het 
verzoek dat het openbaar ministerie hem 
overeenkomstig artikel 166 van het Wet
boek van strafvordering had toegezonden, 
aan de ontvanger der geldboeten te 
Brussel binnen ·de gestelde termijn het 
bepaalde bedrag had doen toekomen, 

(1) en (2) Oass., 10 april 1967 (A1·r. cass., 
1967, blz. 971 ), 

zodat de strafvordering teniet was 
gegaan. 

" Door beklaagde niettemin te veroor
delen heeft het aangegeven vonnis de 
voormelde wetsbepaling geschonden. 

" Om die redenen, vordert de onder
getekende Procureur-generaal dat het 
Hof gelieve het aangegeven vonnis van 
de Politierechtbank te Brussel te vernie
tigen, te bevelen dat van zijn arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissing en te zeggen dat 
er geen grand is tot verwijzing. 

>> Brussel, 19 september 1969. 

"Voor de Procureur-generaal, 
>J De advocaat-generaal, 
" (get.) Depelchin "; 

Gelet op artikel 441 van het W etboek 
van strafvordering, met overneming van 
de redenen aan voormelde vordering, 
vernietigt ·voormeld vonnis van 8 mei 
1969; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing ; zegt dat er geen 
grand is tot verwijzing. 

22 oktober 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. de Waersegger, raads
heer waarnemend voorzitter.- Verslag
gever, Baron Richard. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Depelchin, advocaat
generaal. 

1e KAMER.- 23 oktober 1969. 

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- MISDRIJF OF 
ONEIGENLIJK MISDRIJF. - WETTEN 
DIE DE BESTANDDELEN OMSCRRIJVEN 
VAN RET FElT WAARUIT DE BURGER-
RECHTELIJKE AANSPRAKELIJKREID 
VOORTVLOEIT EN DE WIJZE EN DE 
OMVANG VAN DE VERGOEDING VAST
STELLEN. - W ETTEN VAN PO LITlE IN 
DE ZIN VAN ARTIKEL 3 VAN RET BUR
GERLIJK WETBOEK. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - RECRTSVOR
DERING TOT VERGOEDING VAN DE 
SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN IN 
BELGTE GEPLEEGD ONGEOORLOOFD FEIT. 
- RECHTSVORDERING DIE IN BEGIN
BEL DOOR DE BELGISCHE WET WORDT 
BEREERST. 

3° INDEPLAATSSTELLING. - WET-

_-L- J-~--
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TELIJKE INDEPLAATSSTELLING IN DE 
RECHTEN VAN RET SLAOHTOFFER VAN 
EEN ONGEOORLOOFD FElT. - CONFLIKT 
VAN WETTEN.- TOEPASSELIJKE WET. 
- WET TOT REGELING VAN DE BETA
LING DIE DE INDEPLAATSSTELLING TOT 
STAND BRENGT. 

1 oDe wetten die de bestanddelen omschrij
ven van het feit waaruit een delictuele of 
een quasi-delictuele bu1·gerrechtelijke 
aansprakelijkheid voortvloeit, en de wijze 
en de omvang van de ve1·goeding vast
stellen, zijn wetten van politie in de zin 
van artikel 3 van het Burge?"lijk Wet
boek (1). 

2o De 1"echtsvonle1·ing tot vergoeding van 
de schade veroo1·zaakt door een in Belgie 
gepleegd ongeoorloofd feit wordt uite?"
aanl en overeenkomstig d<J regels aange
geven in a1·tikel 3, lid 1, van het Burger
lijlc vV etboelc ( 2) beheerst doo1· de 
Belgische wet, oolc al wm·en de dader en 
het slachto fjer van vreemde nationali
teit (2). 

3o De wettelijlce indeplaatsstelling in de 
rechten van het slachto fjer van een 
ongeoorloofd feit van degene die dit 
slachtofjer geheel of gedeeltelijlc schade
loos heeft gesteld, is onafhanlcelijk van 
cle rechtstoestand van de ongeoorloofde 
handeling en is onclerwo1·pen aan haa1· 
eigen wet, met name de wet tot regeling 
van de betaling, clie de indeplaatsstelling 
tot stand brengt (3). (Burg. Wetb., 
art. 3.) 

(BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, T. BEL
GISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKE

RAARS.) 

ARREST (vm·taling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 17 mei 1957 (Bull. en PAsiC., 
1957, I, 1111) en de conclusie van Procureur
generaal R. Hayoit de Termicourt; 23 novem
ber 1962 (ibid., 1963, I, 374). 

(2) Verg. benevens de arresten geciteerd in 
de noot (1), cass., 27 november 1964 (Bull. 
en PAsrc., 1965, I, 309) en de noot (2), 
biz. 310. Zoals het blijkt uit deze arresten kan 
van deze regel worden afgeweken door een 
overeenkomst tussen een of meer vreemde 
staten. Raadpl. cass., 2 januari 1961 (Bull. 
en PASIC., 1961, I, 465). 

(3) Wat betreft de toepasselijke wet ingeval 
van indeplaatsstelling, zie de beslissingen en de 
noten die door J. F. Aubert worden geciteerd 
in Rev. crit. dr. internal. p1·ive, 1960, blz. 348; 

arrest, op 14 juni 1968 door het Hof vaiL 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3, inzonderhedi 
lid 1 en 2, I249, I251, 1382, 1383 van 
het Burgerlijk W etboek, 2, inzonderheid 
§ 2, 3, 6, inzonderheid lid I, en 7 van de 
wet van 1 juli 1956 betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering in
zake motorrijtuigen, 

doordat, nu de Duitse militair Krawzyk 
in Belgie slachtoffer is geweest van een 
aan de Britse militair Reid toe te schrij
ven verkeersongeval, wiens burgerrechte
lijke aansprakelijkheid door tussenkomst 
van verweerder gedekt is, het bestreden 
arrest de rechtstreekse rechtsvordering 
die eiseres, op basis van de artikelen 2, 
§ 2, 3, 6 en 7 van de wet van I juli I956, 
tegen verweerder heeft ingesteld tot 
terugbetaling van haar uitkeringen aan 
het slachtoffer, bij gebrek aan hoedanig
heid niet ontvankelijk verklaart op grand 
" dat, daar het ongeval op Belgisch grond
gebied heeft plaatsgehad de Belgische 
wet, lex loci delicti commissi, niet aileen, 
ten opzichte van de aquilische burger
rechtelijk aansprakelijkheid, de bestand
delen van het feit dat aansprakelijkheid, 
teweegbrengt, maar ook de bijzondere 
voorwaarden inzake de ontvankelijkbeid 
van de rechtsvordering tot vergoeding 
vaststelt en de personen die ze mogen 
instellen, de modaliteiten en de om
vang van de vergoedingen bepaalt ... ; 
... dat het in limine litis te onderzoeken 
punt erin bestaat vast te stellen of de 
Duitse Bondsrepubliek, naar de eis van 
de Belgische wet, moet worden beschouwd 
alsof ze in de rechten is getreden van de 

cass. fr., 15 november 1956 (Jur. classeur per., 
1957, II, nr 10204) ; ber. Besant;on, 14 mei 
1959 (Dall. hebd., 1959, 515 en de noot van 
P. EsMEIN; Rev. crit. dr. internal. prive, 
1960, blz. 72 en de noot get. Y. L.) ; BATTIFOL, 
Droit international prive, 1967, blz. 669, 
noot 56 ; Les conjlits de lois en matii!.1·e de 
contrats, 1938, blz. 435, ur 541 en de noot; 
GRAULICH, Principes de droit international 
prive, 1961, blz. 38, noot 42, 1; RrGAux, 
Droit international prive, 1968, blz. 495, 
ur 427; SAUVEPLANNE, «De Sttbrogatio in 
het internationaal privaat recht "• JJfelanges 
of!m·ts a MM. Kollewyn et Offerhaus, 1962, 
blz. 413; SPANOGHE en BoUCKAERT, « Inter
nationaal privaat recht "• Tijdschrijt voor 
p1·ivaat recht, 1966, biz. 479, n" 84; VAN 
HECKE en BIGAUX, « Droit international 
prive. - Conflit de lois ,, Rev. crit. d1·. inlernat. 
p1·ive, 1961, blz. 399, n". 48. 
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Duitse militair, materieel slachtoffer van 
het ongeval ; . . . dat eiseres in hoger 
beroep aan de hand van bep3:~ingen :ran 
de Duitse wet bewijst ... dat ZIJ verphcht 
is de Duitse militair, slachtoffer van _een 
ongeval, gedurende zijn dienstongeschikt
heid een vergoeding te waarborge~, hem 
levensonderhoud en andere prestatws ten 
gevolge van zijn verwondingen te ver
lenen, maar dat zij door het nak~men van 
haar verplichtingen het « wettehjk rec~t » 
verkrijgt om zelf door de aansprakehjke 
persoon schadeloos gesteld te worden .. · ; 
dat hoewel het hierboven vermeld stelsel 
in Duitsland op praktisch gebied gevolgen 
blijkt te hebben die kunneh vergel_eken 
worden met de instelling van de mde
plaatsstelling in het Belgisch burgerlijk 
recht, het er echter essentieel van ':er
schilt op juridisch vlak ; ... dat de D~tse 
Bondsrepubliek, door aan de Dmtse 
onderdaan zijn soldij te betalen en door 
in handen van derden de kosten van de 
door hen verstrekte verzorging of de 
door hen gemaakte onderhoudskosten ~e 
voldoen, verplichtingen is nagekomen dw 
haar door de Duitse wet worden opgelegd 
en aldus haar eigen schulden heeft 
gedelgd ; . . . dat de Duitse ~ondsrepu
bliek, om zich voor een Belg1sch rechts
college te kunnen beroepen op het na~o
men in Duitsland van haar wettelijke 
verplichtingen en in aanmerking te kun
nen komen voor de wettelijke indeplaats
stelling in de zin van artikel 1251, ~~· 
van het Burgerlijk Wetboek, moest !;>ewiJ · 
zen dat zij een schuld, waartoe ZIJ met 
anderen of voor anderen gehouden was, 
heeft voldaan ; . . . dat Krawzyk, slacht
offer van het ongeval, in beginsel rechten 
tot vergoeding van zijn schade tegen de 
dader van het ongeval en rechte~ tot 
betaling van zijn soldij en van diVe~se 
kosten tegen de Duitse Bondsrepubhek 
bezat ; ... dat Reid en de Duitse ~onds
republiek, beiden schuldenaar Jegens 
Krawzyk . . . niet kunnen worden be
schouwd als zijnde « elk gehouden t~~ 
,, dezelfde schuld 1net anderen ''• daar ZIJ 
geen hoofdelijke medeschuldenaars of 
medeschuldenaars van een ondeelbare 
verbintenis zijn en nog minder verschil
lende borgen voor eenz~lfde schuld in 
hun onderlinge betrekkmgen ; dat de 
Duitse Bondsrepubliek evenmin kan wor
den beschouwd als zijnde gehouden << voor 
,, een ander "• dat wil zeggen als een borg 
voor de verplichtingen van de dader van 
het ongeval ... ; dat de uitoefening van 
de rechten van het slachtoffer door de 
Duitse Bondsrepubliek niet valt on?.er 
het begrip wettelijke indeplaatsstellmg 

zoals het in het Belgisch recht bestaat ; 
dat bovendien geen element wordt aan
gevoerd waaruit .zou blijken dat er ee~ 
indeplaatsstelling bij overeenkomst IS 
geschied overeenkomstig artikel1250 van 
het Burgerlijk Wetboek », 

te?·wijl de wettelijke indeplaatsstelling 
of elke andere soortgelijke verrichting, 
welke degene die het slachtoffer schade
loos heeft gesteld in zijn rechten doet 
treden, onafhankelijk is van de rechts
toestand van de ongeoorloofde handeling, 
die door de lex loci delicti commissi wordt 
beheerst, en onderworpen is aan de wet 
van de installing waarvan ze de werking 
verzekert, namelijk ten deze de Duitse 
wet waaruit volgt dat het arrest lid 1 
van' artikel 3 van het Burgerlijk Wet
boek, in zover het een regel bekrachtigt 
die alleen van toepassing is op de op 
het Belgisch grondgebied gepleegde onge
oorloofde handelingen, miskent alsmede 
de eerste twee leden van genoemd artikel, 
in zover ze regels van internationaal 
privaat recht bekrachtigen die_, ten deze, 
de toepassing van de BelgiSche wet, 
onder meer met betrekking tot de in 
de artikelen 1249 en 1251 van het 
Burgerlijk W etboek bedoelde wettelijke 
indeplaatsstelling, moeten uitsluiten en 
de toepassing van de Duitse wet moeten 
meebrengen, met dit gevolg dat eiseres 
ontvankelijk en gegrond was om tegen 
verweerder een rechtstreekse rechts
vordering in te stellen, overeenkomstig 
de artikelen 2, § 2, 3, 6 en 7 van de 
wet van 1 juli 1956, en om, krachtens .9-e 
artikelen 1382 en 1383 van het BurgerhJk 
W etboek, vergoeding te bekomen van de 
schade veroorzaakt door de ongeoorloofde 
handeling welke aan de bestuurder van 
het verzekerde voertuig is toe te schrij · 
ven: 

Overwegende dat de wetten die de 
bestanddelen van het feit dat de delic
tuele of quasi-delictuele burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid teweegbrengt, alsm~de 
de wijze en de omvang van de vergoedmg 
bepalen, wetten van politie zijn .i:n de zin 
van artikel 3 van het BurgerhJk Wet
boek; 

Dat, derhalve, de rechtsvordering tot 
vergoeding van schade veroorzaakt door 
een ongeoorloofde daad die in Belg;ie is 
gepleegd, in beginsel, door de Belg1sche 
wet wordt beheerst ; 

Overwegende, daarentegen, dat de wet
telijke indeplaatsstelling in de rechten 
van het slachtoffer van degene die dit 
slachtoffer geheel of gedeeltelijk schade
loos heeft gesteld, welke onafhankelijk 

i 
I 
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is van de rechtstoestand van de-ongeoor
loofde handeling, onderworpen is aan 
haar eigen wet, die welke de betaling 
beheerst waardoor de indeplaatsstelling 
geschiedt; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiseres krachtens de Duitse wet « ver
plicht is de Duitse militair, slachtoffer 
van een ongeval, gedurende zijn dienst
ongeschiktheid een vergoeding te waar
borgen, hem levensonderhoud en andere 
prestaties ten gevolge van zijn verwon
dingen te verlenen, maar dat zij door 
het nakomen van deze verplichtingen het 
« wettelijk recht >> verkrijgt om zelf, door 
de voor het ongeval aansprakelijke per
soon, schadeloos gesteld te worden voor 
het bedrag van haar uitkeringen >>; 

Dat aldus, ten deze, de wettelijke 
indeplaatsstelling door de Duitse wet 
wordt beheerst ; 

Overwegende dat eiseres, die wettelijk 
in de rechten van het slachtoffer van het 
ongeval is getreden door de toepassing 
van een Belgische regel inzake wets con
flicten, tegen verweerder, ten belope van 
de aan het slachtoffer gestorte bedragen, 
en hoewel zij aldus slechts haar eigen 
schuld heeft betaald, de rechten kon doen 
gelden die het slachtoffer hetzij tegen de 
aansprakelijke dader van het ongeval, 
hetzij rechtstreeks tegen de verzekeraar 
had kunnen doen gelden ; 

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 opdat hierover door de feiten
rechter zou worden beslist; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

23 oktober 1969. - Je kamer. -
Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Legros. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Detournay, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Fally en Struye. 

1e KAMER.- 23 oktober 1969. 

Jo LEVENSONDERHOUD.- VoRDE
RING VAN EEN ECHTGENOTE TOT MACH
TIGING OM DE INKOMSTEN VAN HAAR 
MAN TE ONTVANGEN.- VERANDERING 
IN DE GELDELIJKE TOE_STAND VAN DE 

ECHTGENOTEN NADAT DE VORDERING
WERD INGEDIEND. - GEVOLGEN TEN 
AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID 
EN GROND VAN DE VORDERING. 

2° RECHTBANKEN. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN. LEVENSONDERHOUD. 
VORDERING TOT MACRTIGING OM DE 
INKOMSTEN VAN DE ECHTGENOOT TE 
ONTVANGEN. - VERANDERING IN DE 
GELDELIJKE TOESTAND VAN DE ECIIT
GENOTEN NA INDIENING DER -VORDE
RING. BEOORDELING DOOR DE 
RECHTER. 

1° Zo de grond van de vorde1·ing tot 
machtiging om de inkomsten van de 
echtgenoot te ontvangen moet wm·den 
beoordeeld rekening houdend met de 
verandering in de geldelijke toestand 
der echtgenoten mits het indienen der 
vorde1·ing, dan hangt de ontvankelijkheid 
van deze vorde1·ing daarentegen af van 
de bestaande toestand op het og-;nblik 
van het indienen der vm·de1·ing. (Burg. 
Wetb., art. 218 en 219.) 

2° De rechte1· die kennis neemt van een vor
dering, welke door een echtgenote tegen 
haar man met toepassing van de a?·tike
len 218 en 219 van het Burgerlijlc Wet
boelc wm·dt ingesteld, mag relcening hou
den met de verandering in de geldelijke 
toestand van de echtgenoten, sinds de 
vordering werd ingesteld, om de gmnd, 
dock niet de ontvankelijlcheid hiervan te 
beoordelen. 

(RADUCINER, T. TAJCHMAN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 februari 1968 door de Recht
bank van eerste aanleg te Brussel gewe
zen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 218, 219 van het Burgerlijk Wet
hoek, gewijzigd bij artikel 1 van de wet 
van 30 april 1958, 1 en 9 van de wet van 
25 maart 1876 houdende titel I van het 
inleidend boek van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, 16, 82bis, 
443, 456, 461, 464, 470, 472 en 473 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvor
dering (de artikelen 16 en 82bis respec
tievelijk gewijzigd bij de artikelen I en 
5 van het koninklijk besluit nr 300 van 
30 inaart 1936, dat bekrachtigd is bij 
het enig artikel van de wet van 4 mei 
1936, de artikelen 443, 456 en 470 gewij-
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zigd bij artikel 22 van hetzelfde konink
lijk besluit, en artikel 473 gewijzigd bij 
~rtikel 13 van de wet van 15 maart 1932), 

doordat, na vastgesteld te hebben dat 
de Rechtbank van eerste aanleg te Brus
sel, bij vonnis van 9 maart 1967, al 
eerder uitspraak heeft gedaan over het 
hager beroep dat verweerster op 3 juni 
1966 had ingesteld tegen het vonnis 
waarbij de Vrederechter te Anderlecht 
uitspraak had gedaan over een eerste 
verzoekschrift dat zij op grand van arti
kel 218 van het Burgerlijk Wetboek had 
ingediend, en dat het huidige geschil ont
staan is door het indienen, door verweer
ster, op 31 oktober 1966 (namelijk op 
een ogenblik dat het hager beroep tegen 
het eerste vonnis van de vrederechter 
voor de rechtbank van eerste aanleg aan
hangig was), bij dezelfde vrederechter, 
van een tweede verzoekschrift dat op 
dezelfde wetsbepaling gegrond was, en 
na gesteld te hebben dat de rechter in 
hager beroep op grand van artikel 219, 
§ 4, van het Burgerlijk W etboek rekening 
mag houden met de wederzijdse toestand 
van de echtgenoten, niet aileen zoals die 
bij het indienen van het verzoekschrift 
of voor de eerste rechter was, maar ook 
zoals die zich voor hem voordoet ; dat 
volgens de door partijen voorgestelde 
verwijzingen naar de rechtspraak een 
nieuwe rechtsvordering niet ontvankelijk 
is, op grand van de devolutieve kracht 
van het hager beroep, zolang het gerecht 
in hager beroep geen uitspraak heeft 
gedaan over het ingestelde hager beroep ; 
dat de nieuwe middelen (in tegenstelling 
met de nieuwe vorderingen) in elke stand 
van het geding, zelfs in hager beroep, 
kunnen worden aangevoerd, en dat een 
dergelijk middel uitmaakt het middel dat 
zich beroept op een verandering in de 
geldelijke toestand van partijen in de 
loop van het geding in hager beroep ; dat 
krachtens § 4 van artikel 219 het vorinis 
kan worden gewijzigd, zelfs als het defini
tief is geworden, en zulks zeker het geval 
is wanneer, door het instellen van hager 
beroep, dit vonnis feitelijk slechts provi
sioneel is tot de definitieve beslissing van 
het gerecht in hager beroep ; dat zo de 
wederzijdse toestand in de loop van het 
geding verandert, en in zover het geschil 
nog hangende is, de rechter bij wie de 
zaak reeds aanhangig is bevoegd blijft 
en uitspraak zal doen op grand van deze 
wederzijdse toestand en van de evolutie 
ervan in de loop van het geding, ongeacht 
of deze rechter die van eerste aanleg of 
in hager beroep is en of het voor deze 
laatste gaat om een verhoging of om 
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een vermindering van het bedrag van 
de door de eerste rechter uitgesproken 
veroordeling, het bestreden vonnis over• 
weegt « dat ten deze de aan de rechtbank 
van beroep voorgelegde kwestie aldus 
een kwestie wordt van gegrondheid en 
niet meer van ontvankelijkheid van de 
tweede rechtsvordering die eiseres in 
hager beroep (thans verweerster) op 
31 oktober 1966 heeft ingesteld, voor
werp van het huidige geschil ; dat in 
werkelijkheid eiseres in hager beroep, 
oorspronkelijke eiseres, in het onderha
vige geval dient te bewijzen dat de inkom
stan van haar echtgenoot gestegen zijn 
(en in welke mate) sinds het eindvonnis 
van 9 maart 1967 dat in hager beroep 
uitspraak doet over haar eerste verzoek
schrift van 15 april 1966 en, op verzoek 
van de betrokken partij, rekening had 
kunnen houden met de staat en het ver
mogen van partijen tussen 15 april 1966 
en 9 maart 1967; dat het verzoekschrift 
van 31 oktober 1966 tot wijziging van de 
delegatie uit dit oogpunt moet worden 
onderzocht », en, onder wijziging van het 
beroepen vonnis, cc de op 31 oktober 1966 
ingestelde oorspronkelijke vordering van 
eiseres in hager beroep (thans verweer
ster) ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond 
verklaart » en dientengevolge verweer
ster machtigt om rechtstreeks de helft 
van de irikomsten van haar man te ont
vangeJ?-,. zoals zij dat vroeg, en deze 
macht1gmg tot 10 maart 1967, namelijk 
tot de dag na de datum van het eerste 
vonnis in hager beroep, doet terugwerkeri, 

terwijl, eerste onde1·deel, nu het beslist 
enerzijds, dat het op 31 oktober 1966 
door verweerster ingediende verzoek
schrift ontvankelijk was, en, ander
zijds, dat van 3 juni 1966 (datum waarop 
tegen het vonnis van de vrederechter 
hager beroep werd ingesteld) tot 9 maart 
1967 (datum van het eerste vonnis in 
hager beroep ), op grand van de devolu
tieve kracht van het hager beroep, alleen 
de rechtbank van eerste aanleg bevoegd 
was om de evolutie van de wederzijdse 
toestand van partijen te beoordelen -
wat impliceert dat het nieuwe verzoek
schrift op het ogenblik van haar indie
ning, op 31 oktober 1966, niet ontvarike
lijk was -, het bestreden vonnis een 
tegenstrijdigheid in de redenen bevat, 
wat met. niet-motivering gelijkstaat 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, door het verzoek
schrift ontvankelijk te verklaren dat 
verweerster had ingediend op 31 oktober 
1966, namelijk op een ogenblik dat het 
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hoger beroep tegen het vonnis van de 
vrederechter van 17 mei 1966 nog steeds 
voor de rechtbank van eerste aanleg aan
hangig was, het bestreden vonnis de 
devolutieve kracht van dit hoger beroep 
miskent, die erin bestond - zoals het 
bestreden vonnis dat trouwens zelf vast
stelt - aileen de rechtbank van eerste 
aanleg bevoegd te maken om de evolutie 
te beoordelen van de wederzijdse toe
stand van partijen tot de dag van het 
vonnis dat over dit hoger beroep uit
spraak doet (schending van de artike
len I en 9 van de wet van 25 maart 1876, 
en van de artikelen 16, 82bis, 443, 456, 
461, 464, 470 en 472 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering); 

derde onderdeel, door te steilen dat de 
rechter bij wie de zaak aanhangig is 
gemaakt bevoegd is om kennis te nemen 
van de wederzijdse toestand van pa:rtijen 
in de loop van het geding (ongeacht of 
deze rechter die van eerste aanleg of die in 
hoger beroep is), en dat ten deze de aan 
de rechtbank van beroep voorgelegde 
kwestie " aldus , een kwestie « wordt » 
van gegrondheid en niet meer van ont
vankelijkheid van de door ve:rweerster 
op 31 oktobe:r 1966 ingestelde tweede 
:rechtsvordering - wat erop neerkomt 
te zeggen dat de :rechtbank v:an eerste 
aanleg bevoegd is om de kwestie ten 
gronde te beslechten door het feit aileen 
dat ze kermisneemt van het hoger be:roep 
tegen het vonnis dat over dit nieuw ver
zoekschrift uitsp:raak doet -, het bestre
den vonnis de :regels miskent volgens 
welke, enerzijds, de niet-ontvankelijkheid 
van een op a:rtikel 218 van het Burge:rlijk 
W etboek gesteunde rechtsvordering, 
wegens de devolutieve kracht van het 
hoger beroep tegen het vonnis gewezen 
in een eerste rechtsvo:rdering tussen 
dezelfde partijen op grond van dezelfde 
wetsbepaling moet worden beoordeeld 
volgens de stand van de eerste procedure 
op het ogenblik dat de nieuwe :rechts
vordering wordt ingesteld (schending van 
de artikelen 218 en 219 van hetBurgerlijk 
W etboek, 1 en 9 van de wet van 25 maart 
1876, en 16, 82bis, 443, 456, 461, 464, 
470 en 472 van het Wetboek van burger
lijke rechtsvordering), en, anderzijds, de 
devolutieve kracht van het hoge:r beroep 
tegen het vonnis dat in eerste aanleg is 
gewezen in de tweede rechtsvo:rdering 
er niet kan in bestaan de :rechter in hoger 
beroep, behalve het geval dat hij de zaak 
aan zich trekt (waarvoo:r de voorwaarden 
moeten worden vervuld overeenkomstig 
de wet - wat het vonnis ten deze niet 
vaststelt -), in staat te stellen ten 

gronde uitspraak te doen over een geschil 
dat voor de eerste :rechter niet ontvanke
lijk is (schending van de artikelen I en 9 
van de wet van 25 maart 1876, 16, 
82bis, 443, 456, 461, 464, 470, 472 en 
473 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering en 97 van de Grondwet), 
en het bestreden vonnis, dat op niet ter 
zake dienende redenen berust, niet pas
send met :redenen is ornkleed (schending 
van artikel 97 van de G:rondwet); 

vierde onde1·deel, door de gevolgen van 
zijn beslissing te doen te:rugwerken t.ot 
10 maart 1967 (namelijk tot de dag na 
de datum van het in de ee:rste rechts
vordering gewezen vonnis in hoger be
roep), zonder een ve:randering op deze 
datmn in de wederzijdse toestand van 
partijen vast te stellen, het bestreden 
vonnis tegelijkertijd de wetsbepalingen 
die tot grondslag dienen voor de :rechts
vorderingen van verwee:rster en de ve:r
plichting voo:r de rechte:rs om hun beslis
singen met :redenen te omkleden heeft 
miskend (schending van de a:rtikelen 218 
en 219 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet) : 

Ove:rwegende dat uit de regelmatig aan 
het Hof voo:rgelegde stukken blijkt dat 
verweerster op 15 april 1966 aan de 
v:rederechte:r te Anderlecht, op grond 
van de artikelen 218 en 219 van het 
Burgerlijk W etboek, een ve:rzoekschrift 
had ge:richt dat ertoe st:rekte machtiging 
te bekomen om ten belope van 10.000 fr~ 
per maand :rechtstreeks de inkomsten 
van haar man (thans eise:r) te ontvangen; 
dat de vrederechter, bij vonnis van 
17 mei 1966, het bedrag dat verweerster 
mocht ontvangen, ingeval eise:r het haar 
niet vrijwiilig zou storten, op 7.000 frank 
per maand had vastgesteld; dat ver
weerster op 3 juni 1966 tegen dit vonnis 
hoger be:roep had ingesteld en de Recht
bank van ee:rste aanleg te Brussel, recht
doende over dit hoge:r beroep, op 9 maart 
1967 deze beslissing bevestigde; 

Dat, evenwel, verweerster, terwijl dit 
hoger beroep hangende was, bij een 
tweede verzoeksch:rift, op 31 oktober 
1966 aan dezelfde vrede:rechte:r gericht, 
de machtiging had gevraagd om de helft 
van de inkomsten van eiser te ontvangen ; 
dat deze laatste de niet-ontvankelijkheid 
van deze nieuwe :rechtsvordering heeft 
aangevoerd op grond van de devolutieve 
kracht van het hoge:r beroep dat ver
weerster in haar eerste rechtsvordering 
had ingesteld ; dat het bestreden vonnis, 
onder wijziging van het vonnis van de 
v:rederechter van 27 juli 1967, dat deze 
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grond van ni~t-ontvankelijkheid had 
aangenomen, de tweede vordering van 
verweerster ontvankelijk en gedeeltelijk 
gegrond verklaart, deze laatste machtigt 
om rechtstreeks de helft van de inkom
sten van eiser te ontvangen en deze 
machtiging doet terugwerken tot 
10 maart 1967, namelijk tot de dag na 
die waarop de rechtbank, in hoger 
beroep, uitspraak had gedaan over de 
eerste vordering ; 

Overwegende dat uit dit beschikkend 
gedeelte, in verband gebracht met de 
redenen van het bestreden vonnis, dient 
te worden afgeleid dat de rechtbank 
tegelijkertijd stelt : - enerzijds, dat, 
toen ze kennis nam van het hoger beroep 
tegen het door de vrederechter op het 
eerste verzoekschrift gewezen vonnis, ze 
reeds diende « rekening te houden .. - met 
de wederzijdse toestand van de echt
genoten ... zoals die zich voor de recht
bank voordoet ; dat deze uitlegging van 
§ 4 van artikel 219 tot gevolg heeft niet 
alleen de maatschappeiijke en gezinsorde 
te beschermen door de herhaling van 
rechtsvorderingen te vermijden, maar 
ook de partijen zelf wier eventueel opeen
volgend en verschillend vermogen zonder 
nieuw uitstel in aanmerking wordt geno
men "• en dat geen nieuwe vordering is, 
maar « een nieuw middel "• hetwelk 
« zelfs in hoger beroep kan worden aan
gevoerd, ... het middel dat zich beroept 
op een verandering in de wederzij dse 
geldelijke toestand van partijen in de 
loop van het geding in hoger beroep ... ; 
dat zo de wederzijdse toestand van par
tijen in de loop van het geding verandert 
en in zover het geschil nog hangende is, 
de rechter bij wie de zaak reeds aan
hangig is bevoegd blijft en uitspraak zal 
doen op grond van deze wederzijdse toe
stand en van de evolutie ervan in de loop 
van het geding, ongeacht of deze rechter 
die van eerste aanleg of die in hoger 
beroep is en of het voor deze laatste gaat 
om een verhoging of om een vermin
dering van het bedrag van de door de 
eerste rechter uitgesproken veroorde
ling " ; - anderzijds, hoewel de recht
bank, om de hierboven overgenomen 
redenen, de devolutieve luacht aanneemt 
van het hoger beroep van 3 jLmi 1966, 
dat ingevolge het eerste verzoekschrift 
werd ingesteld, zodat, volge;ns het ?estre
den vonnis, de rechtbank dw kenn1s nam 
van dit hoger beroep uitspraak diende 
te doen over « het nieuwe middel" dat, 
volgens dit vonnis, naar zijn voorwerp 
en zijn grondslag met het tweede verzoek
schrift overeenstemde, het bestreden von-

nis overweegt dat de niet-ontvankelijk
heid die oorspronkelijk dit verzoekschrift 
aantastte hetwelk gericht was aan de vre
derechter aan wie de zaak ten gevolge 
van de devolutieve kracht van genoemd 
hoger beroep onttrokken was, slechts was 
blijven duren zolang de rechtbank over 
dit hoger beroep geen uitspraak had 
gedaan, met dit gevolg « dat ten deze 
de kwestie voorgelegd aan de rechtbank 
van beroep" (dat wil zeggen aan de 
rechtbank die kennis nam van het hoger 
beroep tegen het over het tweede ver
zoekschrift gewezen vonnis), door de 
beslissing van de rechtbank die uitspraak 
had gedaan over het hoger beroep van 
3 juni 1966 tegen het over het eerste 
verzoekschrift gewezen vonnis, « aldus 
een kwestie wordt van gegrondheid en 
niet meer van ontvankelijkheid van de 
tweede rechtsvordering die eiseres in 
hoger beroep op 31 oktober 1966 had 
ingesteld, voorwerp van het huidig 
geschil >>; 

Overwegende dat hoewel, gelet op het 
voorwerp en de aard van de met toepas
sing van de artikelen 218 en 219 van 
het Burgerlijk Wetboek ingestelde rechts
vordering, de rechter in hoger beroep, 
evenals de eerste rechter, op het·verzoek 
van een van de partijen, rekening dient 
te houden, tot op het ogenblik dat hij 
uitspraak doet, met de evolutie van 
bepalende feiten, namelijk met de evolu
tie van de wederzijdse geldelijke toestand 
van de echtgenoten die sinds het- ver
zoekschrift heeft plaatsgehad, deze rech
ter daarentegen, om de ontvankelijkheid 
van de rechtsvordering te beoordelen, 
rekening moet houden met de rechtstoe
stand van partijen zoals die op het 
ogenblik van het inleidend verzoekschrift 
bestaat; 

Overwegende dat aldus blijkt dat de 
redenen van het bestreden vonnis nood
zakelijk impliceerden dat de vordering 
ingesteld bij het verzoekschrift van 
31 oktober 1966 niet ontvankelijk was 
op het ogenblik dat dit verzoekschrift 
werd ingediend ; 

Dat deze redenen derhalve geen wet
telijke verantwoording verschaffen voor 
de kennisneming door de rechtbank of 
voor de beslissing waarbij ze de vordering 
ontvankelijk verklaart; 

Dat aldus het tweede en het derde 
onderdeel van het middel gegrond zijn ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat hierover door de feiten-

_l:-

I 
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rechter zou worden beslist; verwijst de 
zaak naar de Rechtbank van eerste aan
leg te Nijvel, zitting houdende in hoger 
beroep. 

23 oktober I969. - Ie kamer. -
Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Perrichon. - GeliJkluidende oon
olnsie, de H. Detournay, advocaat-gene
raal. - Pleiters, de HH. Dassesse en 
Faures. 

Ie KAMER.- 24 O}{tOber 1969. 

1° HUWELIJKSCONTRACT.- SaHEl
DING VAN GOEDEREN.- VOORBEHOU
DEN GOEDEREN VAN DE VROUW. -
BEG RIP. 

2° HUWELIJKSCONTRACT.- SaHEl
DING VAN GOEDEREN.- VOORBEHOU
DEN GOEDEREN VAN DE VROUW. -
BEWIJS VAN HUN HERKOMST OF OM
YANG.- 0NROERENDE GOEDEREN Jl]N 
ONROERENDE RECHTEN. - VERMEL
DING IN DE· AKTE VAN AANKOOP VAN 
DE HERKOMST VAN DE GOEDEREN MET 
BEHULP WAARVAN DE AANKOOP GE
DAAN IS. - DRAAGWIJDTE. 

3° FAILLISSEMENT. - WETTELIJK 
VERlVIOEDEN GESTELD BIJ ARTIKEL 555 
VAN HET WETBOEK VAN KOOPHAN
DEL. - VAN GOEDEREN GESGHEIDEN 
VROUW DE.R GEFAILLEERDE.- GOEDE
REN DOO:R HAAR AANGEKOGHT MET 
BEHULP VAN DEZE VOORBEHOUDEN 
GOEDEREN EN OM ALS WEDERBE.LEG
GING TE DIENEN. - DoOR DE VROUW 
TE LEVEREN TEGENBEWIJS. - VER
MELDING IN DE AKTE VAN AANKOOP 
VAN DE HERKOMST VAN ·DE GOEDE.REN 
MET BEHULP WAARVAN DE AANKOOP 
GEDAAN IS. - DRAAGWIJDTE. 

1° Ongeaoht het stelsel waaronder het 
huwelijlcsoontraot we1·d aangegaan, vor
men de opbrengst van de a1·beid van de 
v1·ouw die een beroep, ondersoheiden 
van dat van haar man, uitoejent, en het 
daa1·van komende spaargeld, voorbehou
den goederen te haren voordele. (Burg. 
Wetb., artikel 226septies, § I) (Impli
ciete _ oplcissing.) (I) 

2° Ongeaoht het stelsel waaronde1· het huwe-

(1) DE PAGE, d. X, nr. 15. 

lijlcsoontraot werd aangegaan, mag de 
v1·ouw de herkomst en de omvang van 
haar voorbehouden goederen, indien het 
onroerende goederen. of onroerende reoh
ten betrejt, enlcel dan bewijzen wanneer 
de alcte van aanlcoop de verklaring bevat 
dat de aanlcoop door haar gedaan is met 
behulp van voorbehouden goederen en om 
als wede1·belegging te dienen (Burg. 
Wetb., art. 226septies, § 5.) 

3° Ongeaoht het stelsel waa1·onder het 
huwelijkscontmot werd aangegaan, lean 
het wettelijlc vermoeden gesteld bij arti
lcel 555 van het TV etboelc van koophandel 
door de v1·ouw indien het on1 oe1·ende 
goederen betrejt, niet worden wee1·legd, 
wanneer ·de alcte van aankoop door de 
vrouw de verklaring niet bevat dat deze 
aankoop door ham· gedaan is met behulp 
van haar voorbehouden goederen en om 
als wederbelegging te dienen. (Burg. 
Wetb., art. 226septies, § 5, en Wetb . 

. van kooph., art. 555.) 

(VAN ORSHAEGEN IN ZIJN HOEDANIGHEID 
VAN CURATOR VAN HET FAILI·ISSEMENT 
LEOPOLD LIEOKENS, T. LION.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op I6 oktober 1968 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 226septies, meer 
bepaald §§ 1 en 5, van het Burgerlijk Wet
hoek, en 555 van boek III van het 
Wetboek van koophandel, 

doordat het bestreden arrest, na ge
constateerd te hebben dat Leopold 
Lieckens en verweerster Irene Lion 
gehuwd waren onder het stelsel der 
scheiding van goederen, dat bij akte 
verleden op 1 februari 1962 de ouders 
van verweerster een perceel bouwgrond 
gelegen te Wijnegem, Ganzeweg, geschon
ken hadden aan verweerster en aan dame 
Anna Lion, in onverdeeldheid, ieder voor 
de helft in voile eigendom, dat bij akte 
van zelfde datum dame Anna Lion al 
haar onverdeelde delen in gezegde grand 
aan verweerster afstond tegen de prijs 
van 74.125 frank, waarvan kwijting ver
leend werd, dat bij vonnis dd. 24 juni 
I965 Leopold Lieckens failliet verklaard 
wercl, dat eiser als curator werd aan
gesteld, dat de vordering door eiser 
ingesteld ertoe strekte te horen zeggen 
dat hogerbeschreven bouwgrond, voor 
het gedeelte dat door verweerster ten 
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bezwarende titel verworven was, deel uit
maakte van het faillissement krachtens 
artikel 555 voormeld, en dat dienvolgens 
dit eigendom ingebracht zou worden in 
het aktief van het faillissement met 
bekendmaking hiervan in de registers 
van het bevoegd hypotheekkantoor, dat 
verweerster staande hield dat de gelden, 
die tot de litigieuze verkrijging gediend 
hadden, voortkwamen van de winsten 
verworven door de handel die zij v66r 
Bn tijdens het huwelijk gedreven had, 
dat eiser tegenwierp dat bedoelde gelden 
voorbehouden goederen genoemd worden 
die aan een bijzondere wettelijke regeling 
zijn onderworpen, volgens welke name
lijk, overeenkomstig artikel 226septies, 
§ 5, van het Burgerlijk W etboek, de 
gehuwde vrouw de herkomst en omvang 
van haar voorbehouden goE)deren mag 
bewijzen door alle wettelijke middelen, 
behalve wanneer zij zich hiermede onroe
rend goed aanschafte, beslist dat de ver
klaring van belegging, voorgeschreven 
door gezegd artikel 226septies, § 5, lid 3, 
van het Burgerlijk W etboek, enkel vereist 
is in de gevallen waar de voorbehouden 
goederen van de vrouw tegelijk goederen 
van de gemeenschap zijn, dat deze wets
bepaling echter niet toepasselijk is wan
neer de vrouw, onder het stelsel van de 
scheiding van goederen, goederen ver
krijgt die krachtens artikel 226septies, 
§ l, voorbehouden goederen vormen, dat 
bijgevolg ter zake het wettelijk vermoe
den door voormeld artikel 555 geschapen 
door alle wettelijke bewijsmiddelen kan 
weerlegd worden en dat het behoorde 
het bewijsaanbod van verweerster te aan
vaarden dragende op bepaalde feiten 
welke konden doen aannemen dat ver
weerster de prijs van hoger bedoelde 
verkrijging met eigen penningen betaald 
had; en doordat het bestreden arrest 
aldus het middel verwerpt waardoor eiser 
liet gelden dat, nu het voorbehouden 
onroerende goederen of rechten betrof, 
overeenkomstig artikel 226septies, § 5, 
voormeld, het bewijs waardoor d_e vrouw 
het vermoeden ingesteld door artikel 555 
voormeld dient te weerleggen, aileen dan 
ontvankelijk is wanneer de akte van aan
koop door de vrouw de verklaring bevat 
dat de aankoop door haar gedaan werd 
met behulp van voorbehouden goederen, 
Bn om als wederbelegging te dienen, en 
dat ten deze de akte van aankoop door 
verweerster dergelijke verklaring niet 
bevatte, zodat het door verweerster aan
geboden bewijs onontvankelijk was, 

terwijl de artikelen 226septies, §§ 1 en 5, 
van het Burgerlijk Wetboek en 555 van 

boek III van het Wetboek van koophan
del geen onderscheid maken tussen het 
geval waar de vrouw van goederen 
gescheiden is en dat waar zij zich in een 
ander huwelijksstelsel bevindt, zodat ten 
deze toepassing diende te worden ge
maakt van gezegd artikel 226septies, § 5, 
met als gevolg dat, bij gebrek aan voor
melde verklaring in de aankoopakte, het 
bewijsaanbod, strekkende tot het weer
leggen van het wettelijk vermoeden door 
artikel 555 ingesteld, onontvankelijk 
was: 

Overwegende dat, luidens arti
kel 226septies, § 5, van het Burgerlijk 
W etboek, indien het onroerende goederen 
of onroerende rechten betreft, het bewijs 
van de herkomst en de omvang van de 
voorbehouden goederen aileen dan ont
vankelijk is, wanneer de aide van aan
lwop door de vrouw de verklaring bevat 
dat de aankoop door haar gedaan is met 
behulp van voorbehouden goederen en 
om als belegging te dienen ; 

Overwegende dat evengenoemde wets
bepaling geen onderscheid maakt naar
gelang van de opgemaakte huwelijks
overeenkomst ; dat, derhalve, wanneer de 
echtgenoten bij hun huwelijkscontract, 
zoals ten deze, bedorigen hebben dat zij 
gescheiden van goederen zullen zijn, de 
vrouw de herkomst ·en de omvang van 
de voorbehouden onroerende goederen 
enkel mag bewijzen door alle wettelijke 
middelen, behalve door de algemene be
kendheid, wanneer de akte van aankoop 
hogervermelde verklaring bevat ; 

Overwegende, dienvolgens, dat het 
arrest niet wettelijk kon beslissen dat het 
vermoeden, ingesteld bij artikel 555 van 
het W etboek van koophandel, door alle 
wettelijke bewijsmiddelen kan weerlegd 
worden; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan en zegt dat de feitenrechter 
hierover zal beslissen ; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Gent. 

24 oktober 1969. - 1e kamer. -
Voorzitter, de H. Bayot, eerste voorzitter. 
- Vm·slaggever, de H. Delahaye. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, 
advocaat-gene1·aal. - Pleite1·, de 
H. Bayart. 
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2• KAMER. - 27 oktober 1969. 

lO WAPENS. - DRAGEN VAN EEN 
JACHTWAPEN. - WET VAN 3 J"ANUARI 
I933, ARTIKEL I3. - BESTANDDELEN 
VAN HET MISDRIJF. 

20 WAPENS. - DRAGEN VAN EEN 
JACHTWAPEN. - WETTIGE REDEN OM 

DIT WAPEN TE DRAGEN. -:- MISDRIJF 
GEPLEEGD lVIET BEHULP VAN DIT WAPEN. 
- MISDRIJF DAT OP ZICHZELF GEEN 
MISDRIJF VAN ONWETTELIJK DRAGEN 
VAN EEN JACHTWAPEN OPLEVERT. 

I 0 Artikel 13 van de wet van 3 januari 
1933 straft degene die een jaohtwapen 
draagt met een ander doel dan de jaoht 
of met het oogmerlc om met over·treding 
van de wetten en r·eglementen te jag en (I). 

2o H ij die het drag en van een jaohtwapen 
lean verantwoorden op grand van een 
wettige reden, is niet strafbaar wegens 
overtreding van artikel 13 van de wet 
van 3 januari 1933, door het enkel feit 
dat hij met behulp van zijn wapen een 
overtreding ·van de wet op de jacht of 
een ancler·e ongeoorloofde daad heeft 
gepleegd (2). 

(PROCUR8UR-GENERAAL BIJ" HET HOF 
VAN CASSATIE, IN ZAKE VAN DAELE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op de hiernavol
gende vordering van de Heer Procureur
generaal bij het Hof van cassatie : 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie : 

" De ondergetekende Procureur-gene
raal heeft de eer te vertogen dat de 
Minister van J ustitie hem bij schrijven 
van I2 augustus I969, Bestuur der Wet
geving, nr I30.836/151/APfPres., uitdruk
kelijk gelast heeft, overeenkomstig arti
kel44I van het,Wetboek van strafvorde
ring aan het Hof het arrest aan te geven, 
dat door het Hof van beroep te Gent 
op 28 juni 1967 werd gewezen en waarbij 
Josephus Eduardus VanDaele, arbeider, 
geboren te Zomergem op IB mei I922, 

(1) en (2) Cass., 19 februari 1968 (Arr. cass., 
1968, blz. 806) en de noot. 

(3) Op voorziening der medebeklaagden 

wonende te W ondelgem, Evergemse
steenweg, I94, met anderen (3) veroor
deeld werd onder meer tot een geldboete 
van IOO frank, met verbeurdverklaring 
van zijn wapen, om op een anders grond 
te hebben gejaagd zonder toestemming 
van de eigenaar of van zijn rechthebbende 
(feit A) en om een jachtwapen te hebben 
gedragen zonder een wettige reden 
(feit B). 

''Die veroordelingen, uitgesproken op 
grand van artikel 4, eerste lid, van de 
wet van 28 februari 1882 op de jacht en 
van de artikelen I3 en I 7 van de wet van 
3 januari I933 op de vervaardiging van, 
de handel in en het dragen van wapens 
en op de handel van munitie, werd gemo
tiveerd door de enkele overweging " dat 
'' de feiten A en B een feit uitmaken dat 
" twee misdrijven heeft opgeleverd "• 
zodat « er voor' deze feiten samen slechts 
)) een straf, de zwaarste, diende te worden 
" uitgesproken "• zijnde de straf bepaald 
door de wet van 3 januari 1933. 

" De aldus uitgesproken veroordeling 
is niet wettelijk gerechtvaardigd. 

'' V oormeld artikel I3 straft immers 
degene die een jachtwapen draagt met 
een ander doel dan de jacht of met het 
inzicht te jagen in overtreding van de 
wetten en reglementen. 

'' Hij die het dragen van , dergelijk 
wapen kan verantwoorden op grand van 
een wettige reden wordt niet wegens 
inbreuk op dit artikel strafbaar door het 
enkel feit dat hij, met behulp van zijn 
wapen, een inbreuk op de wet op de jacht 
of een andere ongeoorloofde daad pleegt. 

'' De voor de twee inbreuken uitgespro
ken geldboete overschrijdt verder de 
perken bepaald bij artikel 4, eerste lid, 
van de wet van 28 februari I882 en de 
daarbij uitgesproken verbeurdverklaring 
gaat buiten die bepaald bij artikel 20 
van diezelfde wet, zodat de geldboete en 
de verbeurdverklaring niet gerechtvaar
digd zijn door de inbreuk op deze laatste 
wet. 

» Om die redenen, vordert de onder
getekende Procureur-generaal dat het aan 
het Hof mage behagen voormeld arrest 
te vernietigen in znver het Van Daele 
strafrechtelijk veroordeeld heeft wegens 
inbreuk op de artikelen I3 en I7 van de 
wet van 3 januari I933 op de vervaardi-

werd dit arrest van het Hof van beroep t<> 
Gent vernietigd bij arrest van het Hof van 
19 februari 1968, geciteerd in de vorige noot. 
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ging van, de handel in en het dragen van 
wapens en op de handel in munitie, even
als op artikel 4, eerste lid, van de wet 
van 28 februari 1882 op de jacht, te 
bevelen dat melding van zijn arrest zal 
gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing, en de 
aldus beperkte zaak naar een ander hof 
van beroep te verwijzen. 

"Brussel, 2 september 1969. 
" N amens de Procureur-generaal, 
" De Eerste Advocaat-generaal, 

» (get.) Paul Mahaux "; 

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, de redenen van deze 
vordering overnemende, vernietigt het 
arrest op 28 juni 1967 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent in zover het 
Van Daele strafrechtelijk veroordeeld 
heeft wegens inbreuk op de artikelen 13 
en 17 van de wet van 3 januari 1933 
op de vervaardiging van, de handel in 
en het dragen van wapens en op de 
handel in munitie, evenals op artikel 4, 
eerste lid, van de wet van 28 februari 
1882 op de jacht; beveelt dat melding 
van dit arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

27 oktober 1969. - 2e kamer. -
Voorzittm· en V m·slaggeve?', de H. Lou
veaux, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Paul 
Mahaux, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 27 oktober 1969. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA· 

KEN. - BURGERLIJKE RECHTSVORDE· 
RING. - MIDDEL WAARBIJ BETOOGD 

WORDT DAT DE BESLISSING GEGROND 
IS OP EEN NIET BESTAANDE TEGEN

STRIJDIGHEID IN DE GETUIGENISSEN.

UITLEGGING VAN DE GETUIGENISSEN 
NIET ONVERENIGBAAR MET DE BEWOOR

DINGEN ERVAN.- MIDDEL DAT FEITE· 

LIJKE GRONDSLAG MIST. 

Ji'eitelijke grondslag mist het middel waar
bij betoogd wordt dat de beslissing 
gegrond is op een niet bestaande tegen
strijdigheid in de getuigenissen, wanneer 
de door de beslissing hiervan gegeven 

uitlegging niet onverenigbaar is met de 
bewoordingen ervan. 

(HEMELAER, 

T. DE VISSCHER EN SCHREURS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 januari 1969 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Dendermonde ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet en 
uit de miskenning van de bewijskracht 
welke dient gehecht aan de akten en aan 
de verklaringen van getuigen onder eed, 

doo1·dat, nadat het vonnis van de 
politierechtbank op eerste verweerder de 
strafwet had toegepast en de beide ver
weerders tot betaling van schadevergoe
ding aan eiser had veroordeeld, het 
bestreden vonnis de correctionele recht
bank onbevoegd verklaart om kennis te 
nemen van de eis van de burgerlijke 
partij tegen de verweerders omdat wegens 
de tegenstrijdigheid in de verklaringen 
van de getuigen omtrent de vraag te 
weten of eerste verweerder naar links is 
uitgeweken en door zijn rijwijze de nor
male gang van de andere weggebruikers 
belemmerde, er daaromtrent een twijfel 
bestaat welke de beklaagde moet ten 
goede komen, 

terwijl tussen, enerzijds, de verklarin
gen van de getuigen Van de Velde, Seys 
en Hemelaer die respectievelijk verklaren 
dat de door de eerste verweerder bestuur
de vrachtwagen « een zijwaartse beweging 
deed en plots minstens een halve meter 
naar links uitweek », en « een weinig 
naar links uitweek en van zijn rijstrook 
afweek », en « plots naar links afweek "• 
en, anderzijds, de verklaringen van de 
getuigen Deramee en Smulders welke 
« niet gezien hebben " dat voormelde 
vrachtwagen naar links uitweek, geen 
tegenstrijdigheid bestaat, het vonnis de 
bewijskracht van die verklaringen mis
kent en niet overeenkomstig artikel 97 
van de Grondwet is gemotiveerd : 

Overwegende dat, door de verklaringen 
van de getuigen Deramee en Smulders 
aldus te interpreteren dat, luidens die 
verklaringen, de vrachtwagen van eerste 
verweerder niet naar links is uitgeweken 
en de rijwijze van deze laatste de normale 
gang van de andere weggebruikers niet 
heeft belemmerd, het bestreden vonnis 
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van die verklaringen een uitleg geeft die 
~et de termen ervan niet onverenigbaar 
18. 

Overwegende dat meteen de door het 
vonnis ingeroepen tegenstrijdigheid in de 
verklaringen van de getuigen voorhanden 
is en het vonnis passend is gemotiveerd ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

27 oktober I969. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. de Vreese. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Paul Mahaux, eerste advo
caat-generaal. 

2e KA.MER.- 27 oktober 1969. 

I 0 HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- VoNNIS VAN DE POLITIERECHT· 
BANK. - HOGER BEROEP VAN DE 
PROCUREUR DES KONINGS.- TE LATE 
BETEKENING. - NIET ONTVANKELIJK 
HOGER BEROEP,. 

20 HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
-'--HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE 
ALLEEN. - VERZWARING VAN DE VER
OORDELING IN EERSTE AANLEG. 
0NWETTELIJKHEID. 

go VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. -
VoORZIENING VAN RET OPENBAAR MI· 
NISTERIE TEGEN EEN BESLISSING OP 
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

40 GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA· 
KEN. - CASSATIEGEDING. - VOOR· 
ZIENING VAN RET OPENBAAR MINISTE· 
RIE. - CASSATIE VAN EEN BESLISSING 
DIE EEN ZWAARDERE VEROORDELING 
BEVAT DAN DIE WELKE BIJ DE WET 
VOORGESCHREVEN WORDT. - GEVOL· 
GEN WAT DE KOSTE~ BETREFT. 

I o Niet ontvankelijk is het hoge1· beroep 

(1) Cass., 24 april 1967 (A1·r. cass., 1967, 
blz. 1027). 

(2) Cass., 12 december 1966 (Arr. cass., 
1967, biz. 464). Verg. cass., 17 april 1967 
(ibid., 1967, biz. 997). 

van de procureur des Konings tegen een 
vonnis van de pol~tierechtbank, wanneer 
het betekend is na het verstrijken van 
de te1·mijn van vijjtien dagen gesteld 
bij artikel 205 van het W etboek van, 
stmfvordering, eventueel verlengd over
eenkomstig artikel 644, lid 1, van dit 
wetboek, te rekenen van de uitspraak 
van het vonnis (I). (Wetb. van strafv., 
art. 205; wet van I mei I849, art. 88.} 

2o De beklaagde kan op zijn hoge1' beroep 
alleen niet worden veroordeeld tot een 
zwaardere st1·aj dan die welke doo1' de 
eerste rechter is uitgesp1'oken (2). (Wetb. 
van strafv., art. 202 ; wet van I mei 
I849, art. 7.) 

go Het openbaar ministerie is, in de regel, 
niet bevoegd om zich in cassatie te voor
zien tegen een beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering (g), (Wetb. van strafv., 
art. I77 en 2I6.) 

4o W annee1· op de voo1·ziening van het 
openbaar ministerie de beslissing op de 
st?·ajvo1·dering vernietigd wordt, omdat 
zij een zwaarde1·e ve?'oo?·deling bevat dan 
die welke bij de wet voorgesch1·even 
wordt, moeten de kosten van de voorzie
ning van het openbaar ministerie ten 
laste van de Staat blijven (4). (Wetb. 
van strafv., art. I62, I94 en 4g6.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE DENDER· 
MONDE, T. VAN COLEN EN GUYOT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op IO februari I969 in boger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde ; 

I. In zover de voorzienirig de beslissing 
bedoelt gewezen over de strafvordering ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen I72, vervangen 
door artikel 5 van de wet van I mei I849, 
gewijzigd bij artikel I van de wet van 
gi mei I955, I74, vervangen door arti
kel I van de wet van g1 mei I955, en 
202, vervangen door artikel 7 van de wet 
van l mei 1849, van het Wetboek van 
strafvordering, 

(3) Cass., 20 juli 1967 (Arr. cass., 1967, 
blz. 1330, en noot). 

(4) Cass., 12 februari 1968 (A1'T. cass., 
1968, blz. 775) en noot 4; adde cass., 17 april 
1967, ibid., 1967, biz. 997). 
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doordat het bestreden vonnis het hoger 
beroep van de Procureur des Konings 
tegen een vonnis van de politierechtbank 
ontvankelijk verklaart, 

terwijl dit hoger beroep meer dan vijf
tien dagen na de uitspraak van het-beroe
pen vonnis aan de beklaagde werd bete
kend, 

en doordat dit vonnis de door de eerste 
rechter uitgesproken straf verzwaart, 

terwijl de toestand van de beklaagde 
niet kan worden verzwaard, wanneer 
aileen de beklaagde geldig hoger beroep 
heeft ingesteld : 

Overwegende dat verweerder bij vonnis 
van de politierechter van 28 oktober 1968 
werd veroordeeld, wegens twee inbreuken 
op het algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer, tot een geldboete 
van 26 frank ; 

Overwegende dat het hoger beroep van 
de Procureur des Konings slechts op 
13 november 1968, hetzij meer dan vijf
tien dagen te rekenen vanaf de uitspraak 
van voormeld vonnis, aan eerste verweer
der werd aangezegd ; 

Overwegende dat dit hoger beroep 
dienvolgens, bij toepassing · van arti
kel 205 van het W etboek van strafvorde
ring, vervangen door artikel 8 van de 
wet van 1 mei 1849, gewijzigd door 
artikel4 van de wet van 27 februari 1956, 
nietig was; 

Overwegende dat, niettegenst,aande 
deze nietigheid, het bestreden vonnis, 
op het enkel geldig hoger beroep van de 
beklaagde, deze laatste wegens dezelfde 
telastleggingen veroordeelt tot een geld
boete van 50 frank ; 

Overwegende dat het vonnis aldus 
artikel 202 van het W etboek van straf
vorderin.g, vervangen door artikel 7 van 
de wet van 1 mei 1849, schendt; 

Dat het middel gegrond is, ; 

II. In zover de voorziening de beslissing 
bedoelt gewezen over de burgerlijke vor
dering: 

Overwegende dat het openbaar minis
terie niet bevoegd is om zich tegen deze 
beslissing te voorzien ; 

Overwegende dat de cassatie, op de 
-enkele voorziening van het openbaar 
ministerie, van de op de strafvordering 
tussengekomen beslissing van veroorde
ling zich niet uitstrekt tot het dispositief 
dat uitspraak doet over de gegrondheid 
van de vordering van de burgerlijke 
partij; 

Om die redenen, vernietigt het bestre-

den vonnis, in zover het uitspraak doet 
over de tegen eerste verweerder inge
stelde strafvordering en over de kosten 
van die vordering ; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat mel
ding van dit arrest zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; laat de kosten ten laste van 
de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Gent. 

27 oktober 1969. - 2" kamer. -
Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V erslaggever, 
de H. de Vreese. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Paul Mahaux, eerste advo
caat-generaal. 

2" KAMER. - 27 Oktober 1969, 

OPENBARE SCHENNIS VAN DE 
GOEDE ZEDEN. - VERSPREIDEN 
VAN EEN MET DE GOEDE ZEDEN. STRIJ
DIGE TEKENING. - 0MSTANDIGE CON
CLUSIE TEN BETOGE DAT DE TEKENING, 
ALS ILLUSTRATIE VAN EEN ARTIKEL VA.c'l" 
SOCIALE AARD, DAT BESTEMD IS VOOR 
EEN UITZONDERLIJK PUBLIEK, GEEN 
PORNOGRAFISCH KARAKTER HEEFT. -
VEROORDELENDE BESLISSING DIE DEZE 
CONCI.USIE NIET PASSEND BEANT
WOORDT. - NrET REGELMATIG MET 
REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

Niet regelmatig met redenen omkleed is 
de beslissing, waarbij de belclaagde ver
oordeeld wordt uit hoojde van het ver
sp1·eiden van een met de goede zeden 
strijdige telcening, zonder passend te 
antwoorden_ op diens omstandige con
clusie ten betoge dat de telcening de 
illustratie is van een artikel van soaiale 
aard, dat bestemd is voor een uitzonder
lijk publielc en geen pornografisch karak
ter heejt. (Grondwet, art. 97; Strafwetb., 
art. 383.) 

(ELCHARDUS, VAN BEIRS EN LIUKKU.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 februari 1969 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
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doordat het bestreden arrest de eisers 
bij toepassing van artikel 383, lid I, van 
het Strafwetboek veroordeelt wegens het 
tentoonstellen, verkopen of verspreiden 
van afbeeldingen of prenten die strijdig 
zijn met de goede zeden, 

zonder te antwoorden op de conclusie 
van de eisers, welke aanvoerde, enerzijds, 
dat de gewraakte tekening een sociaal
geengageerd karakter vertoont en, ander
zijds, dat, rekening houdende met de 
hedendaagse doorsnee-opvattingen in 
zake goede zeden ten overstaan van 
satirische tekeningen, elk zedenschennend 
element ten deze ontbreekt, en welke de 
elementen. opsomde waaruit dit sociaal
geengageerd karakter en dit ontbreken 
van elk zedenschennend element moeten 
blijken: 

Overwegende dat de eisers in conclusie 
stelden : dat de gewraakte tekening in 
haar volledige context moet worden 
beoordeeld, als illustratie van een arti
kel met zuiver sociaal-kritische inhoud 
« over gangsters en voor de gek houden "• 
hetwelk weinig kiese praktijken aan de 
kaak stelde ; dat, wanneer men zulks 
doet, elke twijfel omtrent opzet en draag
wijdte van de tekening wordt weggeno
men en het duidelijk wordt dat de beteke
nis van de tekening op het vlak van de 
sociale kritiek ligt en geenszins in het 
domein van de pornografie -valt ; dat, 
terwijl met de goede zeden strijdige 
tekeningen tot doel hebben ongezonde 
driften op te wekken en te prikkelen, 
en pornografisch werk vervaardigd wordt 
met laag commerciele doeleinden en aileen 
speculeert op lage instincten en onge
zonde nieuwsgierigheid, men zich niet 
kan vergissen omtrent de bedoelingen 
van satirische tekeningen met sociaal
geengageerd karakter zoals ten deze, die 
voorkomt in een publikatie welke zich 
richt tot een publiek van intellectuelen 
en die, zelfs al gebruikt men krasse heel
den, in de eerste plaats op zijn intellec
tuele inslag moet worden bekeken ; 

Overwegende dat het arrest er zich 
toe beperkt te beschouwen : dat de in de 
telastlegging bedoelde illustratie zekere 
details inhoudt die ontegensprekelijk 
strijdig zijn met de goede zeden en vol
doende waarneembaar zijn om een door
snee mens in zijn eerbaarheidsgevoelens 
te kwetsen ; dat, zo de brochures waarin 
de kwestieuze illustratie voorkomt niet 
aan het grote publiek werden verkocht, 
zij nochtans in vrij groot aantal onder 
de studenten werden verspreid, en dien
volgens ook in de handen van buiten
staanders konden terechtkomen ; dat de 

twee bestanddelen van het door arti
kel 383, lid I, van het Strafwetboek 
beteugelde wanbedrijf dus aanwezig zijn. 
terwijl ten deze geen speciaal misdadig 
opzet is vereist en de zuivere materialiteit 
van de gehekelde feiten volstaat opdat ze 
strafbaar zouden wezen ; 

Overwegende dat het arrest aldus de 
hiervoren aangehaalde conclusie van de 
eisers niet passend beantwoordt ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat melding van dit 
arrest 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. 

27 oktober I969. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Louveaux,- raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V 3rslaggever. 
de H. de Vreese. - GeliJkluidende con
clusie, de H. Paul Mahaux, eerste advo
caat-generaal.- Pleiter, de H. Bultinck 
(van de balie bij het Hof van beroep te 
Gent). 

2e KAMER. - 27 oktober 1969. 

Io RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- SAMENSTELLING VAN HET RECHTS
COLLEGE.- STRAFZAKEN. - 0NDER
ZOEK EN BERECHTING VAN DE ZAAK 
DOOR DE POLITIERECHTBANK, BUITEN 
DE AANWEZIGHEID VAN DE AMBTENAAR 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. -
0NWETTELIJKHEID. 

20 CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINIS
TER VAN JUSTITIE.- STRAFZAKEN.
VEROORDELEND VONNIS VAN DE POLI
TIERECHTBANK, GEWEZEN BUITEN DE 
AANWEZIGHEID VAN DE AMBTENAAR 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE, NA 
EEN ONDERZOEK BUITEN DEZES AAN
WEZIGHEID. 

I o Onwettelijk is het vonnis van de politie-
1"echtbank, dat buiten de aanwezigheid 
van de ambtenaar van het openbaar 
ministerie is gewezen na een onde1·zoek 
buiten dezes aanwezigheid (I). (Wetb. 
van strafv., art. I53.) 

(1) Verg. cass., 6 mei 1957 (Bull. en PASIC., 
1957, I, 1058); raadpl. cass., 5 september 1960 
(ibid., 1961, I, 16) en 9 juni 1969 {Arr. cass .• 
1969, biz. 986). 
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2°, Op de voorziening van de procureur
generaal, ingesteld op bevel van de 
Minister van justitie, vernietigt het Hof 
het vonnis van de politierechtbanlc, gewe
zen buiten de aanwezigheid van de amb
tenaar van het openbaar ministerie, 
waarbij de beklaagde veroordeeld wordt 
na een onderzoelc buiten de aanwezigheid 
van deze ambtenaar, en verwijst de zaalc 
nawr een andere politierechtbanlc. (Wetb. 
van strafv., art. 441 en 447.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF 
VAN CASSATIE, IN ZAKE DOUMA 

EN BAGGEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de hiernavol
gende vordering van de Heer Procureur
generaal bij het Hof van cassatie : 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie : 

" De ondergetekende Procureur-gene
raal heeft de eer te vertogen dat de 
Minister van justitie hem, bij schrijven 
van 29 mei 1969, Bestuur der Wetgeving, 
nr. 130/836/136/AP/Div., uitdrukkelijk 
gelast heeft, overeenkomstig artikel 441 
van het W etboek van strafvordering, 
aan het Hof het in kracht van gewijsde 
gegaan vonnis aan te geven, dat door 
de Politierechtbank te Mechelen-aan-de
Maas op 21 september 1967 werd gewe
zen, en waarbij Johannes Oene Douma, 
chauffeur, geboren te Ubach over Worms 
(Nederland) op 22 januari 1945, er 
wonende Kantstraat, 49, veroordeeld 
werd tot een geldboete van 25 frank, 
wegens inbreuk op artikel 27-1, lid 2, 
van het W everkeersreglement, gepleegd 
te Lanaken op 29 september 1966, en 
J_ohan Baggen, geboren te Vaals (Neder
land) op 24 januari 1907, er wonende, 
Holset, 22, burgerlijk aansprakelijk werd 
verklaard voor die veroordeling. 

" Dit vonnis werd gewezen zonder dat 
de officier van het openbaar ministerie 
aanwezig was op de zitting waarop de 
zaak onderzocht en gevonnist werd en is 
derhalve strijdig met de bepaling van 
artikel 153 van het Wetboek van straf
vordering. 

>> Om die redenen, vordert de onder
getekende Procureur-generaal dat het 
aan het Hof moge behagen het aangege
ven vonnis te vernietigen, te bevelen dat 
melding van zijn arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de vernietigde beslis-

sing en de zaak naar een andere politie
rechtbank te verwijzen. 

"Brussel, 2 juni 1969. 
» Namens de Procureur-generaal, 

» De Eerste Advocaat-generaal, 
»(get.) Paul Mahaux »; 

Gezien artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, de redenen van 
gezegde vordering aannemende, vernie
tigt voormeld vonnis van 21 september 
1967 van de Politierechtbank te Meche
len.aan-de-Maas, waarbij Johannes 
Douma veroordeeld werd en Johan Bag
gen burgerlijk aansprakelijk verklaard 
voor die veroordeling ; beveelt dat mel
ding van dit arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde -beslissing 
en verwijst de zaak naar de Politierecht
bank te Hasselt. 

27 oktober 1969. - 2e kamer. -
V oorzitter, de H. Louveaux, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Rutsaert. - Gelijlcluidende con
clusie, de H. Paul Mahaux, eerste advo
caat-generaal. 

Op dezelfde dag werden verschillende 
arresten uitgesproken, de Procureur-ge
neraal bij het Hof van cassatie inzake 
verscheidene personen, ingevolge voor
zieningen, gelast door de Minister van 
justitie, tegen vonnissen door de zelfde 
rechtbank gewezen op 21 september 1967 
en 29 februari 1968. 

2e KAMER. - 27 oktober 1969. 

1° VEROORDELING MET UITSTEL 
EN OPSCHORTING VAN DE VER
OORDELING. - 0PSCHORTING VAN 
DE VEROORDELING. - VOORWAARDE. 

2° VEROORDELING MET UITSTEL 
EN OPSCHORTING VAN DE VER
OORDELING. - GEWONE OPSCHOR
TING EN PROBATIEOPSCHORTING. -
DUUR VAN DEZE MAATREGELEN. 

3° CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINIS
TER VAN JUSTITIE.- 8TRAFZAKEN.
BESLISSING VAN DE RAADKAl\mR DIE, 
ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN, DE 
OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING 
GELAST VOOR EEN DUUR VAN TIEN 
JAAR. - VERNIETIG!NG EN VERWIJ
ZING. 
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1° De opschorting van de uitspraak van 
de vemordeling kan enkel worden gelast 
indien de telastlegging bewezen is ver
klaard. (Wet van 29 juni 1964, art.. 3.) 

2° Zowel de probatieopschorting, als de 
gewone op.,·chorting van de. uitspraalc 
van de veroordeling lcunnen enkel gelast 
worden VOO?' een duur welke niet minder 
dan een jaar en niet meer dan viJf jaa?' 
mag bedragen. (Wet van 29 juni 1964, 
art. 1 en 3.) 

3° Op de voorziening van de Procureur
generaal, ingesteld op bevel van de 
Minister van justitie, vemietigt het Hoj 
de beslissing van de raadkamer die, 
onder bepaalde voorwaarden, de opschor
ting van de veroordeling gelast voor een 
duur van tien jaar, en verwijst de zaak 
naar dezeljde raadkamer, anders samen
gesteld (1). (Wetb. van strafv.; art. 441, 
427 en 429.) 

(PROCDREUR-GENERAAL BIJ RET HOF 
VAN CASSATIE, IN ZAKE VANDENBONNE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de hiernavol
gende vordering van de Heer Procureur
generaal bij het Hof van cassatie : 

" Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie. 

"De ondergetekende Procureur-gene
raal heeft de eer te vertogen dat de 
Minister van justitie hem, bij schrijven 
van 22 juli 1969, Bestuur derWetgeving, 
nr .. 130.836j150/AP/Porirv., uitdrukkelijk 
gelast heeft, overeenkomstig artikel 441 
van het W etboek van strafvordering, aan 
het Hof het in kracht van gewijsde 
gegaan bevel aan te geven, dat dobr de 
Raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Tongeren op 17 januari 1969 

(1) Over de verwijzing naar een andere 
raadkamer of naar eenzelfde raadkamer, 
anders samengesteld, raadpl. buiten de 
noten 2 en 4 onder cass., 16 juni 1947 (Bull. 
en PASIC., 1947, I, 280), enm·zijds, cass., 
22 mei 1922 (ibid., 1922, I, 315), 8 november 
1943 en 12 juni 1944 (ibid., 1944, I, 45 en 
389), 11 maart 1946 (ibid., 1946; I, 98), 
2 juli 1951 (ibid., 1951, I, 762) en 29 oktober 
1956 (ibid., 1957, I, 205), anderzijds, cass., 
22 januari en 22 maart 1965 (ibid., 1965, I, 

gewezen werd en waarbij aan Paul Fran:
I.(Ois Louis Vandenbonne, missionaris. 
geboren te Sint-Truiden op 20 december 
1911, en wonende te Jambes, chaussee 
de Liege, nr. 334, de opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling, mits 
bepaalde voorwaarden, toegestaan werd 
voor een termijn van tien jaar. 

" Luidens de bepalingen van de artike
len 1 en 3 van de wet van 29 juni 1964 
betreffende de opschorting, het uitstel 
en de probatie, kan de probatieopschor
ting slechts gelast worden voor een duur 
welke niet minder dan een jaar en niet 
meer dan vijf jaar mag bedragen. 

" Dergelijke maatregel kan verder 
slechts gelast worden indien de telast
legging bewezen is verklaard, hetgeen 
door het bevel niet wordt gedaan. 

" Het aldus gewezen bevel is derhalve 
strijdig met voormelde bepalingen. 

" Om die redenen, vordert de onder
getekende Procureur-generaal dat het 
aan het Hof moge behagen het aangege
ven bevel te vernietigen, te bevelen dat 
melding van zijn arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de vernietigde beslis
sing en de zaak naar een &ndere Raad
kamer te verwijzen. 

"Brussel, 28 juli 1969. 
>> Namens de Procm·eur-generaal, 

>> De Eerste Advocaat-generaa.I, 
>> (get.) Paul Mahaux "; 

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, de redenen van voren
staande vordering overnemende, vernie
tigt de bestreden beslissing ; beveelt dat 
melding van dit arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de vernietigde beslis
sing; verwijst de zaak naar de Raad
kamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Tongeren, anders samengesteld. 

27 oktober 1969. - 2e kamer. -
V oorzitter, de H. Louveaux, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 

636 en 774); 27 september 1965 en 1 juni 
1966 (ibid., 1966, I, 122 en 1242), 26 septem
ber 1966 (.Arr. cass., 1967, biz. 123), 17 juni 
1968 (ibid., 1968, biz. 1267) en 15 september 
1969, supra, blz. 43. 

W anneer zoals ten deze de raadkame1• als 
vonnisgerecht uitspraak heeft geda,an, zou 
de verwijzing naar een andere raadkamer 
misschien beter overeenstemmen met het 
voorschrift van artikel 427 van het W etboek 
van strafvordering. 
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de H. Delahaye. - Gelijkluidende con
clusie (1), de H. Paul Mahaux, eerste 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 28 oktober 1969. 

10 JACHT. - JACRTMISDRIJF. - VER
BEURDVERKLARING. - ARTIKEL 42 
VAN RET 8TRAFWETBOEK NIET VAN 
TOEPASSING. 

2o JACHT. - JACRTMISDRIJF. - WET 
VAN 28 FEBRUARI 1882.- JAGEN BUI
TEN DE DOOR DE MnHSTER VAN LAND
BOUW VASTGESTELDE TIJDSTIPPEN. -
VERBEURDVERKLARING VAN RET VOER
TUIG DAT GEDIEND REEFT TOT RET 
PLEGEN VAN BEDOELD MISDRIJF. 
0NWETTELIJKREID. 

3° VERWIJZING NA CASSATIE. 
8TRAFZAKEN. - 0ASSATIE BEPERKT 
TOT DE BESCRIKKING TOT VERBEURD
VERKLARING. - VERBEURDVERKLA
RING NIET STRIJDIG MET DE WET. -
VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING. 

1° De bepalingen van het Stmjwetboek 
betreffende de ve1·beurdverklaring zijn 
niet van toepassing in zake jachtmis
drijven (2). (Strafwetb., art. 42 en 100.) 

2o De wet van 28 februari 1882 schrijjt 
geen ve1·beurdverklm·ing voor van het 
voertuig dat gediend heejt tot. het plegen 
van het misdrijj te hebben gejaagd buiten 
de door de Minister van landbouw vast
gestelde tijdstippen (3). 

3° W ordt e1· een gedeeltelijke vernietiging 
uitgesprolcen we gens de veroordeling door 
de rechte1· tot een verbeurdverlclaring die 
ingevolge de wet niet mocht worden 
bevolen, dan is er geen grond tot ve-1'
wijzing (4). (Wetb. van strafv., art. 429, 
laatste lid.) 

(HUYGENS, T. MOONS.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 

(1) Ret Openbaar ministerie besloot echter 
tot verwijzing naar een andere raadkamer. 

(2) Cass., 18 september 1967 (Arr. cass., 
1968, blz. 89). 

(3) Raadpl. Rep. prat. dr. belge, Comple-

arrest, op 5 maart 1969 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

II. Wat de voorziening van eiser, als 
beklaagde, betreft : 

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

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 42 van het 
Strafwetboek : 

Overwegende dat het arrest de ver; 
beurdverklaring van de wagen " Merce
des" verantwoordt door erop te wijzen 
dat die wagen aan de veroordeelde toebe
hoort en gediend heeft tot het plegen van 
de inbreuk op artikel 6 van de wet van 
28 februari 1882, zijnde gejaagd te hebben 
buiten de door de Minister van landbouw 
bepaalde tijden; 

Overwegende dat de j achtwetgeving 
een eigen reglementering uitvaardigt 
betreffende de verbeurdverklaring van de 
zaken die tot het plegen van het misdrijf 
gediend hebben ; 

Dat artikel 42 van het Strafwetboek 
bijgevolg niet in onderhavig geval mag 
worden toegepast ; 

Overwegende dat de wet van 28 februari 
1882 de verbeurdverklaring niet voor
schrijft van de voertuigen die gediend 
hebben om te jagen buiten de door de 
Minister van landbouw bepaalde tijden; 

Dat de uitgesproken verbeurdVl'rkla
ring derhalve onwettelijk is ; 

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

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het ten laste van 
eiser de wagen Mercedes, plaatm_m1.
mer 621 N B, toebehorende aan eiser, 
verbeurd verklaart ; verwerpt de voor
ziening voor het overige ; beveelt dat 
melding van het thans gewezen arrest 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt eiser in de helft van de kosten 
en laat de andere helft ten laste van de 
Staat ; zegt dat er geen grand is tot ver
wijzing. 

ment II, v° Chasse, blz. 194, nr 1, 287 en 288; 
A. DE GEEBT, « De verbeurdverklaring •, 
R. W., nr 3 van 21 september 1969, kol. 113. 

(4) Cass., 16 juni 1969 (Arr. cass., 1969, 
blz. 1032). 
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28 oktober 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. van Beirs, voor!l'itter.
Verslaggever, Ridder de Schaetzen. -
Gelijkltt1:dende condusie, de H. Charles, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 28 oktober 1969. 

10 CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN, - VOORZIENING IN CASSATIE 
TEGEN DE BESLISSING VAN HET VON
NISGERECHT. - MIDDEL DAT ENKEL 
BETREKKING HEEFT OP HET VOORBE
REIDEND ONDERZOEK - AAN DE 
BEVOEGDHEID VREEMD MIDDEL 
NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- MIDDEL DAT ENKEL BETREK
KING HEEFT OP DE RECHTSPLEGING 
VOOR DE EERSTE RECHTER. - MIDDEL 
DAT VREEMD IS AAN DE BEVOEGDHEID 
EN AAN DE RECHTER IN HOGER BEROEP 
NIET IS VOORGELEGD. - NIET-ONT
VANKELIJKHEID, 

1° Niet ontvankelijk, tot staving van een 
voo1'Ziening in cassatie tegen. de beslis
sing van het vonnisgerecht, is het middel 
dat vreemd is aan de bevoegdheid en 
enkel betrekking heeft op het voorberei
dend onderzoek ( 1). 

2° Kan niet voor het ee1·st voor het Hoj 
w01·den voorged1·agen een middel dat 
vreemd is aan de bevoegdheid en enkel 
betrekking heejt op de rechtspleging 
voor de eerste rechter (2). 

(SMET, T. DE LANGHE ; 
SEVIK, T. DE LANGHE EN SMET.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 februari 1969 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen ; 

A. Wat de voorziening van Sevik 
betreft : 

(1) Cass., 21 oktober 1968 en 31 maart 1969 
(A1-r. cass., 1969, blz. 212 en 723). 

(2) Cass., 12 november 1968 (Arr. cass., 
1969, blz. 272). 

Over het eerste middel, afgdeid uit de 
schending van artikel 332 van het Wet
hoek van strafvordering, 

doordat het bestreden vonnis, steunend 
op de onderzoeksmaatregelen getroffen 
door de verbalisanten op het ogenblik 
van het ongeval en de ondervraging der 
betrokken personen, alsmede op het 
onderzoek ter zitting der politierechtbank 
op 25 september 1968, niet de nietigheid 
uitspreekt van het verhoor van eiser, ver
richt zowel door de verbalisanten als 
ter zitting van de politierechtbank, zon
der dat eiser, die enkel de Turkse taal 
machtig is, was bijgestaan doo:r; een 
bevoegd tolk, zoals voorgeschreven door 
hogervermeld artikel, 

en doordat op het zittingsblad van 
25 september 1968 werd vermeld dat 
eiser zijn verklaring aflegde in de Franse 
taal, 

terwijl hij deze taal niet machtig is, 
en deze verklaring enkel werd genoteerd 
als interpretatie van enkele gebreld~ige 
Franse en N ederlandse woorden, geuit 
door eiser : 

Overwegende dat in zover het middel 
het vooronderzoek en het beroepen vonnis 
betreft, het niet ontvankelijk is daar het 
niet werd aangevoerd voor de rechter in 
hoger beroep en vreemd is aan de be
voegdheid; 

Overwegende voor het overige dat uit 
het proces-verbaal van de terechtzitting 
blijkt dat eiser Frans heeft gesproken ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

doordat het bestreden vonnis zonder 
meer vaststelt dat de feiten bij recht
streekse dagvaarding ten laste gelegd 
van eiser bewezen zijn, 

hierbij niet de mondelinge conclusie 
van eiser beantwoordend (deze monde
linge conclusie weergegeven in de door 
eiser neergelegde nota), waarbij gewezen 
werd onder meer op het gebrek aan oor
zakelijk verband tussen de eventuele 
inbreuk op de bepalingen van het weg
verkeersreglement, die door eiser zou 
kunnen bedreven zijn, en de daaropvol
gende aanrijding tussen de burgerlijke 
partijen Smet en De Langhe (hier ver
weersters), zodat alleszins de burgerlijke 
eis van deze partijen zonder enige grond 
was: · 

Overwegende dat het proces-verbaal 
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van de terechtzitting van 10 februari 
1969 weliswaar vermeldt dat eiser in zijn 
middelen van verdediging en mondelinge 
conclusie gehoord wordt en een nota 
neerlegt; 

Overwegende echter dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag-acht te slaan niet 
blijkt dat bedoelde nota, die niet onder
tekend is, de door eiser mondeling gena
men conclusie weergeeft ; 

Dat de rechter, derhalve, niet ertoe 
gehouden was die nota te. beantwoorden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende, wat de tegen eiser 
ingestelde strafvordering betreft, dat de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

B. Wat de voorziening van Smet 
betreft: 

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

28 oktober 1969. - 26 kamer. -
Voorzitt~1·, de H. van Beirs, voorz!tter.
Verslaggever, Ridder de Schaetzen. -
G3luikluidende canclusie, de H. Charles, 
advocaat-generaal. 

ze KAMER.- 28 oktober 1969. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BE
ROEPEN VONNIS DAT VERWI.TST NAAR 
DE REDENEN VAN RET EERSTE VONNIS. 
- REDENEN DIE GEEN ANTWOORD 
VERSTREKKEN OP EEN VERWEER DAT 
BIJ CONCLUSIE VOOR DE RECHTER IN 
HOGER BEROEP IS VOORGEDRAGEN. -,-
SCHENDING VAN ARTIKEL 97 VAN DE 
GRONDWET. 

Niet regelmatig gemativeerd is de beslissing 
van de 1·echter in hager beroep die enkel 
verwijst naar de redenen van de eerste 
rechter, wanneer deze redenen geen 
antwoard verstrekken op een regelmatig 
verweer dat bij conclusie in hager beraep 
is voargedmgen (1). 

(1) Cass., 28 januari 1957 (Bull. en PAsiC., 
1 957, I, 625) ; 25 maart 1963 (ibid., 1963, I, 
803). 

(KENNIS EN LITISCONSORTEN, 
T. SMITS EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 4 februari 1969 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1315 van het Burgerlijk Wet
hoek, 154, 155, _156, 189 en 211 van het 
Wetboek van strafvordering, 

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

doardat het bestreden arrest de eisers 
solidairlijk heeft veroordeeld om aan de 
burgerlijke partijen Petrus Smits en 
Stefania Keysers handelende in eigen 
naam de som van 78.236 frank te betalen 
voor materiele schade, 

zander te antwoorden op het middel 
waardoor de eisers, in hun conclusie voor 
het hof van beroep genomen, hadden. 
laten gelden a) dat de vergoeding met 
betrekking op de grand en grafkelder 
niet gerechtvaardigd was daar niet bewe
zen was dat deze grand en kelder aan• 
gekocht werden met het oog op het bergen 
van het lijk van het slachtoffer, b) dat 
gezien de aansluiting aan een ziekenkas 
en een bestaande verzekeringspolis er zou 
moeten bewezen worden dat bepaalde 
kliniekkosten niet reeds betaald werden 
en c) dat de uitgave voor schoenen niet 
het door de burgerlijke partijen aangege
ven bedrag kon bereiken, 

en doordat het arrest de eisers solidair
lijk heeft veroordeeld om aan voormelde 
burgerlijke partijen handelende in eigen 
naam de som van 269.062,50 frank te 
betalen voor inkomstenschade, 

zander te antwoorden op het middel 
waardoor de eisers, in hun conclusie voor 
het hof van beroep genomen, hadden 
laten gelden a) dat de post voor activiteit 
in het landbouwbedrijf niet vatbaar was 
om berekend te worden in de vergoeding 
zodat het basisloon hoogstens 66.000 fr. 
kon bedragen en b) dat van dat loon 
een derde voor persoonlijk gebruik en een 
derde voor kosten van inwoning moesten 
afgetrokken worden, 

terwijl dit gebrek aan antwoord gelijk
staat met een gebrek aan de door arti-

I 
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kel 97 van de Grondwet vereiste motive
ring: 

Overwegende dat het arrest met betrek
king tot het in het middel bedoelde 
omstandig verweer zich ertoe beperkt 
erop te wijzen dat de door de eerste rech
ter toegekende vergoeding wegens mate
riels schade en het door hem aangenomen 
basisloon van 75.000 frank per jaar voor 
de berekening van de. inkomstenschade, 
billijk blijken ; 

Dat het alzo de conclusie van de eisers 
niet passend beantwoordt ; 

Dat het middel gegrond is ; 
En overwegende, wat de voorziening 

van eerste eiser en de beslissing over de 
tegen hem ingestelde strafvordering be
treft, dat de substantiele of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het de eisers veroor
deelt te betalen aan de verweerders Smits
Keysers in eigen naam een bedrag van 
78.236 frank wegens materiels schade en 
een bedrag van 269.062,50 frank wegens 
inkomstenschade ; verwerpt de voorzie
ningen voor het overige ; beveelt dat 
melding van het thans gewezen arrest 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt de verweerders echtgenoten 
Smits-Keysers in de helft van de kosten 
en de eisers in de overige helft ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Gent. 

28 oktober 1969.- 2e kamer.- Voor
zitter, de H. van Beirs, voorzitter.- Ver
slaggever, Ridder de Schaetzen.- Gelijk
luidende conclttsie, de H. Charles, advo
caat-generaal. - Pleiter, de H. Bayart. 

l e KAMER. - 30 oktober 1969. 

HERROEPING VAN RET GE
WIJSDE.- WETBOEK VAN BURGER
LIJKE RECHTSPLEGING, ART. 480. -
VoNNISSEN IN LAATSTE AANLEG VAN 
DE VREDERECHTERS. - 0NTVANKE
LIJKHEID. 

Het request civiel (herroeping van het 
gewijsde) waarvan sprake in het Wet
boek van burgerlijke reohtsvordering 

wordt toegestaan tegen de vonnissen die 
door de vredereohters in laatste aanleg 
zijn gewezen (1). (Wetb. van burg. 
rechtsv., art. 480.) 

(COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP « ASSO
CIATION INTERCOMMUNALE D'ETUDE 
ET D.'EXPLOITATION D'ELECTRICITE ET 
DE GAZ >> [A. I. E. G.), T. CAPELLE.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 maart 1966 in laatste aan
leg gewezen door de Vrederechter te 
Rochefort; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 480, inzonderheid 
lid 1, 490, 495 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering en 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat, bij de bestreden beslissing, de 
vrederechter, die op regelmatige wijze 
kennis nam van het request civiel waarbij 
eiseres de gedeeltelijke intrekking ver
volgde van een vonnis dat hij, op tegeneis 
tussen partijen en in laatste aanleg, had 
gewezen, dit rechtsmiddel niet ontvanke
lijk verklaart op grond dat de wetgever 
de vrederechter in artikel 480 van het 
W etboek van burgerlijke rechtsvordering 
zou vermeld hebben indien hij had 
gewild dat dit rechtsmiddel tegen hun 
beslissingen kon worden aangewend ; dat 
de rechtspleging voor deze rechtscolleges 
eenvoudig is en vrij van vormelijkheid ; 
dat het verkeerd is sommige verplichte 
vormen voor de rechtbanken van eerste 
aanleg en van beroep te verplaatsen en 
te trachten ze in het vredegerecht aan 
te nemen ; dat eraan dient herinnerd te 
worden dat partijen aile faciliteiten heb
ben om inzage te nemen van de door de 
tegenpartijen neergelegde stukken en dat 
zulks in deze zaak wei degelijk het geval 
is geweest, 

terwijl het request civiel kan worden 
ingesteld tegen de beslissing van de vrede
gerechten, die begrepen zijn onder de 
« rechtbanken van eerste aanleg », zoals 
bedoeld in artikel 480 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, tegen de 
vonnissen waarvan dit rechtsmiddel kan 
worden aangewend, wanneer ze, zoals in· 
het onderhavige geval, in laatste aanleg 

(1) Cass., 27 september 1945 (Bull. en 
PAsiO., 1945, I, 227); verg. cass., 14 april 
1887 (ibid., 1887, I, 173). 
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werden gewezen, en niettegenstaande het 
karakter van de in deze rechtscolleges 
gevolgde rechtspleging en de aan partijen 
verleende faciliteiten om inzage te nemen 
van de tegen hen aangevoerde stukken : 

Overwegende dat naar Iuid van arti
kel 480 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, dat thans is opgehe
ven (I), tegen de vonnissen op tegen
spraak bij de rechtbanken van eerste 
aanleg en van beroep, in laatste aanleg 
gewezen, en tegen de vonnissen bij ver
stek eveneens in laatste aanleg gewezen 
en die niet meer vatbaar zijn voor verzet, 
een request civiel kan worden ingesteld ; 

Overwegende dat, in deze wetsbepa
ling, onder de woorden « rechtbanken 
van eerste aanleg en van beroep » moet 
worden verstaan de rechtbanken die het
zij in eerste aanleg hetzij in hoger beroep 
uitspraak doen ; dat deze uitdrukkingen 
algemeen zijn en onder meer de vrede
gerechten omvatten ; 

Overwegende dat, hoewel voor de vre
derechter sommige formaliteiten voor
geschreven bij de artikelen 492 en vol
gende van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering niet in acht kunnen wor
den genomen, daaruit echter niet dient 
te worden afgeleid dat bij dit rechtscol
lege geen request civiel kan worden inge
steld; 

Dat het vonnis, door te verklaren 
dat het request civiel van eiseres niet 
ontvankelijk is, het in het middel 
vermeld artikel 480 van het W etboek 
van burgerlijke rechtsvordering schendt ; 

Dat dit middel gegrond is ; 

Oni die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat hierover door de feiten
rechter zou worden beslist; verwijst de 
zaak naar de Vrederechter te Marche-en
Famenne. 

30 oktober I969. - Ie kamer. -
Voo1·zitter, de H. Bayot, eerste voorzitter. 
- Verslaggever, de H. Polet. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Depelchin, advo
caat-generaal. - Pleiter, de H. Faures. 

( 1) AI wat be trekking heeft op de herroeping 
van het gewijsde wordt uiteengezet in de 
artikelen 1132 tot 1139 van het Ge-rechtelijk 
Wetboek.· 

I e KA.llmR. - 30 oktober 1969. 

I° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - NIEUW MIDDEL. -
MIDD.I!::L WAARBIJ WORDT AANGEVOERD 
DE SCHENDING VAN EEN DO.OR DE 
BESTREDEN BESLISSING AMBTSHALVE 
TOEGEPASTE WETSBEPALING. - MID
DEL NIET NIEUW. 

2° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BuRGERLIJKE ZAKEN.- REKENING
AFSCHRIFTEN VAN KOOPLIEDEN. 
LEVEREN GEEN BEWIJS OP, TEGEN DE 
PERSONEN DIE GEEN KOOPMAN ZTJN, 
VAN DE DAARIN VERMELDE LEVERIN
GEN. 

Io Niet nieuw is het middel, waarbij de 
schending wordt aangevoerd van een 
wetsbepaling, die door de best1·eden 
beslissing ambtshalve werd toegepast (2). 

2° Behoudens wat het Burgerlijk Wetboek 
met betrekking tot de eed bepaalt, leveren 
de rekeningafschrijten van kooplieden, 
welke aan de hand van hun eigen boeken 
werden opgemaalct, geen bewijs op, tegen 
personen die geen koopman zijn, van 
de daa1·in vermelde leveringen. (3) 
(Burg. Wetb., art. I329.) 

(BODEN, T. LALLEJ\'IAND.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 januari I968 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Marche-en-Famenne ; 

Gelet op het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen I3I5, I3I7 
tot I322, I325, I329 van het Burgerlijk 
W etboek en 97 van de Grondwet, 

eerste onderdeel, doordat het bestreden 
vonnis, om de schuld van de pachter, 
eiser, jegens verweerder, handelaar, als 
bewezen aan te nemen, enkel steunt op 
de afrekeningsnota's die door deze laatste 
zogenaamd werden opgemaakt op grond 
van zijn eigen boeken, zonder vast te 
stellen dat deze staten door eiser waren 

(2) Oass., 6 oktober 1967 (An·. cass., 1968, 
blz. 181). 

(3) Raadpl. cass., 18 november_1958 (Bull. 
en· PASIC., 1959, I, 290) en 13 november 1964 
(ibid., 1965, I, 263). 
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goedgekeurd of aangenomen als een 
bewijs tegen hem, 

terwijl, zo de boeken en geschriften van 
de kooplieden weliswaar bewijs opleveren 
tegen hen, ze dat echter niet te hunnen 
voordele doen tegen personen die geen 
koopman zijn, zoals een pachter, onder 
meer ten opzichte van de leveringen aan 
deze laatsten, en zulks zelfs al zou de 
afgifte van staten tussen partijen gebrui
kelijk zijn ; 

tweede onderdeel, cloordat het bestreden 
vonnis, om de Iitigieuze schuld als bewe
zen aan te nemen, geen acht heeft gesla
gen op de conclusie waarbij eiser deed 
gelden dat verweerder zijn boeken en, 
dientengevolge, de hierop gegronde staten 
niet mocht aanvoeren tegen Boden, en 
zulks om reden dat hij zelf, Lallemand, 
koopman was, terwijl Boden het niet 
was; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerder . opgeworpen en 
hieruit afgeleid dat het eerste onderdeel 
van het middel niet ontvankelijk is daar 
het nieuw is : 

Ovel'wegende dat verweerder, voor het 
gerecht in hoger beroep, betoogcle dat 
het door hem gevordercle bedrag van 
61.090 frank, enerzijcls, het bedrag van 
leveringen aan eiser omvatte en, ander
zijcls, het bedrag van een voorschot 
betreffende een oogst die door cleze laatste 
moest worden geleverd; dat eiser, claaren
tegen, beweerde dat hij dit voorschot 
niet had ontvangen ; 

Overwegencle clat partijen in hun con
clusies niet onderzochten of de oogst 
waarvan de prijs vooraf zou betaald zijn 
al clan niet was geleverd ; 

Dat onder ambtshalve aanvoering van 
een argument afgeleid uit een door ver
weercler opgemaakte afrekeningsnota met 
als datum 20 december 1962, het vonnis 
overweegt dat een door verweercler aan 
eiser betaald bedrag van 53.000 frank 
wordt gecompenseerd door het bedrag 
van de leveringen van cleze laatste ; clat 
het vonnis hieruit afleidt clat de door 
verweerder overgelegde staat van 4 okto
ber 1963 enkel betrekking heeft op 
leveringen die hij heeft verricht en dat, 
dientengevolge, het bedrag van 61.090 fr. 
dat in deze staat voorkomt integraal 
door eiser verschuldigcl is ; 

Overwegende dat deze stelling noch 
in eerste aanleg noch in hoger beroep 
door verweerder werd aangevoerd en 
eiser ze dus niet heeft kunnen bestrijden 
voor de feitenrechters ; dat het middel 

.waarbij ze wordt bekritiseerd dus voor 
de eerste maal voor het Hof mag worden 
voorgedragen ; 

Dat de grond van niet-ontvankelijk
heicl niet kan worden aangenomen ; 

Wat het eerste onderdeel van het mid
del betreft : 

Overwegende dat uit de processtukken 
blijkt dat verweerder koopman is en clat 
eiser het niet is ; 

Overwegende dat eiser, voor de recht
bank, erkende dat verweerder hem vee
voeder en meststoffen had geleverd, doch 
dat hij de juistheicl van de door zijn 
schuldeiser overgelegde ·rekeningen be
twistte; 

Overwegende dat het vonnis, om de 
omvang van de leveringen vast te stellen, 
enkel steunt op de afrekeningsnota's van 
verweercler ; 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 1329 van het Burgerlijk Wetboek 
koopmansboeken. de daarin vermelde 
leveringen niet bewijzen tegen personen 
die geen koopman zijn ; dat claaruit a 
jortio1·i client afgeleid te worden dat 
afrekeningsnota's waarvan de juistheid 
wordt betwist door de schuldenaar die 
geen koopman is tegen hem geen bewijs 
opleveren; 

Dat hieruit volgt dat het bestreden 
beschikkende gedeelte niet wettelijk ver
antwoorcl is ; 

Dat clit ondercleel van het rniddel, in 
zover het de artikelen 1315 en 1329 van 
het Burgerlijk Wetboek aanvoert, ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt clat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat hierover door de feiten
rechter zou worden beslist ; verwijst de 
zaak naar de Recht bank van eerste aanleg 
te Hoei, zitting houdencle in hoger beroep. 

30 oktober 1969. - 1e kamer. -
Voorzitter, de H. Bayot, eerste voorzitter. 
- Verslaggever, de H. Polet. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Depelchin, advo
caat-generaal. - Pleiters, de HH. De
meur en Faures. 

1 e KAMER. - 30 oktober 1969. 

10 WOONPLAATS. - EENHEID. 
KOOPMAN OF INDUSTRIEEL. - ZAKEN-
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ADRES ONDERSCHEIDEN VAN DE ZETEL 
VAN DE PRIVATE BELANGEN. - 0M
STANDIGHEID ZONDER INVLOED OP DE 
REGEL VAN DE EENHEID VAN WOON
PLAATS. 

2° WERKRECHTERSRAAD.- VER
STEKBESLISSING. - BETEKENING AAN 
DE WERKGEVER. - BETEKENING AAN 
DE PLAATS WAAR HET BEDRIJF WORDT 
GEEXPLOITEERD. - 0NDERSCHEIDEN 

VAN DE WOONPLAATS EN DE HUIDIGE 
VERBLIJFPLAATS.- AFWEZIGHEID VAN 
EEN PERSOON DIE HET EXPLOOT VAN 
JlETEKENING GELDIG KAN IN ONT
VANGST NEMEN. - AFSCHRIFT VAN 

HET EXPLOOT GELATEN IN HANDEN 
VAN DE BURGEMEESTER OF VAN EEN 
SCHEPEN VAN DE GEMEENTE VAN DE 
PLAATS WAAR HET BEDRIJF WORDT 
GEEXPLOITEERD. - NIETIGHEID VAN 

DE BETEKENING. 

I 0 De omstandigheid dat het zakenad1·es 
van een koopman of indust?"ieel onde?"
scheiden is van de plaats waa?" zich de 
zetel van zijn pTivate belangen bevindt, 
ve?"oo?"looft de rechte?" niet aan te nemen 
dat hij twee woonplaatsen heeft ( 1). · 

2° W annee?" de door de wm·k?"echtersmad 
gewezen verstekbeslissing aan de werk
gever, oorspronkelijke verweerder, bete
kend is aan de plaats, waar hij zijn 
bedrijf exploiteert en die onderscheiden 
is van zijn woonplaats en « huidige 
verblijfplaats » en op deze plaats niemand 
wordt aangetroffen die het exploot van 
betekening geldig in ontvangst lean 
nemen, is de betekening nietig zo het 
afschrift van het exploot vervolgens door 
de deu?"waarde?· in handen gelaten wordt 
van de burgemeester of van een schepen 
van de gemeente van deze plaats en niet 
van de gemeente van de woonplaats of 
van de huidige verblijfplaats (Wet van 
9 juli 1926, art. 59.) 

(RENSON, T. COURTOIS.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 23 april 1968 gewezen door 
de W erkrechtersraad van beroep te 
Brussel, kamer voor bedienden ; 

Gelet op het middel afgeleid uit de 

(1) Raadpl. DE PAGE, Principes de droit 
civil, d. I, n" 313, en VANRYN, Droit commer
cial, d. I, n" 315. 

schending van de artikelen 102, 103, I04 
105 van het Burgerlijk Wetboek, 59, 
inzonderheid lid I, 3, 4 en 5, en 85 van 
de wet van 9 juli 1926 op de werkrechters
raden, 68 en 68bis van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering gewij
zigd, artikel 68 bij artikel 3 van het 
koninklijk besluit nr 300 van 30 maart 
1936, artikel 68bis bij artikel 2 van de 
wet van 14 januari 1928, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat de bestreden sententie, om te 
verklaren dat het op 4 september 1967 
door eiser betekend hager beroep te laat 
werd ingesteld, beslist dat de betekening 
van de beroepen sententie regelmatig 
werd gedaan bij exploot van 17 augustus 
1967, hetwelk aan de plaats van de 
handelsinstelling van eiser, te Vorst, 
Brugmannlaan 95, werd betekend, en 
gevolgd werd door de afgifte van het 
afschrift in handen van de gemachtigde 
van het schepencollegevandeze gemeente 
die het oorspronkelijk stuk voor gezien 
heeft getekend, hoewel eiser op die datum 
zijn woonplaats te Elsene had en op 
dat ogenblik geen verblijf hield te Vorst, 
en ze aldus beslist op grand dat aan de 
handelaar of aan de industrieel twee 
woonplaatsen moeten worden toegekend 
wanneer het centrum van hun zaken 
verschilt van de plaats waar zij wonen 
en dat daar de betekening werd gedaan 
aan een van deze beide woonplaatsen die 
verschilt van het centrum van het prive
leven, dat samen met de bedrijfszetel het 
in artikel102 van het Burgerlijk Wetboek 
bedoelde hoofdverblijf vormt, het af
schrift van de betekening geldig werd 
afgegeven aan het gemeentebestuur te 
Vorst, binnen het ambtsgebied waarvan 
de bedrijfsinstelling van eiser is gevestigd, 
zonder dat artikel 59 van de wet van 
9 juli 1926 werd overtreden, 

terwijl, enerzijds, de woonplaats van 
iedere Belg, wat de uitoefening van zijn 
brn·gerlijke rechten betreft, daar is waar 
hij zijn hoofdverblijf heeft en het aldus 
wettelijk uitgesloten is dat een zelfde 
persoon tegelijkertijd twee verschillende 
woonplaatsen heeft (schending van de 
artikelen 102, 103, 104, 105 van het 
Burgerlijk W etboek, 85 van de wet 
van 9 juli 1926 op de werkrechtersraden, 
gewijzigd bij artikel 23 van de wet van 
12 juli 1960, en 97 van de Grondwet); 

terwijl, andeTzijds, hoewel artikel 59, 
lid 3, van de wet op de werkrechtersraden 
uitzonderlijk toestaat dat de betekening 
van de exploten wordt gedaan aan de 
werkgever, buiten de gemeente van zijn 
woonplaats of van een huidige verblijf-

i:-
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plaats, namelijk << aan de mijn, de fabriek, 
de werkplaats, de winkel, het kantoor en, 
over het algemeen, ter plaatse dienende 
tot bet drijven van de onderneming, tot 
de uitoefening van het beroep of tot de 
werkzaamheden van de vennootschap, 
vereniging, groep of insteiling zonder 
winstgevend doel », lid 5 van hetzelfde 
artikel echter uitdrukkelijk bepaalt dat 
indien, op deze plaatsen, niemand wordt 
aangetroffen die bet exploot (of de bete
kening) geldig kan in ontvangst nemen, 
er dan een afschrift van wordt gelaten in 
handen van de burgemeester of van een 
schepen << van de gemeente waarin ver
weerder zijn woonplaats heeft of op dit 
ogenblik zijn verblijf houdt ; gezegde 
burgemeester of schepen viseert bet ori
gineel kosteloos >>, zodat, daar niet is 
vastgesteld dat eiser op de datmn van de 
betekening van de beroepen sententie zijn 
hoofdverblijf- en dus zijn woonplaats
of een huidige verblijfplaats te Vorst zou 
hebben gehad, de sententie niet wettelijk 
heeft kunnen erkennen dat genoemde 
betekening gedaan << op 17 augustus 1967 
te Vorst onder visum van de gemachtigde 
van bet schepencoilege '' van deze ge
meente regelmatig was en geldig de 
termijn van boger beroep had doen 
!open (schending van aile bovenaan bet 
middel vermelde bepalingen) ; 

Over de gronden van niet-ontvankelijk
heid door verweerster tegen het middel 
opgeworpen en hieruit afgeleid, de eerste, 
dat de vast,steiling van de bestreden 
sententie dat het « hoofdverblijf n van 
eiser gelegen was op de plaats waar de 
betekening werd gedaan volstaat om bet 
bestreden beschikkenrl gerleelte te ver
antwoorden en, derhalve, aile belang 
ontneemt aan de door het middel 
geformuleerde grieven, de tweede, dat 
de door eiser aangevoerde nietigheid zijn 
belangen niet heeft kunnen benadelen 
en dat, bijgevolg, zelfs indien de bete
kening van de beroepen sententie onre
gelmatig was, de nietigheid van deze 
betekening niet zou kunnen worden 
aangenomen : 

Wat de eerste grand van niet-ont
vankelijkheid betreft : 

_ Overwegende dat· uit geen enkele feite
lijke vaststeiling van de _sententie blijkt 
dat het « hoofdverblijf » van eiser te 
Vorst gelegen was ; dat de rechter in 
rechte stelt dat eiser twee woonplaatsen 
had, een te Elsene waar hij woont, en 
een te Vorst waar zijn << bedrijfsinsteiling >> 

gelegen is; 

Dat de grand van niet-ontvanke
Iijkheid, die op een verkeerde uitlegging 
van de sententie berust, niet kan worden 
aangenomen ; 

W at de tweede grand van niet-ont
vankelijkheid betreft : 

Overwegende dat de bestreden senten
tie vaststelt, enerzijds, dat de gerechts
deurwaarder het exploot tot betekening 
van de in eerste aanleg gewezen sententie 
heeft afgegeven aan het gemeentebestuur 
van de plaats waar eiser zijn bedrijfs
activiteit uitoefent en << een bericht heeft 
achtergelaten waarbij hij wordt uitgeno
digd zich naar het gemeentebestuur te 
begeven >> en, anderzijds, dat << eiser in 
hager beroep (thans eiser) zich op 1 sep
tember 1967 nog binnen de termijn van 
hager beroep bevond » ; 

Overwegende dat, in strijd met de in 
de grand van niet-ontvankelijkheid gefor
muleerde bewering, uit deze vaststeilin
gen niet noodzakelijk blijkt dat het aan
geklaagde verzuim of de aangeklaagde 
onregelmatigheid de belangen van eiser 
niet heeft kunnen benadelen ; 

Overwegende dat 1 september 1967, 
datum waarop het afschrift van het 
exploot aan eiser werd afgegeven, de 
laatste dienstige dag van de termijn van 
hager beroep was ; dat het mogelijk is 
dat zo de gerechtsdeurwaarder dit af
schrift aan de burgemeester of aan een 
schepen van de gemeerite van de woon
plaats van eiser had afgegeven en te dezer 
woonplaats bet bericht bedoeld in arti
kel 59, lid 5, in fine, van de wet van 
9 juli 1926 op de werkrechtersraden had 
achtergelaten, eiser vroeger kennis zou 
gehad hebben van de betekening en aldus 
in staat zou geweest zijn om zijn recht 
van hager beroep binnen de bij de wet 
gestelde termijn uit te oefenen ; 

Dat de grand van niet-ontvankelijk
heid feitelijke grondslag mist ; 

Over het middel : 

Overwegende dat uit de sententie 
blijkt : a) dat eiser « zijn woonplaats 
heeft Georges Brugmannplein 5, te 
Elsene, doch zijn handelsactiviteiten uit
oefent Brugmannlaan 95, te Vorst >> ; 

b) dat op 17 augustus 1967 de gerechts
deurwaarder belast met de betekening 
van de beroepen sententie, die op de zetel 
van de handelsonderneming van eiser 
niemand had aangetroffen die het af
schrift van het exploot kon in ontvangst 
nemen, dit afschrift aan het gemeente
bestuur te Vorst overhandigde; c) dat 
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eiser op 4 september 1967 hoger beroep 
instelde; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, hoewel geen afschrift van het 
exploot in handen van de burgemeester 
of van een schepen van de gemeente 
Elsene werd gelaten, beslist dat de bete
kening van de in eerste aanleg gewezen 
sententie regelmatig is en dat, dienten
gevolge, de termijn van hoger beroep 
gesteld bij artikel 85 van de wet van 
9 juli 1926 op de werkrechtersraden ver
streken was toen de alde van hoger 
beroep werd betekend ; 

Overwegende dat krachtens artikel 59 
van de wet van 9 juli 1926, in de geschil
len die tot de bevoegdheid van de werk
rechtersraden behoren, de voor een werk
gever bestemde gerechtsdeurwaarders
exploten niet aileen mogen worden bete
kend aan zijn woonplaats of zijn huidige 
verblijfplaats, maar ook aan de plaatsen 
die artikel 59, lid 3, opsomt, onder meer 
ter plaatse dienende tot het drijven van 
de onderneming of tot de uitoefening van 
het beroep; 

Overwegende dat artikel 59, lid 5, 
bepaalt dat indien de gerechtsdeurwaar
der op een van de in lid 3 vastgestelde 
plaatsen niemand aantreft die het exploot 
geldig kan in ontvangst nemen, er dan 
een afschrift wordt afgegeven aan de 
burgemeester of aan een schepen van de 
gemeente waarin de werkgever zijn woon
plaats heeft of op dit ogenblik zijn ver
blijf houdt ; dat deze wetsbepaling niet 
vaststelt dat dit afschrift mag worden 
afgegeven aan de burgemeester of aan 
een schepen van de gemeente waarin 
zich de zetel van de bedrijfsinstelling 
bevindt; 

Overwegende dat uit de tekst zelf van 
voornoemd artikel 59 blijkt dat, volgens 
de wet op de werkrechtersraden, de 
bedrijfszetel van een handelsonderneming 
op zichzelf geen ·woonplaats is ; 

Overwegende dat artikel 59 dus in 
geen geval afwijkt van het beginsel van 
de eenheid van woonplaats dat in arti
kel 102 van' het Burgerlijk Wetboek 
wordt vastgelegd ; 

Overwegende dat door te beslissen dat 
de beroepen sententie geldig aan eiser 
werd betekend en door deze beslissing 
te verantwoorden op grond dat « aan ·de 
handelaar of aan de industrieel twee 
woonplaatsen moeten worden toegekend 
wanneer het centrum van hun zaken ver
schilt van de plaats waar zij wonen ~>, de 
sententie artikel 102 van het Burgerlijk 
W etboek en artikel 59 van de wet van 

9 juli 1926 op de werkrechtersraden heeft 
overtreden ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den sententie ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat hierover door de feiten
rechter zou worden beslist ; verwijst de 
zaak naar de Werkrechtersraad van be
roep te Namen, kamer voor bedienden. 

30 oktober 1969. - 1e kamer. -
V oorzitter, de H. Bayot, eerste voorzitter. 
- VerslaggevB?·, de H. Polet. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Depelchin, advo
caat-generaal. - Pleiters, de HH. De 
Bruyn en Fally. 

I• KAMER.- 31 oktober 1969. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - EINDVONNIS 
OP TUSSENGESCRIL. - BEGRIP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERliUJN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
BESLISSING VAN DE EERSTE BECHTER 
WAARBIJ EE.N ONDERZOEKSMAATREGEL 
WORDT BEVOLEN. PARTIJ DIE 
BETWIST DAT DEZE MAATREGEL WETTE
I,IJK MOCRT WORDEN BEVOLEN. 
0NMIDDELLIJKE VOORZIENING. 
0NTVANKELIJKREID. 

3° ARBEIDSONGEV AL. - WETTEN 
GECOORDINEERD BIJ RET KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 28 SEPTEMBER 1931. -
0PEENVOLGENDE ONGEV ALLEN. 
BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTREID 
VAN DE GETROFFENE.- BEREKENING 
VAN DE VERGOEDING AAN DE GETROF
FENE VERSCRULDIGD TEN GEVOLGE 
VAN RET TWEEDE -ONGEV AL. - TWEEDE 
ONGEVAL DAT, ALTRANS TEN DELE, 
OORZAAK IS VAN DE DAN VASTGESTEL
DE BLIJVENDE ONGESCRIKTHEID. -
VERGOEDING Dill: MOET BEREKEND 
WORDEN OP GROND VAN DEZE ONGE
SCHIKTHEID, ZONDER AFTREKKING VAN 
RET PERCENTAGE VAN DENA RET EER
STE ONGEVAL VASTGESTELDE ONGE
SCRIKTHEID, 

1° en 2° In burgerlijke zaken is een eind-
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beslissing op tussengeschil (1), waar
tegen derhalve onmiddellijlce voorziening 
open staat, de beslissing waarbiJ de 
rechte1· in hager bm·oep, ter verwerping 
van de conclusie waain een partij 
betwistte dat een ondm·zoelcsmaatregel 
wettelijlc mocht worden bevolen, deze 
maatregel beveelt (2). 

3° Wordt een werlcnemer doo1· twee opeen
volgende m·beiclsongevallen getroffen, dan 
moet op grand van het jorjaitair lcamlcter 
van het stelsel van de bij het lconinlclijlc 
besluit van 28 september 1931 gecoord'i
neerde wetten, voor de berelcening van 
de vergoeding aan de werlcnemer ver
schuldigd ten gevolge van het tweede 
ongeval, de blijvende arbeidsongeschilct
heid van de getroffene in haar geheel 
beoonleeld worden, zonder ajtrelclcing van 
het percentage van de na het eerste onge
val vastgestelde ongeschilctheid, van het 
ogenblilc dat de ongeschilctheid, die na 
het tweede ongeval wordt vastgesteld, dit 
ongeval als oorzaalc heejt, oolc al was 
het ten dele (3). 

(BEERTEN EN BRACKEVA, T. ONDERLINGE 

JVIAATSCHAPPIJ DER OPENBARE BESTU

REN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 juni 1966 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening door verweerster 
en hierop gegrond dat het bestreden 
vonnis niet definitief is in de zin van 
artikel14 van het decreet van 2 brumaire 
jaar IV: 

Overwegende dat het vonnis, na erop 
gewezen te hebben dat eiseres getroffen 
werd door een arbeidsongeval en dat 
haar eis tegen verweerster, verzekeraar
arbeidsongevallen, in principe als 'gegrond 
voorkomt, en na te hebben vastgesteld 
dat verweerster opwerpt dat het percen
tage van de arbeidsongeschiktheid dient 
verminderd te worden met dit van de 
vroeger bestaande invaliditeit voortsprui
tende uit vorige arbeidsongevallen, een 

(1) en (2) Cass., 26 april 1962 (Bull. en 
PASIC., 1962, I, 930); verg. cass., 27 apri11967 
(Arr. cass., 1967, blz. 1046) en de noten 1 en 2. 

(3) Cass., 6 maart ·1968 (Arr. cass., 1968, 
blz. 895). 

aanvullend deskundigenonderzoek beveelt 
ten einde na te gaan " of van de huidige 
werkonbekwaamheid iets moet afgetrok
ken worden en, indien ja, in welke mate» ; 

Overwegende dat, nu eiseres in haar 
conclusie had staande gehouden dat zij 
recht had op de integrale vergoedingen 
bepaald door de wet op de arbeidsonge
vallen, zonder aftrekking van een percen
tage wegens vroeger bestaande invalidi
teit, zodat er geen aanleiding was tot 
een aanvullende expertise, het vonnis, 
door deze niettemin te bevelen, uitspraak 
doet over een betwisting aangaande de 
toelaatbaarheid van een bewijsmiddel en 
aldus een definitieve beslissing op inci
dent is waartegen voorziening in cassatie 
openstaat; 

Dat het middel van niet-ontvankelijk
heid niet kan aangenomen worden ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen l, inzonderheid 
lid 1, 2, inzonderheid lid 6, 6, inzonder
heid lid 1, en 9 van de op 28 september 
1931 gecoiirdineerde wetten betreffende 
de vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen, 

doordat, nadat de desktmdige die, 
krachtens een eerste beslissing van de 
vrederechter, belast werd met het bepalen 
van de blijvende arbeidsongeschiktheid 
waardoor eiseres ten gevolge van een 
arbeidsongeval getroffen was, geoordeeld 
had dat deze ongeschiktheid 35 t. h. be
droeg, het bestreden vonnis een tweede 
beslissing bevestigt waardoor de vrede
rechter aan de deskundige de aanvullende 
opdracht gaf vast te stellen « of van de 
huidige werkonbekwaamheid iets moet 
afgetrokken worden en, indien ja, in 
welke mate » en ongegrond verklaart het 
incidenteel hoger beroep van eiseres het
welk ertoe strekte, zoals zij erom in con
clusie verzocht, dat de blijvende onge
schiktheid thans reeds zou worden ver
goed in aanmerking nemend het niet
betwiste basisloon en een graad van 
ongeschiktheid van 35 t. h., en daartoe 
steunt op de grond welke door de eerste 
rechter is afgeleid hieruit « dat in ieder 
geval, indien het bewezen zou zijn dat 
v66r het huidig ongeval er een werkon
bekwaamheid bestond, · verweerster de 
plicht heeft te bewijzen dat zij niet het 
gevolg is van een bestaande voorbe
schiktheid » en op de eigen grond « dat 
appellants die opwerpt dat het percentage 
van de geraamde ongeschiktheid dient 
verminderd te worden met het percentage 
van de vroeger bestaande invaliditeit, 
voortspruitende uit vorige arbeidsonge-
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vallen, een verweermiddel inroept, zodat 
het haar toekomt de gegrondheid van 
haar middel te bewijzen, te meer daar, tot 
nn toe, niets toelaat te beweren dat 
gei:ntimeerde v66r het kwestieuze ongeval 
aangetast was door een werkonbekwaam
heid vermits zij regelmatig werkzaam 
was als bediende op het ogenblik van het 
ongeval n, 

terwijl, evenals voor de vergoeding van 
een arbeidsongeval onverschillig zijn de 
fysiologische voorbeschiktheden van de 
getroffene, ook zo de graad van onge
schiktheid die is voortgevloeid nit een of 
meer voorheen overkomen arbeidsonge
vallen, zonder invloed is op de vergoeding 
van het nieuw ongeval, daar de vergoe
ding van dit ongeval dient te worden 
vastgesteld, onder meer volgens de arti
kelen 2 en 6 van de voormelde wetten, 
los van de regeling van de toestand welke 
het of de vroegere ongevallen in het leven 
hebben geroepen, en te worden bepaald, 
in wezen, uit aanmerking van de totale 
graad van arbeidsongeschiktheid en van 
het basisloon : 

Overwegende dat nit het forfaitair 
stelsel van vergoeding ingesteld door de 
gecoi:irdineerde wetten op de arbeids
ongevallen volgt dat de rechter, die uit
spraak moet doen op een vordering strek
kende tot het bekomen van de vergoedin
gen bepaald door die wetten, wegens de 
schade voortspruitende nit een tweede 
ongeval, verplicht is, voor het berekenen 
van de vergoeding toekomende aan de 
arbeider tengevolge van het tweede onge
val, de blijvende arbeidsongeschiktheid 
van de getroffene in haar geheel te schat
ten, zonder aftrekking van het percentage 
van de arbeidsongeschiktheid ontstaan 
nit het eerste ongeval, zodra de arbeids
ongeschiktheid, die na het tweede ongeval 
wordt vastgesteld, dit ongeval als oorzaak 
heeft, zij het zelfs gedeeltelijk ; 

Overwegende dat het vonnis, door de 
in het middel vermelde onderzoeksmaat
regel te bevelen ten einde verweerster 
tot het bewijs toe te laten dat het na het 
laatste ongeval vastgestelde percentage 
van arbeidsongeschiktheid dient vermin
derd te worden met een percentage ont-

(1) Raadpl. cass., 20 maart 1964 (Bull. en 
PASIC., 1964, I, 789); MARCHAL en JASPAR, 

Droit criminel, 1965, d. II, nr 2064; VAN 
DROOGHENBROEOK, « Le delit d'entretien de 
toxicomanie », Journ. trib., 1953, biz. 233. 

De tekst van artikel 23, lid 2, " en daardoor 
toxicomanie heeft doen ontstaan, aanhouden 
of verergeren ... » wordt bevestigd in de 

staan nit een vorig arbeidsongeval, de in 
het middel aangednide wetsbepalingen 
heeft geschonden ; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

31 oktober 1969. 1e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Belpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Hallemans. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Charles, advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HH. Fally en Simont. 

2° KAMER. - 3 november 1969. 

GENEESKUNDE. 
BESLUIT VAN 31 

KONINKLIJK 
DECEMBER 1930 

OMTRENT DE HANDEL IN SLAAP- EN 
VERDOVENDE MIDDELEN, ARTIKEL 23, 
LID 2. - DOKTER DIE ZONDER NOOD
ZAAK VERDOVENDE MIDDELEN HEEFT 
VOORGESCHREVEN, TOEGEDIEND OF 
VERSCHAFT. - HET DOEN ONTSTAAN, 
AANHOUDEN OF VERERGEREN VAN TOXI
COMANIE. - EESTANDDEEL VAN RET 
MISDRIJF. 

Het feit voo1· een dokte1·, zonder noodzaak, 
verdovende middelen te hebben voorge
schreven, toegediend of verschaft, levert 
het misdrijf omschreven bij artikel 23, 
lid 2, van het koninklijk besluit van 
31 december 1930 omtrent de handel in 
slaap- en verdovende middelen enkel 
op indien het tot gevolg heeft gehad 
toxicomanie te doen ontstaan, aanhouden 
of te verergeren (1). 

uitlegging door het Hof van de woorden 
" de faQon a , die in de Franse tekst voorko
men. 

Deze woorden kwamen reeds voor in arti
kel 11 van het koninklijk besluit van 6 sep
tember 1921, vervangen bij dat van 31 decem
ber 1930. 
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(RENUART.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 februari 1969 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel, ambtshalve a.fgeleid 
nit de schending van de artikelen 97 
van de Grondwet, 2 van de wet van 
24 februari 1921 betre:ffende de handel in 
giftige, slaapwekkende, verdovende, ont
smettende of antiseptische zelfstandig
heden en 23 van het koninklijk besluit 
van 31 december 1930 betre:ffende de 
handel in slaapwekkende en verdovende 
middelen: 

Overwegende dat om eiser te veroor
delen omdat hij, als doctor in de genees
kunde, zonder noodzaak verdovende 
middelen heeft voorgeschreven, toege
diend of bezorgd derwijze dat bij .Jacques 
D. een toxicomania in het leven geroepen, 
onderhouden of verergerd is, het arrest 
enkel vaststelt dat « de ten laste gelegde 
voorschriften bij de zieke een toxicomanie 
konden in het leven roepen, onderhouden 
of verergeren " en beslist « dat het der
halve zonder belang is te onderzoeken 
of deze zieke al dan niet door een toxi
comania is aangetast geweest " ; 

Overwegende dat het volgens de 
gebruikelijke betekenis van het bijwoord 
« derwijze " in artikel 23, lid 2, van het 
koninklijk besluit van 31 december 1930, 
voor een overtreding van deze bepaling 
niet genoeg is dat het voorschrijven, toe
dienen of a:fleveren zonder noodzaak van 
verdovende middelen door de dokter een 
toxicomanie kan hebben in het leven 
geroepen, onderhouden of verergerd, 
maar dat het nodig is dat een toxi
comanie in het leven geroepen, onderhou
den of verergerd is ; 

Dat, door eiser te veroordelen, zonder 
te onderzoeken of de zieke door een 
toxicomanie aangetast is, het arrest de 
in het middel aangehaalde wettelijke 
bepalingen heeft geschonden ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de memorie die eiser ter griffie 
van het Hof heeft neergelegd na het 
verstrijken van de termijn, bepaald bij 
artikel 420bis van het Wetboek van 
strafvordering, vernietigt het bestreden 
arrest, in zover het uitspraak doet op de 
strafvordering die tegen eiser is ingesteld ; 
beveelt dat van het thans gewezen arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 

Iaat de kosten ten Iaste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van beroep te Luik. 

3 november 1969. - 2e kamer. -
V oorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Trousse. - Gelijk
luidende conClusie, de H. Detournay, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Tho
mas (van de balie te Charleroi). 

2e KAMER. - 3 november 1969. 

10 BEWI.JS.- STRAFZAKEN.- 0PEEN
VOLGENDE VERKLARINGEN VAN DE 
BEKLAAGDE.- BEWIJSKRACRT ERVAN. 
- BEOORDELING DOOR DE FElTEN
RECHTER. 

2o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
zAKEN. - SCRENDING VAN DE RECR
TEN VAN DE VERDEDIGING. - MIDDEL 
RIERUIT AFGELEID DAT RET OPENBAAR 
MINISTERIE GEWEIGERD REEFT EEN 
GETUIGE TE DOEN DAGVAARDEN. -
AAN DE RECRTER NIET OVERGELEGD.
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

3° DOUANEN EN ACCI.JNZEN. -
WET VAN 31 DECEMBER 1947 BETREF
FENDE RET FISCAAL REGIME VAN 
TABAK. - VEROORDELING WEGENS 
RET ONREGELMATIG VERVOEREN OF 
ONDER ZICR HOUDEN VAN GEFABRI
CEERDE TABAK. - TABAK DIE NIET 
VOORZIEN IS VAN BELASTINGBANDJES 
OF ZEGELS. - NIET WETTELIJK GE
RECRTV AARDIGDE VEROORDELING. 

1° De jeitenrechter beoordeelt soevm·ein de 
bewijskracht van de opeenvolgende ver
klaringen van de beklaagde, mits hij 
de bewoordingen ervan niet miskent ( 1). 

2° Niet ontvankelijk is het aan de jeiten
rechter niet ovm·gelegd middel hieruit 
afgeleid dat de rechten van de verdediging 
werden geschonden door de weigering 
van het openbaar ministerie een door 
de verdediging voorgestelde getuige te 
doen clagvaarden (2). 

30 Niet wettelijk gerechtvaarcligd is de 

(1) Cass., 13 januari 1969 (A1'1'. cass., 1969, 
biz. 463). 

(2) Cass., ·7 oktober 1968 (Arr. cass., 1969, 
biz. 148). 
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beslissing waarbij de beklaagde ver
oordeeld wordt wegens overtreding van 
artikel 6 van de wet van 31 december 
1947 betreffende het fiscaal regime van 
tabak, op grand dat de beklaagde 
wegens het buiten zijn tabaksjabriek 
vervoeren of onder zich houden, voor het 
verbruik, van een bepaalde hoeveelheid 
gefabriceerde tabak, die niet voorzien is 
van belastingbandjes of -zegels bestemd 
voor de inning van de accijnsfechten, 
zich schuldig heeft gemaakt aan het 
onregelmatig vefvoefen en onder zich 
houden van gejabriceerde tabak, aan
gezien deze verfichtingen niet gedekt 
wafen door het bij de Minister van 
financien voorgeschreven bescheid (Wet 
van 31 december 1947, art. 5 en 6, 
§ 1, lid 1, §§ 4 en 5; reglement toege
voegd aan het ministerieel besluit van 
22 januari 1948, §§ 5, 14, 58, 175, 176 
en 235.) 

(DELlER, T. BELGISCHE STAAT, 
l\HNISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 februari 1969 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 154, 163 en 189 van het 
W etboek van strafvordering, 7 -van de 
wet van 20 april 1810, uit de verkeerde 
toepassing en dientengevolge de scherr
ding van artikel 239 van de wet van 
26 augustus 1822 en van artikel 1356 
van het Burgerlijk W etboek, 

doofdat, om te beslissen dat de aan 
eiser verweten ontduiking een totale 
hoeveelheid van ten minste 500.000 
sigaretten betreft en om enerzijds het 
door eiser voorgelegde verslag Bacros 
uit het debat te weren en anderzijds het 
verhoor te weigeren van de getuigen 
Nivese en Delier, die op de terechtzitting 
aanwezig waren, het hof van beroep 
zich ertoe beperkt te stellen dat voor
noemd verslag " gegrond is op zo ondui
delijke gegevens, met name in het 
hoofdstuk betreffende de controle van 
de bobijnen, dat het geen bewijs kan 
opleveren tegen de vaststellingen van de 
verbalisanten " en " dat de hoeveelheden 
waarop de beklaagden " (de eiser en zijn 
echtgenote) "kritiek oefenen, die zijn 
welke zij zelf, na debat, hebben aange
nomen bij de vaststellingen van de 
verbalisanten "• 

terwijl, eerste ondefdeel, de in deze zaak ' 
opgemaakte processen-verbaal niet enkel 
vaststellingen bevatten, maar ook gevolg
trekkingen en onderstellingen van de 
bestuursambtenaren; de bewijskracht die 
artikel 239 van de wet van 26 augustus 
1822 aan deze toekent, niet geldt voor 
de gevolgtrekkingen ; het bestuur de 
onjuistheid van het verslag Bacros moest 
aantonen, in zover het bewijst dat eiser, 
gezien de fabricagemogelijkheden van 
zijn bedrijf, het verantwoorde aantal 
sigaretten die verkocht zijn met bandjes 
en de omvang van de voorraden tijdens 
de plaatsopneming, slechts op 8.600 siga
retten de rechten had kunnen ontduiken ; 
door de vaststellingen enerzijds en de 
gevolgtrekkingen en de onderstellingen 
anderzijds te vermengen, heeft het arrest 
artikel 236 van de wet van 26 augustus 
1822 onjuist in toepassing gebracht, de 
artikelen 1356 van het Burgeriijk Wet
hoek, 154, 163 en 189 van het Wetboek 
van strafvordering geschonden en ten
slotte niet geantwoord op de conclusie 
door eiser in deze zin genomen ; 

tweede onderdeel, de _ erkenning door 
eiser dat hij op 500.000 sigaretten de 
rechten ontdoken had, niet een beken
tenis was, maar een "schatting "• zoals 
blijkt uit de woorden " wij schatten " 
in het proces-verbaal van 5 januari 1968, 
en in elk geval de bekentenis kan worden 
herroepen indien zij het gevolg is van 
een dwaling omtrent de feiten, welke 
dwaling blijkt uit het verslag Bacros ; 

derde onderdeel, het verhoor van de 
getuigen Nivese en Delier, die aanwezig 
waren op de terechtzitting, gevraagd 
door de raadsman van eiser, reeds op 
6 december 1968 zou hebben aangetoond 
dat er op zolder 10.000 sigarettendoosjes 
voorhanden waren, waarmee geen reke
ning is gehouden tijdens de plaatsop
neming: 

W at het eerste en het tweede onderdeel 
samen betreft : 

Overwegende dat eiser bij het over
leggen van voornoemd verslag beweerde 
dat bij de plaatsopneming geen rekening 
was gehouden met 10.000 sigaretten
doosjes die op zolder voorhanden waren ; 

Overwegende dat, ter verwerping van 
deze bewering en van het verslag dat 
deze bewering bewezen acht, het arrest 
niet enkel _de overwegingen geeft die in 
het middel zijn overgenomen, maar erop 
wijst dat " het verslag bovendien de 
beweringen van de beklaagden bewezen 
acht "· terwijl << het toch zeker is dat de 
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beklaagden niet zouden nagelaten hebben 
op deze omstandigheid te wijzen zodra 
deze hun bekend zou geweest zijn, wat 
zich zou hebben voorgedaan tijdens de 
eerste dagen na de plaatsopneming ; dat 
uit het dossier niet blijkt dat de beklaag
den op deze omstandigheid zinspeelden, 
v66r verscheidene maanden " ; 

Dat het arrest aldus impliciet maar 
zeker vaststelt enerzijds dat « de schat
ting n, door eiser, van de omvang van 
de ontduiking vastgesteld tijdens de 
plaatsopneming, de erkenning oplevert 
van een feit dat blijkt uit de vaststellin
gen die de verbalisanten aan zijn kritiek 
hebben onderworpen, en anderzijds dat 
door een langdurig stilzwijgen na deze 
omstandige erkenning eiser elke waar
schijnlijkheid heeft ontnomen aan de 
late bewering die het verslag Bacros 
niettemin voor bewezen acht ; 

Dat aldus het arrest zich niet op 
gevolgtrekki11gen en onderstellingen van 
de bestuursambtenaren grondt, maar op 
de verklaringen van de eiser zelf, waaraan 
het hof van beroep, met inachtneming 
van de omstandigheden die het arrest 
vermeldt, een zin en een draagwijdte 
heeft gegeven die verenigbaar is met hem 
bewoordingen en aldus een rechtvaar
diging geeft voor zijn beslissing dat, in 
strijd met wat eiser bij conclusie beweer
de, het verslag Bacros geen bewijskracht 
kon hebben, aangezien het bewijs niet 
werd geleverd dat een dwaling betreffende 
de feiten de bekentenis van eiser aan
tastte en dit stuk, de onduidelijkheden 
ervan zelfs daar gelaten, ten onrechte 
het tegendeel aanneemt ; 

Dat derhalve geen enkele van de door 
het middel geuite grieven tegen het 
arrest kan. gelden, zodat de eerste twee 
onderdelen van dit middel niet kunnen 
worden aangenomen ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit geen enkel proces
stuk waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiser de. bedoelde 
ohderzoeksmaatregel aangevraagd heeft 
aan het hof van beroep ; 

Overwegende dat niet ontvankelijk is 
het middel dat niet aan de feitenrechter 
is onderworpen en dat afgeleid is uit het 
feit dat de rechten van verdediging 
geschonden zijn door de weigering van 
het openbaar ministerie om een door de 
verdediging voorgestelde getuige te dag
vaarden; 

Dat derhalve het derde onderdeel van 
het middel niet kan worden aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 9 en llO 
van de Grondwet, 163 van het Wetboek 
van strafvordering, 1 en 6, § 1, lid 2, 
van de wet van 31 december 1947, 6, 
§ 4, van de wet van 31 december 1947 
en 21 van het besluit van de Minister 
van financii:m d.d. 28 maart 1951, 

doo1'Clat, om het bedrag van de 
ontdoken rechten en van de geldboeten 
vast te stellen en om eiser te veroordelen 
1° tot geldboete van 3.6ll.800 fra11k, dit 
is het tienvoud van de ontdoken rechten, 
2° tot betaling van deze ontdoken rechten 
zelf (361.180 frank) en 3° tot de tegen
waarde van de aan de belasting onttrok
ken en niet met beslag gelegde tabak 
(592.060 frank), het bestreden arrest de 
sigaretten op 1 frank het stuk en de
rooktabak op 120 frank per kilo forfaitair 
schat, krachtens § 231 van het reglement 
van 22 januari 1948, en deze beslissing 
verantwoordt door « de bepalingen, 1net 
name die van artikel 21 van het besluit 
van de Minister van Financien d.d. 
28 maart 1951 ter vervanging van § 231 
van het reglement dat aan het reeds 
genoemde besluit van de minister toe
gevoegd is, en van artikel 234 van 
hetzelfde reglement, zulks ter uitvoering 
van de voorschriften van de wet van 
31 december 1947, met name het bepaalde 
in artikel 6, § 4 n, 

terwijl, eerste onde1·deel, artikel 6, § 4, 
van de wet van 31 december 1947 in het 
onderhavige geval geen toepassing kan 
vinden, aangezien het slaat op de hefting 
van rechten : 1° op gefabriceerde tabak 
aangeslagen ten laste van onbekenden, 
2° op gefabriceerde tabak die onregel
matig in bezit gehouden of vervoerd 
wordt, 3° op groene tabak of droge 
ongefabriceerde tabak die het voorwerp 
uitmaakt van een overtrading en terwijl 
de tabak met beslag is gelegd ten laste 
van bekende personen, en het voor de 
andere zogezegd ontdoken hoeveelheden 
niet gaat om gefabriceerde tabak die 
onregelmatig gehouden of vervoerd is, 
maar om gefabriceerde tabak die ver
kocht is zonder belastingbandje en het 
niet gaat om groene tabak of om droge 
ongefabriceerde tabak ; 

tweede onderdeel, in het onderhavige 
geval toepasselijk zijn de wettelijke 
bepalingen a) met betrekking tot de 
tabak aangeslagen ten laste van Henri 
Legrand, Albert Lecocq en Roger De
neire : § 1 van artikel 1 van de wet van 
31 december 1947, volgens welke de 
accijnsrechten op geen forfaitaire grond-
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slag berekend worden zoals in het geval 
van artikel 6, § 4, maar wei op de klein
handelsprijs, te weten in het onderhavige 
geval 25 frank de doos van honderd en 
negentig frank de kilogram rooktabak ; 
artikel 6, § 1, lid 1, van de wet van 31 de
cember 1947 waarbij een geldboete wordt 
uitgevaardigd ten bedrage van het tien
voud van de betrokken rechten ; b) met 
betrekking tot de andere werkelijk 
ontdoken hoeveelheden : artikel 6, § 1, 
lid 2, van de wet van 31 december 1947 
volgens hetwelk « zo het, bij ontstentenis 
van inlichtingen nopens de aan de 
belasting onttrokken hoeveelheid pro
dukten en van andere bepaalde gegevens, 
niet mogelijk is het beloop van de op 
het spel staande rechten te bepalen, 
verbeurt de overtreder een geldboete 
van 50.000 tot 500.000 frank»; en de 
juiste vaststelling van de betrokken 
rechten hier onmogelijk is (de proces
verbalen van 4 januari 1968 bevatten op 
bladzijde 6 slechts « een schatting », die 
trouwens aangetast is door een dwaling 
omtrent de feiten, het proces-verbaal van 
16 februari 1968 gewaagt van een weke
lijks bedrag dat forfaitair wordt vastge
steld,- zodat de eiser niet kon worden 
veroordeeld tot een hogere geldboete dan 
500.000 frank : 

w at de twee onderdelen samen betreft ; 
Overwegende dat blijkens de vermel

dingen van het arrest eiser verzocht is om 
zich te verdedigen en hij zich werkelijk 
heeft verdedigd op de telastlegging waar
bij de eerste omschrijving van de feiten is 
veranderd, zich, op de plaats en op de 
datum van de dagvaarding, als dader of 
mededader schuldig te hebben gemaakt 
aan handelingen of praktijken die ten 
gevolge of ten doel hadden aan het 
accijnsrecht, bepaald bij het gewijzigd 
artikel 1 van de wet van 31 december 
194 7, produkten te onttrekken die in deze 
belasting vallen, en het vervoeren en het 
onder zich houden van gefabriceerde 
tabak, te weten tenminste 500.000 siga
retten en 800 kilogram rooktabak, uit 
eisers fabriek uitgeslagen voor het ver
bruik, zonder dat deze gefabriceerde 
produkten, overeenkomstig de regels van 
de §§ 34 tot 53 van het reglement dat 
aan het gewijzigd ministerieel besluit van 
22 januari 1948 is toegevoegd, vooraf 
voorzien waren van belastingbandjes of 
-zegels, die krachtens de §§ 17 5 tot 17 8 
en 235 van voornoemd reglement het bij 
artikel 5, 4°, van voornoemde wet voor
geschreven bescheid uitmaakten om elk 
vervoer of bezit ervan buiten de fabriek 
van eiser te dekken ; 

Overwegende dat; op grond van de 
gegevens en overwegingen waartegen 
kritiek wordt geoefend door het eerste 
middel, het arrest de telastlegging, zoals 
zij werd verbeterd, bewezen verklaart en 
aldus beslist dat eiser, met overtreding 
van artikel 6, §§ 1, 2, 4 en 5, van de wet 
van 31 december 1947, enerzijds buiten 
zijn fabriek een juist bepaalde hoeveel
heid van gefabriceerde tabak, waarvan 
de verbeterde telastlegging de aard 
nader omschrijft, voor het verbruik heeft 
vervoerd, ofschoon zij niet voorzien 
waren van belastingbandjes of -zegels, 
en anderzijds die zelfde gefabriceerde 
tabak onder zich heeft gehouden in 
dezelfde omstandigheden en buiten zijn 
fabriek; 

Overwegende dat, in zover het middel 
betwist dat de hem verweten handelingen 
of praktijken bestonden in het vervoeren 
of onder zich houden van gefabriceerde 
tabak van een welbepaalde aard en 
hoeveelheid, het kritiek oefent op feite
lijke en derhalve onaantastbare vaststel
lingen van het arrest ; 

Overwegende dat, met betrekking tot 
de regelmatigheid van het ten laste 
gelegd vervoeren of onder zich houden, 
uit de§§ 5, 14, 58, 175, 176 en 235 van 
het reglement, toegevoegd aan het 
ministerieel besluit van 22 januari 1948, 
blijkt dat eiser buiten zijn fabriek de 
voormelde gefabriceerde tabak voor het 
verbruik, ook al was dit voor eigen 
gebruik, niet mocht vervoeren of onder 
zich houden, zonder dat zij vooraf 
voorzien waren van de belastingbandjes 
of -zegels, bestemd om als waarborg te 
dienen voor de inning van de accijns
rechten; 

Overwegende dat het arrest op onaan
tastbare wijze heeft vastgesteld dat eiser 
de verbodsbepaling heeft overtreden, 
zodat het hof van beroep zijn beslissing 
wettelijk heeft gerechtvaardigd en de in 
het arrest genoemde wettelijke bepalin
gen juist heeft toegepast ; 

Dat het middel derhalve in geen enkel 
van zijn onderdelen kan worden aange
nomen; 

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. 

3 november 1969. - 2e kamer. -
Voorzittm·, de H. van Beirs, voorzitter.
Ve1·slaggever, de H. Capelle. - Gelijklui-
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clende concluBie, de H. Detournay, advo
caat-generaal.- Pleiter, de H. Loir (van 
de balie bij het Hof van beroep te Brus
sel). 

2e KAMER. - 3 november 1969. 

JACHT.- WET VAN 28 FEBRUARI 1884, 
ARTIKEL 14. - JACHT ZONDER TE 
DOEN BLIJKEN VAN EEN VERLOF VOOR 
HET DRAGEN VAN JACHTWAPENS. -
DRAGEN VAN JACHTWAPENS. - BE
STANDDEEL VAN HET MISDRIJF. 

De ve1·oordeling van jagend te zijn aange
troffen, zondm· te doen blijken van een 
veTlof voor het dmgen van jachtwapenB 
houdt in dat de dade1· van het jeit een 
jachtwapen heejt gedmgen. (Wet van 
28 februari 1882, art. 14.) 

(TOUSSAINT.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 februari 1969 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

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

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 4, 6, 14 en 18 van de jachtwet 
van 28 februari 1882, 40, 50 en 65 van 
het Strafwetboek, 

do01·dat, eerBte onderdeel, het arrest niet 
antwoordt op eisers conclusie voor het 
hof van beroep, volgens welke « uit het 
feit dat een hinde is neergeschoten niet 
noodzakelijk volgt dat Van Dijck en zijn 
vriend, de huidige eiser, gejaagd hebben '' 
en « niemand van de vervolgers zich op 
enig ogenblik van het vooronderzoek of 
van het onderzoek bekommerd heeft over 
de vraag of er te Habay-La-Neuve andere 
personen waren die op Rene Toussaint 
konden gelijken en die bakkebaarden 
droegen "; 

tweede onderdeel, het hof van beroep 
als jachtfeit heeft beschouwd de zoge
zegde aanwezigheid van Van Dijck en 
van de verweerder Toussaint bij een 
neergeschoten hinde zonder zich af te 
vragen wie deze hinde kon hebben 
geschoten, aangezien prins de Merode 
geen schot heeft gehoord ; 

. dm·de onderdeel, prins de Merode op 
geen enkel tijdstip van de rechtspleging 
uitdrukk:elijk klacht heeft ingediend te
gen de eiser Toussaint, 

terwijl zodanige klacht noodzakelijk 
was om eiser te kunnen veroordelen om 
op andermans grond te hebben gejaagd ; 

vieTde onderdeel, eiser niet kon worden 
veroordeeld om j agend aangetroffen te 
zijn en zonder bewijs dat hij houder was 
van een jachtverlof, 

terwijl hij vrijgesproken was van de 
telastleggingen een jachtwapen te hebben 
gedragen zonder wettelijke reden en het 
wapen niet onmiddellijk te hebben 
afgegeven aan de verbalisant, daar de 
correctionele rechtbank noch het hof 
van beroep hebben kunnen uitmaken 
wie, Van Dijck of eiser, het wapen zou 
hebben gedragen ; 

vijjde onderdeel, het arrest niet ant
woordt op de conclusie waarbij het hof 
van beroep gevraagd werd te zeggen dat 
het jachtverlof slechts kan worden geeist 
van degenen die dit sport beoefenen 
met behulp van een vuurwapen : 

W at het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
bij bevestiging van het beroepen vonnis, 
eiser tot een enkele geldboete van 
100 frank veroordeelt wegens overtre
dingen van de artikelen 4, lid l, 6 en 14, 
lid 1, van de jachtwet van 28 februari 
1882, welke de hoogste straf is, bepaald 
bij voornoemd artikel 14, lid 1 ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
eiser van het misdrijf een jacht- of 
sportwapen, zonder wettige reden, te 
hebben gedragen vrijspreekt op de grond, 
vermeld in het beroepen vonnis waarnaar 
het arrest verwijst, dat niet is aangetoond 
dat het wapen gedragen werd door eiser, 
zodat het hof deze wegens het misdrijf 
te hebben gejaagd zonder jachtverlof 
niet kon veroordelen zonder zich tegen 
te spreken; 

Dat eiser immers dit laatste misdrijf 
slechts dan kan hebben begaan indien 
hij zelf drager was van het wapen ; 

Dat dit onderdeel van het middel 
derhalve gegrond is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de rechtsvordering 
van de verweerder, burgerlijke partij, 
tegen eiser : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de de:finitieve beslissing op de strafvorde
ring de vernietiging meebrengt van de 



----------- -r 

I 
l: ------ - --- ----1 

-221 

beslissing op de burgerlijke rechtsvorde
ring die er het gevolg van is en waartegen 
eiser regelmatig cassatieberoep heeft inge
steld; 

Om die redenen, zonder acht te slaan 
op het verzoek dat eiser ter griffie van 
het hof van beroep te Luik heeft inge
diend buiten de termij:i:L bepaald bij 
artikel 420 van het Wetboek van straf
vordering en zonder dat er grond bestaat 
tot onderzoek van het overige van 
voormeld middel, noch van het middel 
dat bijzonder betrekking heeft op de 
burgerlijke rechtsvordering, vernietigt 
het bestreden arrest ; beveelt dat van 
het thans gewezen arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver
weerder in een vierde van de kosten en 
laat de overige ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

3 november I969. - 2e kamer. -
Voo'rzitter, de H. van Beirs, voorzitter.
Verslaggever, de H. Ligot. - Gelijklui
dende conclusie, _de H. Detournay, advo
caat-generaal. - Pleiter, de H. Kauten 
(van de balie te Aarlen). 

2" KAMER. - 3 november 1969. 

ID TAAL (GEBRUIK VAN DE DUIT
SE). - RECHTSPLEGING VOOR HET 
HoF VAN CASSATIE. - STRAFZAKEN. 
- BESTREDEN BESLISSING EN VOOR
ZIENING IN HET DUITS. - BESCHIKKING 
VAN DE . EERSTE VOORZITTER TOT 
BEPALING VAN DE TAAL VAN DE 
RECHTSPLEGING. 

2D CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL GERICHT TEGEN 
EEN BESLISSING WAARTEGEN GEEN 
CASSATIEBEROEP IS INGESTELD. 
NIET-ONTV ANKELIJKHEID. 

3D REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VONNIS WAARBIJ DE BEKLAAGDE VER· 
OORDEELD WORDT ZONDER VAST TE 
STELLEN DAT HET TE ZIJNEN LASTE 

(1) Cass., 9 juni 1969 (.Arr. cass., 1969, 
blz. 976). 

(2) Cass., 2 juni 1969 (.Arr. cass., 1969, 
blz. 951). 

GELEGDE FElT BEWEZEN IS. - NIET 
MET REDENEN OMKLEED VONNIS. 

4D CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - NIET BEPERKTE VOORZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE. - VER
NIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING.- DIENTENGEVOLGE 
VERNIETIGING VAN DE EINDBESLISSING 
OP DE TEGEN DE BEKLAAGDE INGE
STELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. - ZELFS INDIEN DE VERNIETI
GING VAN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING Al\iBTSHALVE WORDT 
UITGESPROKEN. 

I D I ndien de voorziening tegen een, in 
strajzaken, in het Duits gewezen beslis
sing in dezelfde taal is gesteld, bepaalt 
de eerste voorzitter van het Hoj van het 
cassatie, bij beschikking, de taal waarin 
de rechtspleging voor het Hoj vanaj de 
terechtzitting zal wo1·den voortgezet (I). 
(Wetten van I5 juni I935, art. 27bis, 
§ 2, en IO juni I953, art. 9.) 

2D Niet ontvanlcelijk, wegens gemis aan 
belang, is het middel dat enkel gericht 
is tegen een beslissing waw·tegen geen 
cassatiebe1·oep is ingesteld (2). 

3D In jeite niet met redenen omkleed is 
het vonnis dat de belclaagde veroordeelt 
zonder vast te stellen dat het te zijnen 
laste gelegde jeit bewezen is (3). 

4D De vernietiging, op de niet beperkte 
voorziening van de beklaagde, van de 
veroo1·delende beslissing op de straf
vordering leidt tot de vernietiging van de 
eindbeslissing op de tegen hem inge
stelde burgerlijlce rechtsvordering, die 
het gevolg is van de eerste, zeljs indien 
de vernietiging van de beslissing op de 
stmjvordering ambtshalve wordt uitge
sprolcen (4). 

(PAUQUET, T. ISTACE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestFeden 
vonnis, op IO februari I969 in het Duits 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Verviers, rechtdoende in hoger beroep, 

(3) Cass., 27 juni 1966 (Bull. en PAsiC., 
1966, I, 1389) ; 17 maart 1969 (An·. cass., 1968, 
blz. 660). 

(4) Cass., 19 februari 1968 (Arr. cass., 
1968, blz. 806). 
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en op de voorziening m dezelfde taal 
ingesteld; 

Gelet op de beschikking van de Eerste 
Voorzitter van 5 mei 1969 waarbij 
gezegd wordt dat de rechtspleging voor 
het Hof in het Frans zal worden voort
gezet vanaf de terechtzitting ; 

I. Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 41 en• 42 
van het W etboek van burgerlijke rechts
vordering, 96 van de Grondwet, en van 
de bewijskracht van het p.roces-verbaal 
van plaatsopneming, opgemaakt door de 
politierechtbank op 24 mei 1968, 

doordat het bestreden · vonnis van 
13_ januari 1968 een nieuwe plaatsopne
mmg heeft bevolen enter verantwoording. 
van deze maatregel enerzijds heeft aan
gevoerd dat er, blijkens de met elkaar 
overeenstemmende verklaringen van de 
twee partijen, de zichtbaarheid ter 
plaatse moeilijk was en anderzijds over
woog dat de rechtbank geen acht kan 
slaan op de plaatsopneming die door de 
P?litierechtbank bevolen is, aangezien 
mt het proces-verbaal ervan niet blijkt 
dat deze onderzoeksmaatregel uitgevoerd 
is met de vereiste openbaarheid, 

terwijl het vaststaat dat deze plaats
opneming is bijgewoond door de recht
sprekende rechter, zijn griffier en de 
twee partijen met hun onderscheiden 
raadslieden ; bovendien uit het voor
noemde proces-verbaal blijkt dat geen 
enkel getuigenis ter plaatse is afgenomen ; 
het voornoemde proces-verbaal er zich 
toe beperkt de louter materiele vast
stellingen te beschrijven die de rechtbank 
ter plaatse heeft gedaan : 

Overwegende dat het middel uitslui
tend betrekking heeft op een beslissing 
waartegen, in strijd met wat het middel 
beweert, de voorziening niet gericht is, en 
het derhalve niet ontvankelijk is ; 

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

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

Overwegende dat het bestreden vonnis 
eiser veroordeelt, zonder evenwel vast 
te stellen dat de telastlegging tegen hem 
is bewezen; 

Dat deze veroordeling derhalve niet 
in feite met redenen is omkleed ; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 

rechtsvordering die verweerder tegen 
eiser heeft ingesteld : 

Overvye~ende dat · de vernietiging van 
de ~es!r~smg op de strafvordering de 
vermetrgmg meebrengt van de beslissing 
op de burgerlijke rechtsvordering, die 
het gevolg is van de eerste beslissing ;. 

0. In zover de voorziening gericht is 
t~gen de beslissing op de strafvordering 
dre tegen verweerder is ingesteld : 

. Overvyege;nde dat . eiser niet bevoegd 
rs om z~ch_ m cassatre te voorzien tegen 
de beshssmg op de strafvordering die 
tegen een medebeklaagde is ingesteld ; 

D. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
rechtsvordering die eiser tegen verweer
der heeft ingesteld : 

. _Over het tweede middel, afgeleid, in 
zrJn derde onderdeel, uit de schending 
van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis eisers stelling als 
burgerlijke partij heefb afgewezen, na 
verweerder van de tegen hem aange
voerde telastleggingen te hebben vrij
gesproken, op grond aileen « dat het 
niet bewezen is dat Istace (thans ver
w~erd~r) te ver naar links gereden is om 
zrJn rnhaalmaneuver uit te voeren ,, 
zonder te antwoorden op eisers conclusie 
waa~in werd betoogd « dat, blijkens het 
dossrer, Istace, naar zijn eigen bekentenis 
tegen meer dan 100 km per uur reed en 
een vrachtwagen, waarvan de bestuurder 
de wagen van Pauquet had gezien 
(verklaring Horward), begon in te halen · 
dat hij (de verweerder) reeds ove; 
17 meter geremd had alvorens aan het 
kruispunt te komen ; dat hij vandaar 
af nog over 13,80 + 3,60 = 17,40 meter 
ge_remd had alvorens zijn voertuig tot 
strlstand te brengen ; dat bovendien een 
andere weg, gelegen tegenover de door 
P~uquet gebruikte weg, in het kruispunt 
urtmondde, zodat Istace een voertuig 
dat daaruit gereden kon komen, moest 
laten voorgaan en op deze plaats niet 
mocht inhalen ... ; dat de snelheid op 
deze plaats beperkt is tot 50 km per 
uur ... ; dat overeenkomstig artikel 15 
van h_et vyegverkeersbesluit hij bijzonder 
voorzrchtrg moest zijn bij het oprijden 
van een kruispunt, terwijl uit het geheel 
van het dossier blijkt dat hij deze ver
plichting niet heeft nagekomen " : 

Overwegende dat het vonnis zich ter 
verantwoording van zijn beslissing ertoe 
beperkt de overweging te geven, die het 
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middel overneemt, en het derhalve niet 
passend antwoordt op eisers conclusie ; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, zonder acht te slaan 
op de overige punten van het tweede 
rn.iddel, waarvan de aanneming geen 
ruimere cassatie zou km1.nen meebrengen, 
vernietigt het bestreden vonnis, behalve 
in zover het uitspraak doet op de straf
vordering die tegen verweerder is inge
steld ; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerder in de kosten ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele · Recht bank te Aarlen, 
zitting houdende in hager beroep_ 

3 november 1969. - 2• kamer. 
Voo1'zitte1', de H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1'slaggeve1·, de H. Trousse. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Detournay, 
advocaat-generaal.- Pleite1·, de H. Wint
gens (van de balie te Verviers). 

2• KAMER.- 3 november 1969. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - GETUIGEN GEHOORD 
DOOR DE POLITIERECHTBANK. - EED 

DAT DE WAARHEID EN NIETS DAN DE 
WAARHEID ZAL GEZEGD WORDEN. -

EED DIE NIET BEANTWOORDT AAN DE 

VOORSCHRIFTEN VAN DE WET. 

NIETIGHEID VAN HET VONNIS VAN DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK DIE DEZE 

NIETIGHEID HEEFT OVERGENOMEN. 

Indien, volgens de vaststellingen van het 
p1'oces-ve1'baal van de te?"echtzitting, de 
politierechtbanlc getttigen heejt gehom·d, 
die enkel de eed hebben ajgelegd dat zij 
de waaTheid en niets dan de wam·heid 
zullen zeggen, is nietig het · vonnis van 
de co?"Tectionele Techtbank dat steunde op 
de 1'echtspleging gevolgd vooT de ee?"ste 
1·echte1' en de onwettig afgenomen ge
tuigenissen niet wee?"de (1). (Wetb. 
van strafv., art. 155.) 

(COLLARD.) 

ARREST (vm·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

vonnis, op 28 februari 1969 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Marche
en-Famenne, rechtdoende m hager 
beroep; 

Overwegende dat beklaagde zich 
slechts in cassatie heeft voorzien tegen 
de beslissing op de strafvordering ; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 155 
en 176 van het Wetboek van strafvorde
ring: 

Overwegende dat luidens het proces
verbaal van de terechtzitting van 3 sep
tember 1968 de getuige Jacob voor de 
eerste rechter de volgende eed heeft 
afgelegd : " ik zweer dat ik de waarheid, 
niets dan de waarheid zal zeggen, zo 
helpe mij God » ; 

Overwegende dat deze bewoordingen 
niet overeenstemmen met de eed die 
bij artikel 155 van het Wetboek van 
strafvordering, op straffe van nietigheid, 
is opgelegd ; 

Overwegende dat het vonnis de aldus 
onwettelijk afgenomen eed niet geweerd 
heeft uit de gegevens waarop het steunt, 
zodat het de nietigheid heeft overgeno
men waardoor de beroepen beslissing is 
aangetast; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van de 
middelen voorgeclragen in de memorie 
die tot staving van de voorziening is 
ingediend, welke middelen, zelfs indien 
zij gegrond waren, geen vernietiging 
zonder verwijzing zouden kmmen mee
brengen, vernietigt het bestreden vonnis, 
in zover het uitspraak doet op de straf
vordering die tegen eiser is ingesteld ; 
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, met 
uitzondering van de kosten van beteke
ning van de voorziening aan het openbaar 
ministerie, die ten laste van eiser zullen 
blijven ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
N eufchateau, zitting houdende in hager 
beroep. 

3 november 1969. - 2• kamer. -
Voo1'zitte1', de H. van Beirs, voorzitter.
VeTslaggeveT, de H. Ligot. - Gelijlcltti
dende conclusie, de H. Detournay, advo-

(1) Cass., 12 september 1966 (Arr. cass., 
1967, blz. 47); raadpl. cass., 23 januari 1967 
(A7'7', cass., 1967, blz. 621). 
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caat-generaal. - Pleiter, de H. Henry 
(van de balie bij het Hof van beroep te 
Luik). 

2e KAMER. - 3 november 1969. 

1° BETICHTING VAN VALSHEID.
STRAFZAKEN. - CASSATIEGEDING. -
VERZOEKSCHRIFT TOT BETICHTING VAN 
VALSHEID BETREFFENDE EEN MIDDEL 
VAN DE VOORZIENING. - VERNIETI
GING OP EEN ANDER MIDDEL. - NIET 
ONTVANKELIJK VERZOEKSCHRIFT. 

2o RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- STRAFZAKEN. - SAMENSTELLING 
VAN HET HOF VAN BEROEP. - WET 
VAN 25 OKTOBER 1919, ENIG ARTI
KEL, X. - VAST AANTAL VAN DRIE 
RAA:bSHEREN. REGEL NIET IN 
ACHT GENOMEN. - NIETIGHEID VAN 
HET ARREST. 

3D CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - BDRGERLIJKE RECHTSVOR
DERING GERICHT TEGEN DE BEKLAAGDE 
EN TWEE VERZEKERAARS.- BURGER
LIJKE PARTIJ DIE IN HOOFDZAAK TEGEN 
EEN DER VERZEKERAARS EN SUBSIDIAIR 
TEGEN DE ANDERE CONCLUSIE HEEFT 
GENOMEN. - RECHTSVORDERING TE
GEN DE EERSTE VERZEKERAAR AAN
GENOMEN. - TwEEDE VERZEKERAAR 
BUITEN DE ZAAK GESTELD. - BESLIS" 
SINGEN GEGROND OP DEZELFDE ONWET
TIGE REDEN. - VOORZIENING VAN 
DE VEROORDEELDE VERZEKERAAR TE
GEN DE BURGERLIJKE PARTIJ. 
VERNIETIGING VAN DE VEROORDELEN
DE BESLISSING. - VERNIETIGING DIE 
LEIDT TOT DE VERNIETIGING VAN HET 
BESCHIKKEND GEDEEI.TE, WAARBIJ 
DE TWEEDE VERZEKERAAR BUITEN 
DE ZAAK WORDT GESTELD EN WAAR-

(1) Raadpl. cass., 25 november 1946 (Bull. 
en PAsrc., 1946, I, 439); 14 november 1949 
(ibid., 1950, I, 157). Ret verzoekschrift tot 
betichting van valsheid zou eveneens niet 
ontvankelijk zijn wegens gemis aan belang, 
indien het middel waarop het betrekking 
heeft, gesteld dat het feit dat het verzoek
schrift wil bewijzen of tegenspreken vaststaat, 
niet kan worden aangenomen (raadpl. noot 1, 
blz. 59, onder cass., 27 september 1926, Bull. 
en PASIC., 1927, I, 58; cass., 10 februari 1941, 
ibid., 1941, I, 34; 26 juni 1944, ibid., 1944, 
I, 406 ·; 4 mei 1948, ibid., 1948, I, 296; 
4 oktober 1948, ibid., 1948, I, 522; 10 januari 

TEGEN GEEN ENKELE VAN DE VOOR 
DE FEITENRECHTER OPGETREDEN PAR
TIJEN EEN ONTVANKELIJKE VOORZIE
NING KON INSTELLEN. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - NEERLEGGING VAN 
EEN MEMORIE VAN ANTWOORD DOOR 
EEN PARTIJ DIE DOOR DE BESTREDEN 
BESLISSING BUa'EN DE ZAAK WORDT 
GESTELD. - NIET IN HET CASSATIE
GEDING BETROKKEN PARTIJ.- EVEN
TUELE VERNIETIGING DIE MOET WOR· 
DEN UITGEBREID TOT HET BESCHIK· 
KEND GEDEELTE WAARBIJ DEZE PARTIJ 
BUITEN DE ZAAK WORDT GESTELD. -
0NTVANKELIJKE MEMORIE. 

5o BETICHTING VAN VALSHEID.
STRAFZAKEN. - CASSATIEGEDING. -
PARTIJ ONTVANKELIJK OM EEN MEMO
RIE VAN ANTWOORD NEER TE LEGGEN. 
- 0NTVANKELIJKHEID VAN HET VER
ZOEKSCHRIFT TOT BETICHTING VAN 
VALSHEID, TOT STAVING VAN DE MEMO
RIE VAN ANTWOORD. 

6° BETICHTING VAN V ALSHEID. -
STRAFZAKEN. - CASSATIEGEDING. -
BEHANDELING VAN DE VALSHEID DOOR 
HET HOF. 

1° Niet ontvankelijk, wegens gemis aan 
belang, is het verzoekschrijt tot betichting 
van valsheid betreffende een tot staving 
van een voorziening aangevoerd middel, 
indien een ander middel tot een even 
ruime vernietiging kan leiden als die 
waartoe het eerste middel strekt (1). 

2o Door nietigheid aangetast is het arrest 
gewezen met schending van het enig 
artikel, X, van de wet van 25 oktobe1· 
1919, verlengd door het eerste artikel 
van de wet van 18 augustus 1928, dat 
bepaalt dat de hoven van beroep met 
een vast aantal van drie raadsheren, 
voorzitter inbegrepen, recht spreken ,(2). 

1949, ibid., 1949, I, 21) of indien het middel 
moet worden aangenomen niettegenstaande 
h')t verzoekschr·ift (cass., 7 september 1953, 
ibid., 1953, I, 957; verg. cass., 10 mei 1957, 
ibid., 1957, I, 1091). 

(2) Pasinomie, 1932, noten onder de wet 
van 4 augustus 1832 (art. 41), blz. 480; 
Panel. belges, v 0 Audiences des cou?'S et tribu
naux, nrs 129, 254 en 255; ibid., v 0 Jugement, 
n 1' 8 116 en 117 ; ibid., v 0 Organisation jucli
ciaire, nrs 438 en 440. Dezelfde regel komt 
voor in het Gerechtelijk Wetboek, art. 779, 
dat van kracb.t is geworden op 1 januari 1969. 
Over het karakter van openbare orde van de 
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(Wet van 18 juni 1869, art. 84; wet 
van 25 oktober 1919, enig artikel, X; 
wet van 20 april 1810, art. 7.) (Impli
ciete oplossing.) 

3° Indien een burgerlijke partij, regelmatig 
gesteld tegen de beklaagde en twee 
verzekeraars van de burgerrechtelijke 
aanspralcelijkheid waaraan de door de 
bekl(wgde bestuurde automobiel aanlei
ding kon geven, in hoofdzaak tegen een 
der verzekeraars en subsidiair tegen de 
andere conclusie heeft genomen en laatst
genoemde buiten de zaak geste!d werd 
terwijl de burgerlijke rechtsvordering 
tegen de eerste werd aangenomen, strelct 
de vernietiging op dezes voorziening 
tegen de beslissing, waarbij hij wordt 
veroordeeld jegens de burgerlijke partij, 
zich uit tot het beschilckende gedeelte, 
dat aan dezelfde onwettelijkheid lijdt 
en waarbij de andere verzekeraar buiten 
de zaalc wordt gesteld, tegen welk 
beschikkende gedeelte geen enkele van 
de voor de feitenrechter opgetreden 
partijen een ontvankelijke voorziening 
kon instellen en dat derhalve niet 
onde1·scheiden is. uit het oogpunt vari 
de omvang der vernietiging (1). 

4° De partij die door de bestreden beslissing 
buiten de zaafc wordt gesteld en niet in 
het cassatiegeding werd betrolcken, is 
ontvanlcelijk om een memorie van ant
woonl neer te leggen, in zover de ver
nietiging die op de voorziening kon 
worden uitgesproken, moest worden uit
gebreid tot het beschilckend gedeelte van 
de beslissing waarbij deze partij buiten 
de zaak wordt gesteld (2). 

5° De partij die ontvankelijk is om een 
memorie van antwoord op een voorzie
ning neer te leggen lean in beginsel, tot 

regels tot vaststelling van de samenstelling 
van de hoven en rechtbanken, raadpl. cass., 
28 oktober 1968, redenen (Arr. cass., 1969, 
blz. 226). 

(1) Raadpl. cass., 25 september 1967 (Arr. 
cass., 1968, blz. 114). 

(2) Verg. cass., 31 oktober 1966 en 3 april 
1967 (Arr. cass., 1967, blz. 303 en 933); 
6 januari 1969 (ibid., 1969, blz. 209); raadpl. 
cass., 22 mei 1967 (ibid., 1967, blz. 1139). 

(3) Vergelijkin strafzaken cass., 6 juni 1940, 
redenen (Bull. en PAsiC., 1940, I, 163). 

(4) Raadpl. cass., 20 juli 1966 (Bull. en 
PASIC., 1966, I, 1413). Artikel 14, 2o en 4°, 
van artikel 2 van de wet van 10 oktober 1967 
houdende het Gerechtelijk W etboek, dat van 
kracht is geworden op 1 januari 1969, heeft 
opgeheven titel II van de ordonnantie vari 

CASSATIE, 1970. - 8 

staving van deze memorie, een verzoek
schrift tot betichting van valsheid indie~ 
nen (3). 

6° Ingeval een verzoekschrijt tot betichting 
van valsheid in strajzaken door het H of 
van cassatie wordt aangenomen, wordt 
de valsheid als tussengeschil behandeld 
voor het Hoj (4). (Wetb. van strafv., 
art. 459.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VAN VERZE
KERINGEN «LA NATIONALE DE PARIS ll, 
T. KAAS EN ZWITSERSE NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP VOOR ONGEVALLEN

.VERZEKERINGEN WINTERTHUR, IN 
TEGENWOORDIGHEID VAN MR. MARDENS, 
CURATOR VAN RET F AILLISSEMENT VAN 
DE NAAMJ,OZE VENNOOTSCHAP « BEL

FORT"·) 

ARREST (vertaling). 

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

I. In zover de voorziening van de 
naamloze verzekeringsmaatschappij « La 
Nationale de Paris" gericht is tegen de 
beslissing op de rechtsvordering van de 
verweerster Kaas tegen eiseres : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing aan verweerster een schadevergoe
ding bij voorraad toekent en voor het 
overige een onderzoeksmaatregel beveelt 
bij bevestiging van het beroepen vonnis ; 

Overwegende dat deze beslissing geen 
eindbeslissing is in de zin van artikel 416 
van het W etboek van strafvordering en 
geen uitspraak doet over een bevoegd
heidsgeschil ; 

16 juli 1737 en de verordening van 28 juni 
1738 tot regeling van de rechtspleging inzake 
eisen tot betichting van valsheid als tussen
geschil op een cassatieberoep. 

Het Hof mocht derhalve ten deze, bij eeh 
eerste arrest, de eiser niet meer toelaten een 
betichting van valsheid in te dienen. Verg. 
onder meer cass., 13 juni 1966 (Bull. en PASIC., 
1966, I, 1305). Artikel 459 van het Wetboek 
van strafvordering is niet opgeheven, zodat 
de valsheid verder behandeld wordt door het 
Hof. Hetzelfde geldt in strafzaken, zelfs na 
de inwerkingtreding van artikel 2 van het 
Gerechtelijk W etboek. Rede uitgesproken 
door Procureur-generaal Hayoit de Termicourt 
tijdens de plechtige openingszitting van het 
Hof op 1 september 1966. « Considerations 
sur le projet du Code judiciaire », nr 17. 

j 
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Dat de . voorziening voorbarig en der
-halve niet .ontvankelijk is ; 

II. In zover de voorziening van de 
riaamloze verzekeringsmaatschappif « La 
N ationale de Paris " gericht is tegen de 
·beslissing op de rechtsvordering die de 
verweerster, de Zwitserse naamloze ven
nootschap voor ongevallenverzekeringen 
te Winterthur, heeft ingesteld tegen de 
eiseres : 

Over het tweede middel, tot staving 
van de voorziening voorgedragen en 
afgeleid uit de schending van de artike
len 1168, 1181, 1319, 1320, 1322, 1582, 
1583 en 1584 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

do01'dat het bestreden arrest eiseres 
veroordeelt om hoofdelijk met de be
klaagde aan verweerster het bedrag van 
62.567 frank te betalen, op grond dat 
eiseres vergeefs aanvoert « dat een zoge
·zegde overdracht van het voertuig heeft 
plaatsgehad v66r het ongeval ; dat de 
ingeroepen overdrachtsovereenkomst een 
verkoop onder opschortende voorwaarde 
vaststelt, welke voorwaarde bestaat in 
de voile betaling van de overdrachtsprijs ; 
dat deze betaling niet verricht was op 
de dag van het ongeval ; dat de echtge
noten D'Hooghe zich steeds hebben 
beschouwd als eigenaars van het voer
tuig; dat de echtgenoten D'Hooghe bij 
overeenkomst van 9 februari 1965 aan 
de beklaagde het voertuig dat het voor
werp was· van de overeenkomst, iil 
bruikleen hebben gegeven "; 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres bij 
regelmatige conc1usie voor het hof van 
beroep deed gelden : dat de overeen
komst van 9 februari 1965 « eigenlijk 
een termijnverkoop is ; dat het van 
weinig belang is dat partijen de onmiddel
lijke aflevering van het aan koper ver
kochte voertuig een bruiklening hebben 
genoemd om eventueel aan de bepalingen 
van openbare orde van de wet van 
16 december 1851 te ontsnappen en ten 
aanzien van derden eigenaar van het 

. voorwerp te blijven onder dekking van 
een andere juridische kwalificatie·; dat 
de bedoeling van de partijen uitdrukke
lijk bevestigd wordt door het attest van 
de Heer D'Hooghe op 19 juni 1965luidens 

.hetwelk hij verklaart dat << voornoemd 
voertuig de uitsluitende eigendom van 
beklaagde is ... ; aile wissels, alsmede 
de financiering door de Bank Lambert 
worden betaald door Mevr: de Forma
nair " ; door derhalve te beslissen dat 
de ingeroepen overeenkmnst een verkoop 

onder opschortende voorwaarde was, 
zonder te antwoorden op het middel 
dat eiseres afleidde uit het feit dat de 
overeenkomst een bruiklening genoemd 
is, noch op het middel afgeleid uit het 
bestaan van de akte van 19 jm1i 1965, 
het arrest niet naar vereiste van de wet 
op de conclusie van eiseres heeft geant
woord (schending vari artikel 97 van de 
Grondwet); 

terwijl, tweede onde1·deel, Desire 
d'Hooghe in het attest van 19 juni 1965, 
dat door eiseres is neergelegd en bij 
conclusie is ingeroepen, verklaard heeft 
dat « het voertuig Peugeot 404, plaat 
4.JL.49 van 1965, koetswerk en motor 
4498122 de uitsluitende eigendom is van 
de weduwe Monique Laurent, geboren 
de Formanoir de la Cazerie '' ; zodat het 
arrest, dat niettemin stelt dat de echt
genoten D'Hooghe zich steeds als eige
naar, van het voertuig hebben be
schouwd, de bewijskracht van de akte 
van 19 j1.mi 1965 heeft miskend (schen
ding van de artike1en 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek); 

en te1'tvijl, derde onde1·deel, een verkoop 
waarin de betaling van de prijs en de 
eigendomsoverdracht vertraagd worden 
bij overeenkomst een termijnverkoop is 
en niet een verkoop onder opschortende 
voorwaarde ; zodat het arrest slechts 
met miskenning van de in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen heeft kun
nen beslissen dat eiseres een overdracht 
van het voertuig die van voor het onge
val dagtekent, vergeefs inroept (schen
ding van de artikelen 1168, 1181, 1582, 
1583 en 1584 van het Burgerlijk Wet
hoek) : 

Overwegende dat de aannerning van 
dit middel, dat vreemd is aan de vermel
dingen van het proces-verbaal van de 
terechtzitting van het Hof van beroep 
te Brussel van 12 september 1968 waarop 
het eerste middel berust, een even ruime 
vernietiging zou meebrengen als die 
waartoe dit eerste middel strekt en 
dientengevolge de tusseneis tot betichting 
van valsheid die uitsluitend dit middel 
betreft, niet ontvankelijk zou maken 
wegens het ontbreken van belang; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest de om
standigheden uiteenzet waarin beklaagde 
gebruik heeft gemaakt van het voertuig 
dat het ongeval heeft veroorzaakt en 
onder meer bepaalt dat de echtgenoten 
D'Hooghe die op 8 februari 1968 een 
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cabriolet Peugeot 404 bij de firma De 
Wilde op afbetaling hadden gekocht, 
zich de dag na deze aankoop bij een 
overeenkomst van 9 februari 1955 tussen 
hen en de beklaagde verbonden om dit 
voertuig aan laatstgenoemde te verkopen 
wanneer de prijs ten voile afbetaald zou 
zijn, en partijen bovendien overeenkwa
men dat reeds nu de echtgenoten 
D'Hooghe het voertuig aan voornoemde 
beklaagde in bruikleen gaven ; 

Dat het arrest aldus vaststelt dat, na 
de overeenkomst, de Heer D'Hooghe op · 
1 maart 1965 een verzekering bij eiseres 
heeft gesloten aangaande dit voertuig 
en dat beklaagde op 8 februari 1966 
bij de verzekeringsmaatschappij Belfort 
een andere verzekering sloot tot dekking 
van dezelfde risico 's ; 

Dat het op deze feitelijke gegevens 
steunt om, op de verwering van eiseres 
-die bij conclusie, op grond van de in het 
middel ontwikkelde argwnenten, beweer
de dater op 9 februari 1965 in werkelijk
heid een onherroepelijke overdracht van 
het voertuig Peugeot 404 aan beklaagde 
had plaatsgehad en dat derhalve, met 
toepassing van de artikelen 33 en 34 
van de algemene voorwaarden van de 
verzekeringspolis, de verweersters zich 
niet tegenover haar konden beroepen op 
het eigen recht ingesteld bij artikel 6 
van de wet van 1 juli 1956, te antwoorden 
dat « La N ationale de Paris » vergeefs 
aanvoert dat een zogenaamde overdracht 
van het voertuig v66r het ongeval heeft 
plaatsgehad ; dat de ingeroepen over, 
drachtsovereenkomst een verkoop onder 
opschortende voorwaarde vaststelt, welke 
voorwaarde de voile betaling van de 
overdrachtsprijs is ; dat deze betaling 
niet gedaan was op de dag van het 
ongeval »; dat het inzonderheid; met 
betrekking tot de bedoeling die eiseres 
aan partijen toeschreef en waarvan zij 
de bevestiging vond in een attest van 
de Heer D'Hooghe van 19 juni 1965, 
erop wijst " dat de echtgenoten D'Hooghe 
zich steeds als eigenaars van het voertuig 
hebben beschouwd " en dat zij in de 
redenen van de dagvaarding, die zij aan 
beklaagde betekenden op 10 maart 1966, 
na het ongeval van 11 februari 1966, 
om de overeenkomst van bruiklening 
te doen ontbonden verklaren, stelden 
dat zij eigenaars gebleven waren van het 
voertuig en gerechtigd waren op de 
teruggave ervan ; 

Overwegende dat, door de gegevens 
te vermelden waarop het steunt om aan 
te nemen dat de partijen bij de overeen
komst van 9 februari 1965 de overdracht 

van het voertuig door de echtgenoten 
D'Hooghe aan beklaagde afha:nkelijk· 
hebben gemaakt van de opschortende 
voorwaarde - die zich niet heeft voor
gedaan - van de betaling van de prijs_ 
van dit voertuig dat zij de dag tevoren 
op afbetaling hadden gekocht, het arrest 
de redenen vermeldt waarom de door 
eiseres aangevoerde bewering verworpen 
wordt en voldoet aan het vormvereiste 
van artikel 97 van de G:i:ondwet ; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, om te beslissen dat· 
de echtgenoten D'Hooghe zich steeds 
als eigenaars van het voertuig hebben 
beschouwd, het arrest uitsluitend steunt 
enerzijds op de. bewoordingen van de 
overeenkomst van 9 februari 1965 en 
anderzijds op de redenen van de dagvaar· 
ding die de echtgenoten D'Hooghe op 
10 maart. 1966 aan beklaagde hebben 
betekend na het ongeval ; dat het arrest 
niet steunt op de akte van 19 juni 1966 
en dus de bewijskracht ervan niet kan 
hebben geschonden; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
de bedoelde overeenkomst een verkoop · 
onder opschortende voorwaarde ~as, het 
arrest enerzijds steunt op de bewoordin-. 
gen zelf van het contract en anderzijds 
op de houding van de echtgenoten 
D'Hooghe na het ongeval; 

Dat, tegelijk gegrond op intrinsieke en 
extrinsieke gegevens, de uitlegging die 
het arrest aan de bedoelde overeenkomst 
geeft en. die gemotiveerd is en verenig
baar is met de bewoordingen ervan, 
feitelijk en derhalve soeverein is ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan worden aangenomen ; 

Over h,et · eerste mid del, afgeleid uit' 
de schending van het enige artikel, § X, 
van de wet van 25 oktober 1919 tot 
tijdelijke wijziging van de rechterlijke 
organisatie en van de rechtspleging voor 
de hoven en rechtbanken, en van arti, 
kel 7 van de wet van 20 april 1810 op de 
organisatie van de rechterlijke orde en 
de rechtsbedeling, · 

doordat het proces-verbaal van de 
terechtzitting . van 12 september 1968 
waarop de zaak is behandeld, vermeldt 
dat de-rechters van de vijfde kamer van 
het hof van beroep te Brussel, met het 
oog op de behandeling van de· zaak, 
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waren «de Heren de Rasse, voorzitter, 
Loge en Brenez Walravens, Manise, 
raadsheren »; en doordat het proces-ver
baal van de terechtzitting van 4 oktober 
1968 en het bestreden arrest vermelden 
dat · dit gewezen is door de Heren de 
Rasse, voorzitter, Walravens, Manise, 
raadsheren, 

terwijl, eerste onderdeel, de hoven van 
beroep met drie raadsheren, voorzitter 
inbegrepen, recht spreken, zodat de vijfde 
kamer van het Hof van beroep te 
Brussel niet regelmatig samengesteld 
was toen zij de zaak heeft behandeld 
(schending van het enige artikel, X, 
van de wet van 25 oktober 1919); 

en tm·wijl, tweeile onderdeel, de arresten 
moeten worden gewezen door magistra
ten die aanwezig zijn geweest op aile 
terechtzittingen van de zaak, zodat, 
zelfs indien de vermelding van de aan
wezigheid van vijfraadsheren ter terecht
zitting van 12 september 1968 slechts 
een verschrijving is, de vermeldingen van 
het bestreden arrest en van de processen
verbaal der terechtzittingen van 12 sep
tember 1968 en van 4 oktober 1968 in 
het onzekere Iaten welke rechters aan
wezig zijn geweest op de terechtzitting 
van 12 september 1968 en derhalve aan 
de hand daarvan niet kan worden uitge
maal~t of het arrest gewezen is door 
rechters die allen aanwezig zijn geweest 
op de terechtzitting van 12 september 
1968 (schending van artikel 7 van de 
wet van 20 april 1810) : 

Overwegende dat dit middel berust op 
de vermelding van het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 12 september 
1968, volgens welke het hof van beroep 
op deze terechtzitting waarop de zaak 
werd behandeld, samengesteld was uit 
vijf rechters, te weten de Heren de Rasse, 
voorzitter, Loge, Brenez Walravens en 
Manise, raadsheren; waaruit eiseres af
leidt dat de rechtspleging voor het hof 
van beroep, alsmede het daarna gewezen 
arrest door nietigheid zijn aangetast ; 

Gezien het verzoekschrift, ondertekend 
door Mr. Mardens, in zijn hoedanigheid 
van cm·ator voor het faillissement van 
de naamloze vennootschap Belfort, en 
door meester Fally, advocaat bij het 
Hof van cassatie, die voor hem optreedt 
in het proces waarbij van valsheid wordt 
beticht het voornoemde proces-verbaal 
van de openbare terechtzitting, op 
12 september 1968 gehouden door de 
vijfde kamer van het Hof van beroep 
te Brussel, zitting houdende in strafzaken, 
en waarbij de feiten, omstandigheden of 

bewijzen worden aangegeven waardoor 
verzoeker de valsheid van de vermeldin
gen van deze authentieke akte wil 
aantonen; 

Gezien de verklaring van verweerster 
in het valsheidsincident waarbij zij 
b:i:tmen de voorgeschreven termijn haar 
bedoeling doet kennen om zich te 
bedienen van het stul~ dat van valsheid 
is beticht; 

Overwegende dat de eiser in het 
tussengeschil stelt dat het proces-verbaal 
dat hij van valsheid beticht, bij vergissing 
de aanwezigheid van vijf rechters ver
meldt ; dat hij beweert en aanbiedt te 
bewijzen dat op de terechtzitting van 
12 september 1968 tijdens de behandeling 
en de debatten van de zaak aileen aan
wezig zijn geweest de drie rechters die 
volgens het proces-verbaal van de terecht
zitting van 4 oktober 1964 en de vermel
ding van de uitgifte van het arrest dit 
laatste hebben gewezen, te weten de 
Heren de Rasse, voorzitter, Walravens en 
Manise, raadsheren ; 

Overwegende enerzijds dat de eiser in 
de valsheidsprocedure, hoewel hij niet 
betrokken is in het cassatiegeding, er 
belang bij heeft een memorie van ant
woord neer te leggen en tot staving ervan 
een verzoekschrift tot betichting van 
valsheid in te dienen ; dat de vernietiging 
van het beschikkende gedeelte van het 
arrest dat uitspraak doet op de rechts
vordering, door de verweerder in het 
hoofdgeding, ingesteld tegen de naamloze 
maatschappij «La Nationale de Paris», 
zich zou moeten uitstrekken tot het 
beschikkende gedeelte van het arrest 
dat, gegrond op dezelfde reden, de 
naamloze vennootschap buiten de zaal~ 
stelt, tegen welk beschikkend gedeelte 
geen enkele van de voor het hof van 
beroep optredende partijen een ontvan
kelijke voorziening kon instellen ; 

Overwegende anderzijds, dat indien 
het bewijs van het door verzoeker aan
gevoerde feit geleverd was, daaruit zou 
volgen dat, in strijd met de vermeldingen 
van het proces-verbaal van de terecht
zitting waarvan de verbetering zou 
moeten worden bevolen, het hof van 
beroep regelmatig samengesteld was op 
de terechtzitting van 12 september 1968 
en dientengevolge het eerste middel van 
de eiseres in het hoofdgeding feitelijke 
grondslag zou missen ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening, in zover zij gericht is tegen de 
verweerster Kaas, en veroordeelt eiseres 
in de kosten van deze voorziening ; 
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verwerpt de voorziening, in zover deze 
gericht is tegen de verweerster, de 
Zwitserse naamloze vennootschap voor 
ongevallenverzekeringen te Winterthur, 
·en gegrond is op het tweede middel van 
de memorie die eiseres heeft ingediend ; 
ontvangt het verzoek en wijst de tussen
vordering wegens valsheid toe ; gelast 
raadsheer Trousse om een onderzoek in 
te stellen over de werkelijkheid van het 
in dit verzoeksclrrift aangegeven feit ; in 
zover de voorziening op het eerste middel 
van de memorie steunt, stelt de uitspraak 
uit totdat over de tussenvordering een 
eindbeslissing is gewezen ; houdt de 
overige kosten aan. 

3 november 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.
Ve1·slaggever, de H. Trousse. - Gelijlc
luiclende conclusie, de H. Detournay, 
.advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
Van Ryn en Fally. 

2e KAMER. - 3 november 1969. 

Jo VOORZIENING IN CASSATIE. -
AFSTAND. - STRAFZAKEN. - VooR
ZIENING VAN DE BEKr.AAGDE EN VAN 
DE BURGERRIUCHTELIJK AANSPRAKE
LIJKE .PARTIJ. - ADVOCAAT,' HOUDER 
VAN DE STUKKEN.- GEEN BIJZONDERE 
VOLMACHT VEREIST VOOR DE GELDIQ
HElD VAN DE AFSTAND. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. -
AFSTAND. - STRAFZAKEN. - BuR
GERI·IJKE RECHTSVORDERING. - VooR
ZIENING VAN DE BURGERLIJKIU PARTIJ 
TEGEN EEN BESLISSING DIE HAAR EIS 
AFWIJST. AFSTAND DOOR EEN 
ADVOCAAT, HOUDER DER STUKKEN, 
DOCH GEEN HOUDER VAN EEN BIJZON
DERE VOLMACHT.- MSTAND ZONDER 
GEVOLG. 

l o De ajstancl van cle voorziening van de 
beklaagde en van de burge'rrechtelijlc 
aanspralcelijlce partij wordt op gelclige 
wijze geclaan door een advocaat, houcler 
der stuklcen, zoncler clat hij moet bewijzen 
clat hi.i te dien einde een bijzondere 
volmacht heejt (1). (Wet van 16 febru
ari 1961, art~ 6.) 

(1) en (2) Cass., 15 januari 1968 (An·. cass., 
1968, blz. 656). 

2° Het Hof slaat geen acht op cle afstand, 
door een advocaat, houder der stukken, 
doch ge,en houder van een bi,izondere 
volmacht, van een door cle burgerlijke 
parti.i ingestelde voorziening tegen een 
beslissing die haar eis afwijst, claar de 
afstand van de voorziening in dergelijk 
geval met een ajstand van de rechts
vordering gelijlcstaat (2). (Wet van 
16 februari 1961, art. 6.) 

(A. EN P. BROEREN, 
T. VAN SCHRAVENDIJK.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 november 1968 gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Hoei, rechtdoende in hoger beroep ; 

Overwegende dat de raadsman van 
de eisers, houder van de stukken, bij 
verklaring ter griffie van de Correctionele 
Rechtbank te Hoei op 23 december 1968, 
namens deze eisers afstand heeft gedaan 
van de voorziening die zij op 7 december 
1968 hadden ingesteld; 

Overwegende dat er grond bestaat om 
de afstand van de voorziening te decre
teren in zover deze is ingesteld door de 
eisers in hun onderscheiden hoedanig
heden van beklaagde en van burgerlijk 
aansprakelijke partij ; 

Overwegende dat, in zover de voorzie
ning van de tweede eiser ingesteld is in 
zijn hoedanigheid van burgerlijke partij, 
de verklaring van zijn raadsman geen 
gevolg heeft; dat het vonnis de rechts
vordering van eiser afwijst; dat, derhalve, 
de afstand van voorziening gelijkstaat 
met de afstand van rechtsvordering, 
waarvoor een bijzondere volmacht nodig 
is ; dat uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, niet blijKt .dat 
de advocaat die de verklaring van 
afstand heeft gedaan, houder was van 
een daartoe gegeven bijzondere vol
macht; 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, evenmin 
blijkt dat de voorziening betekend is 
aan de partij waartegen zij is gericht ; 

Dat zij derhalve niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening, door de eisers inge
steld in hun onderscheiden hoedanigheid 
van beklaagde en van burgerlijk aan
sprakelijke partij ; verwerpt de voor
ziening door de tweede eiser ingesteld in 
hoedanigheid van burgerlijke partij ; ver
oordeelt de eisers in de kosten. 
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3 november 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.
Verslaggever, de H. Valentin.- Gelijk
luidende conclusie, de H. Detournay, 
advocaat-generaal. 

2e KAllffiR.- 3 november 1969. 

VERJARING. - STRAFZAKEN. - VER
OORDELENDE BESLISSING. - MISDRIJF 
GEPLEEGD TUSSEN TWEE DATA, ZONDER 
VERDERE PRECISERING. - 0NMOGE· 
LIJKREID NA TE GAAN OF DE STRAF· 
VORDERING AL DAN NIET VERJAARD 
WAS. - VERNIETIGING MET VERWIJ· 
ZING. 

I ndien de bestreden beslissing de beklaagde 
veroordeelt wegens jeiten, die eenzelfde 
schttldig oogmm·k nast1·even en gepleegd 
zijn tussen een wel bepaalde datum en 
een andere, zondere verdere p1·ecisering, 
en aan de hand van de p?"Ocesstukken, 
waarop het Hof ve1•mag acht te slaan, 
dit Hof niet kan nagaan of de straf
vordering al dan niet ve1jaard was, 
vernietigt het Hoj de veroordelende 

, beslissing met verwijzing (1). 

(DEKETELAERE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 februari 1969 door het Hof 
van' beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
nit de schending v~n de artikelen 97 van 
de Grondwet, 21, 22 en 23 van de wet 
van 17 april 1878, houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van 
strafvordering, 

doordat het Hof aan de hand van het 
arrest niet kan nagaan of 'de strafvorde
ring op de dag waarop zij werd uitge
sproken, al dan niet verjaard was : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
bij bevestiging van het beroepen vonnis, 
eiser tot een maand gevangenisstraf 
veroordeelt om, met overtreding van 
artikel 80, lid 1, van de besluitwet van 

(1) Qass., 20 januari en 17 maart 1969 
(A1-r. cass., 1969, biz. 480 en 664). 

25 februari 1947, wetens valse verkla
ringen te hebben afgelegd om de voor
delen van genoemde besluit-wet onver
schuldigd te genieten of te doen genieten ; 

Overwegende dat het arrest zich 
beperkt tot de vaststelling dat de straf
bare feiten die het tegen eiser bewezen 
acht, gepleegd zijn tussen 1 januari 1963 
en 15 juli 1966 en dat deze feite:n een 
zelfde schuldig oogmerk pastreve:n ; 

Dat, aangezien geen andere aanduiding 
betreffende de data van genoemde feiten 
en geen oorzaak tot schorsing van de 
verjaring aanwezig zijn, het Hof onmoge
lijk kan uitmaken of de strafvordering 
al dan niet verjaard was toen het hof 
van beroep op 21 februari 1969 uitspraak 
heeft gedaan ; 

Dat het arrest derhalve niet regelmatig 
met redenen is omkleed ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de memorie die ter griffie van 
het Hof werd neergelegd na het verstrij
ken van de termijn bepaald bij arti
kel 420bis van het W etboek van strafvor
dering, vernietigt het bestreden arrest ; 
beveelt dat van het thans gewezen 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 
Luik. · 

3 november 1969. - 2e kamer. -
VoMzitter de H. van Beirs, voorzitter.
Verslaggever, de H. Ligot. - Gelijlclui
dende conclusie, de H. Detournay, advo
caat-generaal. - Pleiter, de H. Basyn 
(van de balie bij het Hof van beroep te 
Brussel). 

2e KAMER. - 3 november 1969. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. STRAFZAKEN. 
ARREST TOT VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE WEGENS OVERTREDING VAN 
DE ARTIKELEN 15-1 EN 27-1 VAN 
RET WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 
10 DE_CE_MBER 1958 EN ONOPZETTELIJK 
TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN AAN 
EEN VOETGANGER, DIE ZICH OP RET 
TROTTOIR BEYOND, E.N VRIJSPRAAK 
VAN DE BEKLAAGDE WE_GENS OVERTRE· 
DING VAN ARTIKEL 1 Obis VAN RET 
WE_GVERKEERSREGLEMENT. G.ElEN 
TEGENSTRIJDIGHEID. 
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Door ge,en tegenstrijdigheid aangetast is het 
arrest dat, enerzijds, de beklaagde ver
oordeelt wegens overtreding van de 
wrtikelen 15-1 en 27-1 van het wegvm·
keersreglement van 10 december 1958 en 
onopzettelijk toebrengen van Ve1'Wondin
gen aan een voetganger, die zich op een 
t1·ottoi1· bevond en, ande1·zijds, de be
klaagde vrijspreekt van de telastlegging, 
geg1·ond op artikel iObis van hetzelfde 
wegve1·keersreglement, te1· zake dat hij 
als bestuurde1' de voetgangers op een 
trottoir in gevawr heeft gebmcht. (l) 

(SERMON T. FINET, URJ,US, CLAERMAN, 
«DE SOCIALE VOORZORG ll EN MENS.) 

ARREST (vertaling). 

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

Overwegende dat eiser, bij een akte 
ter griffie neergelegd op 24 april 1969, 

. verklaard heeft afstand te doen van zijn 
voorziening, in zover zij gericht is tegen 
de beslissing op de rechtsvorderingen van 
de burgerlijke partijen Urlus, Claerman 
en «De Sociale Voorzorg "• gemeen
schappelijke verzekeringskas ; 

Over het middel, · afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond

·-wet, 418 en 420 van het Strafwetboek, l, 
15-l (koninklijk besluit van 30 april 1963, 
artikel 5) en 27-l (koninklijk besluit van 
30 april 1963, artikel 14) van het weg
verkeersbesluit, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat, na er met name te hebben op 
gewezen « dat Alain Sermon moest weten 
dat hij door zijn ongewoon rijden in 
verboden richting de weggebruikers van 
de Blaesstraat kon verrassen, zodat hij 
verplicht was des te voorzichtiger te zijn 
op het kruispunt ; dat hij aldaar niet 
kon stoppen na de botsing ; dat hij 
voort de zeven meter brede Blaesstraat 
Dverstak, de voetganger Charles Urlus 
Dp het twee meter brede voetpad ging 
omver rij den en zes meter verder in de 
stationerende auto van Raymond Mens 
binnendrong ; dat aldus blijkt dat Alain 

---------- ----------

(1) De beschikkingen van artikel 10bis van 
het wegverkeersreglement van 10 december 
1958, gewijzigd door artikel 3 van het konink:
lijk besluit van 30 april 1963, zijn thans het 
voorwerp van artikel 26-1 en 2 van het 
wegverkeersreglement van 14 maart 1968. 

Sermon met overdreven snelheid reed 
(artikel 27-l van het wegverkeersbesluit) 
en is te kort geschoten in de bijzondere 
voorzichtigheid die op een kruispunt is 
vereist (artikel 15-l van voormeld be
sluit); ... dat die twee misdrijven het aan 
Alain Sermon verweten gebrek aan voor
zichtigheid en voorzorg opleveren dat 
slagen of verwondingen heeft veroorzaakt 
aan Charles Urlus "• het bestreden arrest 
eiser vrijspreekt van de ten laste gelegde 
overtreding van artikel !Obis van het 
wegverkeersbesluit, hem veroordeelt tot 
een zelfde straf wegens overtreding van 
de artikelen 418 en 420 van het Straf
wetboek en van de artikelen 15-l en 
27 -l van het wegverkeersbesluit, daarna 
verscheidene vergoedingen toekent aan 
de burgerlijke partijen Urlus, Claerman, 
« De Sociale V oorzorg "• Mens en Finet, 

terwijl de rechter, aldus uitspraak 
doende, in tegenspraak vervalt, daar de 
uitgesproken strafrechtelijke veroordeling 
en inzonderheid het tegen eiser bewezen 
geachte gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg onverenigbaar zijn met de 
vrijspraak van de ten laste gelegde 
overtreding van artikel !Obis van het 
wegverkeersbesluit, aangezien deze vrij
spraak insluit dat eiser bij het besturen 
van zijn voertuig de voetgangers niet in 
gevaar heeft gebracht en dat hij bijzon
der voorzichtig geweest is ten aanzien 
van kinderen, oude lieden of gebrekkigen : 

Overwegende dat het arrest niet met 
zichzelf in tegenspraak is als het eiser 
veroordeelt wegens overtredingen van de 
artikelen 418 en 420 van het Strafwet
boek en van de artikelen 15-l en 27-1 
van het wegverkeersbesluit en het beslist 
dat eiser mede de schade van de burger
lijke partijen veroorzaakt heeft, hoewel 
het hem vrijspreekt van de ten laste 
gelegde overtreding van artikel l Obis van 
het wegverkeersbesluit ; 

Dat immers, door het begaan van de 
overtredingen van de artikelen 15-l en 
27-l van het wegverkeersbesluit, die 

: volgens .het arrest op zichzelf het gebrek 
aan voorzichtigheid of voorzorg opleve
ren, eiser slagen of verwondingen aan 
Urlus, een voetganger op het trottoir, 
kan hebben toegebracht, zonder dat de 
door hem begane fout de voetgangers op 
dit trottoir bijzonder in gevaar had 
gebracht; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

En overwegeJ1.de, in zover de voorzie
ning gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering, dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
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rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening, in zover zij gericht 
is tegen de beslissing op de rechtsvorde
ringen van de burgerlijke partijen Urlus, 
Claerman en « De Sociale Voorzorg " ; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

3 november I969. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.
Verslaggever, de H. Ligot. - Gelijklui
dende conclusie, de H. Detournay, advo
caat-generaal. - Pleiter, de H. Fally. 

2e KAl\iER. - 4 november 1969. 

INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEDRIJFSBELASTJNG. - PENSIOENEN, 
RENTEN, KAPITALEN EN AFKOOPWAAR
DEN VOORTVLOEJEND UIT LEVENSVER
ZEKERINGSCONTRACTEN. - BELASTING
VRIJDOM VOOR RET BEDRAG DAT 
OVEREENSTEMT MET , DE INDIVIDUELE 

KAPITALISATIE VAN DE v66R I JANU
ARI I950 GEDANE STORTINGEN. -
BELASTINGVRIJDOM TOEPASSELIJK OP 
'DE PENSIOENEN AFKOMSTIG VAN EEN 
VOORZORGSFONDS, ZELFS BEHEERD VOL
GENS DE TECHNIEK VAN DE COLLEC

TIEVE KAPITALISATIE. 

De belastingvrijdom voor het gedeelte van 
de pensioenen, renten, kapitalen of 
afkoopwaarden voortvloeiend uit levens
verzekeringscontracten, dat ove1·eenstemt 
met de individuele kapitalisatie van de 
v66r 1 januari 1950 gedane stortingen, 
is toepasselijk zeljs indien het pensioen 
afkomstig is van een voorzorgsjonds 
dat werkt volgens de techniek van de 
collectieve kapitalisatie. (Gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 29, § I, lid 3; wet van 
8 maart I95I, art. II, en wet van 
10 november I953, art. I.) 

(BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCTElN T. SERVAIS.) 

ARREST (vertaling). 
' 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 mei I968 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 29, § I, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij het besluit van de Regent 
van I5 januari I948, gewijzigd bij de 
artikelen II van de wet van 8 maart I95I 
en I van de wet van 10 november 1953, 

doo1·dat het bestreden arrest aan een 
pensioen gevestigd ter uitvoering van het 
reglement van een buiten-wettelijk voor
zorgsfonds, dat volgens de techniek van 
de collectieve kapitalisatie werkt, de bij 
artikel 29, § I, lid 3, van voormelde 
gecoordineerde wetten voorgeschreven 
belastingvrijdom verleent, op grand dat 
dit artikel, om toepasselijk te zijn, 
geenszins vereist dat het gaat om kassen 
die volgens de zuivere techniek van de 
levensverzekering werken, 

terwijl ditzelfde artikel enkel betrek
king heeft op de uitkeringen (pensioenen, 
renten, kapitalen, afkoopwaarden) die 
voortvloeien uit « levensverzekeringscon
tracten " in beperkte zin, dat wil zeggen 
individuele of groepscontracten, die voor
delen voorzien waarvan het bedrag 
wordt vastgesteld volgens de techniek 
van de individuele kapitalisatie 'van de 
stortingen : 

Overwegende dat artikel 29, § I, lid 3, 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, zoals dit artikel 
werd aangevuld bij artikel 11 van de wet 
van 8 maart I95I, de belastingvrijdom 
beperkte tot de gedeelten van de pen
sioenen, renten, kapitalen of afkoop
waarden gevestigd door middel van 
stortingen (( bedoeld in artikel 30bis, 3°, 
en gedaan v66r 1 januari I950 >>; 

Overwegende dat artikel 30bis, 3o, 
enkel de stortingen bedoelt die gedaan 
werden binnen de grenzen van een levens
verzekeringscontract, in tegenstelling met 
de in artikel 29, § 3, bedoelde afhoudingen 
ten behoeve van de pensioen- of verzeke
ringskassen ; 

Overwegende dat door de woorden 
(( bedoeld bij artikel 30bis, 30 "• die in 
voornoemd artikel 29, § I, lid 3, waren 
ingevoegd, te laten wegvallen, de wet 
van IO november 1953 noodzakelijk de 
belastingvrijdom heeft ttitgebreid tot het 
gedeelte van de pensioenen, gevestigd 
door middel van afhoudingen ten behoeve 
van de pensioenkassen, dat tot dan toe 
geen belastingvrijdom genoot; 

Overwegende dat het aldus gewijzigde 
artikel 29, § 1, lid 3, geen onderscheid 
maakt naargelang de door de pensioen
kassen gestorte pensioenen voortkomen 
van een fonds dat werkt volgens de 
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techniek van de individuele kapitalisatie 
van de stortingen of volgens een andere 
techniek, zoals de collectieve kapitalisatie 
van de stortingen die gezamenlijk door 
de loon- of weddetrekkenden, enerzijds, 
en door hun werkgevers, anderzijds, 
worden gedaan ; 

Dat eiser in de klare en duidelijke 
tekst van artikel 29, § 1, leden 2 en 3, 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, gewijzigd bij 
de wet van 10 november 1953, een 
beperking invoert die in deze tekst niet 
voorkomt, en die door de in het middel 
ingeroepen parlementaire voorbereiding 
geenszins wordt verantwoordt ; 

Overwegende dat door, om de door 
het arrest vermelde redenen, te steunen 
op de wetteksten alsmede op de evolutie 
van de wetgeving die de zaak regelt, en 
vast te stellen, enerzijds, dat « de 
groepsverzekering, zelfs in het onderha
vige · geval, een bijzondere vorm van 
levensverzekering is» en, anderzijds, dat 
het bedrag van 25.550 frank, waartoe 
verweerder zijn verzoek tot belasting
vrijdom heeft beperkt, « het gedeelte van 
het pensioen gevestigd door de indivi
duele kapitalisatie, in het kader van de 
levensverzekering, van de stortingen van 
v66r 1 januari 1950 » vertegenwoordigt, 
het bestreden arrest zijn beschikkende 
gedeelte wettelijk heeft verantwoord ; 

Dat, biigevolg, het middel naar recht 
faalt; 

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

4 november 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. de Waersegger, raads· 
heer waarnemend voorzitter.- Verslag
geve1', de H. Capelle. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Delange, advocaat-gene
raal. - Pleiters, de HH. Fally en Bours 
(laatstgenoemde van-de balie bij het Hof 
van beroep te Luik). 

2" KAMER.- 4 november 1969. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WIJZIGING VAN DE AANGIFTE DOOR DE 
ADMINISTRATIE. - BERICRT VAN WIJ· 
ZIGING. - BEGRIP. 

(1) Cass., 24 september 1968 en 20 mei 1969 
(Au. cass., 1969, blz. 94 en 926). 

(2) Cass., 19 maart 1963 (Bull. en PASIC., 
1963, I, 790), 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK VAN DE BEDRIJFSUITGA VEN 
EN -LASTEN.- BEWIJS VAN DE WERKE
LIJKREID, RET BEDRAG EN RET BE
DRIJFSKARAKTER ERVAN. ---,-- BEWIJS 
DAT OP DE BELASTINGPLICRTIGE RUST. 

1° Het bewijs van wijziging bedoeld bij 
artikel 251 van het W etboek van de 
inkomstenbelastingen voldoet aan de 
voorsch1'iften van de wet, zodra de 
belastingplichtige in de gelegenheid is 
gesteld de redenen te onderzoeken en te 
bespreken die volgens de administratie 
de wijziging wettigen, welke zij voor
nemens is aan de aangegeven inkomsten 
aan te lYrengen ( 1) ; het hoeft het bewijs 
niet in te houden van de juistheid van 
de voorgenomen wijziging (2). (Wetboek 
van de inkomstenbelastingen, art. 251.) 

2° De bewijslast van de werkelijkheid, van 
het bedrag en van het bedrijjskarakte1· 
van de uitgaven en lasten, welke de 
belastingplichtige wenst af te trekken 
van het brutobedrag van zijn bedrijfs
inkomsten, rust steeds op deze belasting
plichtige (3). (Wetb. van de inkomsten
belastingen, art. 44.) 

(ARNOULD T. BELGISCRE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 december 1968 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen ; 

Ovel' het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek en 55, § 1, lid 4, van de geco6r
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbehistingen, 

do01·dat het arrest overweegt dat eiser 
de redenen van het bericht van wijziging 
heeft kunnen onderzoeken en bespreken, 

terwijl het bericht, inzond.erheid met 
betrekking tot de afschrijvingen, geen 
op werkelijke feiten gesteunde redenen 
bevatte, wat met een ontbreken van 
redenen gelijkstaat : 

Overwegende dat het middel, in zover 
het de schending inroept van de artike
len 97 van de Grondwet en 1315 van het 

(3) Cass., 14 december 1965 (Bull. en PABIC., 
1966, I, 506); raadpl. cass., 18 maart 1969 
(Arr. cass., 1969, blz. 674). 
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Burgerlijk Wetboek die vreemd zijn aan 
de betwisting welke het opwerpt, niet 
ontvankelijk is ; 

Overwegende dat het bericht van 
wijziging, zoals bedoeld in artikel 55, 
§ 1, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, vol
doet aan de voorschriften van de wet 
zodra de belastingplichtige in de gelegen
heid is gesteld om de redenen te onder
zoeken en te bespreken die, naar de 
mening van de administratie, de wijziging 
wettigen welke zij voornemens is aan de 
aangegeven inkomsten te brengen ; dat 
de administratie in dit stadium van de 
procedure l).iet verplicht is om het bewijs 
te leveren van de voorgenomen wijziging ; 

Dat het middel, in zover het de schen
ding van genoemd artikel 55, § I, aan
voert, naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 13I5 en 1353 van het Burger
lijk w etboek en, inzonderheid, 26, § 1, 
lid 1 en 2, en § 2, van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, 

dooTdat het arrest beslist dat het niet 
strijdig is met het beginsel van de annua
liteit van de belasting de kosten van de 
wagen op een identiek forfaitair bedrag 
vast te stellen voor elk van de verschil
lende dienstjaren; dat eiser het bedrijfs
karakter van het ongeval van zijn auto 
niet heeft bewezen ; dat, bij gebrek aan 
positieve en controleerbare gegevens, de 
raming van de administratie op voldoende 
en normale vermoedens berust ; dat de 
administratie terecht de afschrijving van 
een bedrag van I20.000 frank, de bouw
kosten van een garage, heeft geweigerd ; 
dat de interesten van een bij de maat
schappij Credivit aangegane lening niet 
aftrekbaar zijn, op grond dat niet vol
doende is aangetoond dat deze lening 
betrekking heeft op het bedrijf en dat 
de door eiser voor zijn zoon gedragen 
kosten voortvloeien uit aanspraken van 
na de aangifte, 

te1'wijl, ee1·ste ondeTdeel, het arrest, door 
die overwegingen, niet of dubbelzinnig 
antwoordt op de conclusie van eiser 
waarin wordt aangevoerd dat voornoemd 
ongeval heeft plaatsgehad in de loop 
van een professionele reis ; dat de auto 
in het bedrijf van eiser was gei:nvesteerd ; 
dat de benzinekosten werden gemaakt 
voor bedrijfsdoeleinden; dat eiser werke
lijk een garage heeft gebouwd, ze in 
zijn bedrijf heeft ge'investeerd en dat 
de kosten ervan niet in de bedrijfsuit-

gaven van de vroegere dienstjaren werden 
opgenomen ; dat voornoemde lening werd 
aangegaan voor bedrijfsdoeleinden en · 
dat eiser voor zijn zoon werkelijk kosten 
heeft gemaakt ; 

tweede o1ule1'deel, de administratie niet 
heeft bewezen dat niet is gerechtvaardigd 
de aftrek I 0 van het verlies ten gevolge 
van het ongeval van de in het bedrijf 
gei:nvesteerde wagen, 2° van de kosten 
van benzineverbruik, 3° van de waarde
vermindering van de voor bedrijfs
doeleinden gebouwde garage, 4° van de 
intresten van de lening Credivit, 5° van 
de betalingen door eiser van de kosten 
door zijn zoon gemaakt in de bedrijfs
exploitatie van eiser ; 

deTde onde1·deel, het arrest, om boven
genoemde verliezen, kosten, afschrijvin
gen, interesten en betalingen nit de 
aftrekbare uitgaven te verwijderen, in 
twijfelende bewoordingen uitspraak doet 
over het niet-bestaan ervan; 

vieTde ondeTdeel, uit de gegevens van 
het dossier blijkt dat de kosten van de 
wagen gedurende de belastbare tijd 
werden gemaakt en dat, nu de toestand 
van de onderneming, haar activiteit, haar 
taak en aankopen van jaar tot jaar 
veranderingen ondergaan, deze kosten 
niet eenvormig forfaitair konden worden 
vastgesteld ; dat de wagen van eiser en 
de garage, gei:nvesteerd in het bedrijf, 
een waardevermindering ondergingen, 
overeenkomend met de gevraagde af
schrijvingen; dat de aan Credivit betaal
de intresten verschuldigd waren ingevolge 
een lening met bedrijfskarakter ; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het niet blijkt nit de 
conclusie van eiser dat zijn wagen werd 
vernield in 1963 en dat hij een tweede 
wagen Opel in het bedrijf heeft gei:nves
teerd; 

Overwegende dat, wat betreft de af
schrijving van het bouwen der garage, 
de conclusie van eiser er zich toe beperkt 
aan te voeren « dat de administratie de 
afschrijving van dit bestanddeel van het 
actief niet aanneemt » en « dat de weige
ring strijdig is met een vaste recht
spraak », " reeds ingeroepen bij het be
roep betreffende een vorig dienstjaar » ; 

Overwegende dat het arrest in dit 
verband vaststelt « dat verzoeker » (thans 
eiser) "geen enkel objectief noch na te 
gaan element naar voor brengt met 
betrekking tot de bouwvoorwaarden en 
de kostprijs » ; 

Dat, door deze feitelijke, soevereine· 
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vaststelling; welke het hof van beroep 
van verdere weerlegging ontslaat, het 
arrest op voldoende wijze de conclusie 
van eiser beantwoordt ; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist, 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de belastingplichtige 
steeds het bewijs moet leveren van de 
werkelijkheid, de omvang en het bedrijfs
karakter van de uitgaven en lasten die 
hij van het brutobedrag van zijn belast
bare inkomsten wil aftrekken ; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de vermeldingen 
van het arrest blijkt dat het hof van 
beroep, in strijd met wat het middel 
betoogt, zijn beslissing steunt op de posi
tieve vaststelling dat het bestaan van de 
door het hofverworpen lasten en uitgaven 
niet is aangetoond ; · 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

W at het vier de onderdeel betreft : 

Overwegende dat dit onderdeel van 
het middel, bij gebrek aan nadere 
bepaling van de elementen waarop het 
steunt, niet ontvankelijk is ; 

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

4 november 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. de Waersegger, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
gever, de H. Capelle. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Delange, advocaat-gene
mal. - PleitfYr, de H. Fally. 

Op dezelfde dag werd tussen dezelfde 
partijen een gelijkaardig arrest geveld 
ingevolge een vocirziening tegen een 
arrest van het Hof van beroep te Luik 
van 16 december 1968. 

(1) Verg. cass., 6 juni 1968_ (A1-r. cass., 
1968, blz. 1211) en de in de noot geciteerde 
.arresten; 19 december 1968 (ibid., 1969, 
blz. 393); 25 september 1969, supra, blz. 95; 
raadpl. cass., 10 mei 1969 (Arr. cass., 1969, 
blz. 874). 

18 KAMER.- 6 november 1969. 

1° V~NNOOTSCHAPPEN. - HANDELS
VENNOOTSCRAP. - EXPLOOT. - BE
TEKENING OP VERZOEK VAN DERGE
LIJKE VENNOOTSCRAP.- VERMELDING 
VAN DE NAMEN EN ROEDANIGREDEN 
VAN DE NATUURLIJKE PERSONEN DIE 
DE BEVOEGDREID REBBEN OM IN RAAR 

NAAM OP TE TRE.DEN. - VERZUIM. -
SANCTIE .. 

2° EXPLOOT VAN GERECHTSDEUR
W AARDER. - HANDELSVENNOOT
SCHAP. - BETEKENING OP VERZOEK 
VAN DERGELIJKE VENNOOTSCRAP. -
VERMELDING VAN DE NAMEN EN 
HOEDANIGREDEN VAN DE NATUURLIJKE 
PERSONEN DIE DE BEVOEGDREID REB
BEN OM IN RAAR NAAM Ol'OTE TREDEN. 
- V:mRZUIM. - SANCTIE. 

30 CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN. -HOGER BEROEP DAT 
OPEENVOLGENS DOOR TWElE AKTEN 
WERD INGESTELD. - MIDDEL DAT 
KRITI:ElK OEFENT OP DE GELDIGHEID 
VAN EEN VAN DEZE AKTEN.- HOGER 
BEROEP OP GELDIGE WIJZE INGESTELD 
DOOR DE ANDERE AKTE. - MIDDEL 
DAT AAN DE RECRTER IN HOGER BEROEP 
NIET VERWIJT DE ElSER TOT CASSATIE 
IN DE KOSTEN VAN DE BETWISTE AKTE 
TE REBBEN VEROORDEELD. - NIET
ONTV ANKELIJKREID. 

1 o en 2o Voor het inwerkingtl·eden van 
artikel 703 van het Gerechtelijk Wetboek 
moest een exploot dat door een gerechts
deul·waru·der op verzoek van een handels
vennootschap betekend werd, op straffe 
van n1:etigheid, melding maken van de 
namen en hoedanigheden van de natuur
lijke personen die de bevoegdheid hebben 
om in haar naam of in naam van de 
vennootschap op te treden (1) (2). 

3° Wanneer een hager beroep opeenvolgens 
door twee akten Wo1·dt ingesteld, is niet 
ontvankelijk het cassatiemiddel dat en_kel 
kritiek oefent op de geldigheid van een 
van deze alcten, zonder aan de rechter 
in ·hager beroep te verwijten de ge'inti
meerde, eiser tot cassatie, in de kosten 
van deze alcte te hebben veroordeeld, 
hoewel he.t hager beroep op geldige wijze. 
door de andere akte werd ingesteld. 

(2) Raadpl. artikel 703 van het Gerechtelijk 
Wetboek en de noot onder cass., 25 september 
1969, supm, blz. 95. 
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(VENNOOTSCHAP NAAR FINS RECHT 
« FENNIA FANERIOSAKEYRTio », T. 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «TIMMER
MANS & ole », IN VEREFFENING.) 

ARREST ('l!e1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 april 1968 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen ll34, 1135, 
1317, 1319, 1320 en, voor zoveel als 
JJ.odig, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
61, inzonderheid 2°, 68, 69, inzonder
heid 6°, 173, inzonderheid lid I, 443, 
inzonderheid lid I, 444, 462, 1029 en 
1030 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvorde;ring (welke artikelen 68 en 
69, 6°, vervangen werden bij artikel 3 
van het koninklijk besluit nr 300 van 
30 maart 1936 en welke artikelen 173 
en 443 respectievelijk vervangen werden 
bij de artikelen 10 en 22 van hetzelfde 
koninklijk besluit) en 97 van de 
Grondwet, 

doordat, op het betoog van eiseres dat 
het hoger beroep van verweerster, bete
kend bij een nieuw exploot van 10 decem
ber 1963, te laat was ingesteld daar zulks 
geschiedde meer dan twee maanden na 
de betekening van het vonnis, die op 
16 oktober 1957 was gedaan, het bestre
den arrest dit hoger beroep niettemin 
ontvankelijk verklaart op grond « dat 
het verwijt van de vennootschap, ge
daagde in hoger beroep, omtrent de 
geldigheid van de eerste akte van hoger 
·beroep, om de redenen zelf die zij aan
voert, zou moeten worden toegepast op 
de geldigheid van de akte waarbij zij 
zelf het gewezen vonnis aan de vennoot
schap, eiseres in hoger beroep, heeft 
betekend, daar de betekening op 16 okto
ber 1957 werd gedaan aan de naamloze 
vennootschap « Timmermans en Qie » ver
tegenwoordigd door haar raad van 
beheer, terwijl genoemde vennootschap, 
sinds de bekendmaking in de bijlagen 
van het Belgisch Staatsblad van 17-18 juni 
1957, voor derden in vereffening was en 
door haar vereffenaar, G. Castermans, 
vertegenwoordigd werd, zodat volgens 
haar eigen stelling, de betekening van 
het vonnis nietig zou zijn, met het 
gevolg dat de termijn van hoger beroep 
nooit is beginnen te Iopen en dat de 
tweede akte van hoger beroep, die nadien 
zowel in de vormen a,ls binnen de termijn 
van de wet werd ingediend, ontvankelijk 
is », 

terwijl : 1° de aanvullende conclusie 
van verweerster met betrekking tot de 
geldigheid van de akte van hoger beroep 
en tot de ontvankelijkheid van het 
hoger beroep de nietigheid van het 
exploot van 16 oktober 1957 niet aan
voerde op grond dat het was betekend 
aan de vennootschap vertegenwoordigd 
door haar raad van bestuur, zodat de 
rechter, door het exploot uit dien hoofde 
nietig te verklaren, een geschil heeft opge
worpen en beslecht dat · bij hem niet 
aanhangig was gemaakt eii aldus de 
bewijskracht van genoemde conclusie 
heeft miskend' en de artikelen 1317, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
W etboek heeft geschonden en, in elk 
geval, de eraan verbonden gevolgen en 
de artikelen ll34, ll35 van het Burgerlijk 
W etboek en 462 van het W etboek van 
burgerlijke rechtsvordering heeft ge
schonden; 2° naar luid :a) van artikel 61, 
2°, van het W etboek van burgerlijke 
rechtsvordering, het exploot van bete
kening van een vonnis de namen en 
waning van de betekende partij moet 
bevatten; b) van artikel 68 van genoemd 
wetboek (koninklijk besluit nr 300 van 
30 maart 1936, artikel 3), elk exploot 
aan de persoon of aan de woonplaats 
wordt betekend; c) van artikel 69 van 
hetzelfde wetboek (koninklijk besluit 
nr 300 van 30 maart 1936, artikel 3), 
de betekening van een exploot wordt 
gedaan aan de maatschappelijke zetel 
van een maatschappij die in vereffening 
is, en bijgevolg, de vermelding in een 
aan zodanige maatschappij betekend 
exploot dat deze vertegenwoordigd is 
door haar raad ·van beheer overtollig is 
en geen virtuele nietigheid ten aanzien 
van de substantiele rechtsvormen ten 
gevolge heeft noch een nietigheid die 
onder de bepalingen van de artikelen 1029 
en 1030 van het Wetboek van burger
lijke rechtsvordering valt ; bovendien, 
krachtens artikel 173 van genoemd 
wetboek (koninklijk besluit nr 300 van 
30 maart 1936, artikel 10) een eventuele 
nietigheid van het exploot van 16 oktober 
1957 niet kon worden toegehiten tenzij 
ze de belangen van de tegenpartij had 
geschaad, welke omstandigheid door 
verweerster niet werd aangevoerd en 
welke de rechter niet heeft vastgesteld 
die daardoor, ben evens deze be paling, 
artikel 97 van de Grondwet heeft geschon
den, waaruit volgt dat het arrest de 
beslissing dat het hoger beroep van 
10 december 1963 binnen de wettelijke 
termijn werd ingesteld niet wettelijk 
verantwoordt en, derhalve, de artike
len 443 (koninklijk besluit nr 300 van 
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30 maart 1936, artil\:el 22) en 444 van 
het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering schendt : 

Overwegende dat zowel uit de rege~
matig overgelegde proc~sstukken als mt 
het bestreden arrest bhJkt dat verweer
ster eiseres voor de Rechtbank van 
koophandel te Brussel heeft gedagvaard, 
dat haar rechtsvordering bij vonnis van 
17 september 1957 we~d .afge":'~zen, dat 
eiseres haar deze beshssmg biJ exploot 
van 16 oktober 1957 heeft doen beteke
nen, dat verweerster hoger beroep heeft 
ingesteld, eerst bij akte van 8 november 
1957, daarna bij akte van 10 de~~mb~r 
1963 dat eiseres de ontvankehJkhmd 
van 'het hoger beroep had betwist en 
verweerster heeft doen gelden dat « ge
daagde in hoger beroep (thall:s ei~eres) 
tevergeefs zou beweren dat d1t meuwe 
exploot (van 10 decembe~. 1963) zou 
betekend zijn na het versti'IJken van de 
termijn van hoger beroep, dat deze 
termijn ... nog niet is beginnen te lop~n, 
aangezien het exploot van betekenmg 
van het beroepen vonnis volkomen ni~.tig 
is daar het geen enkele van de natuurhJke 
personen vermeldt die bevoegd zijn om 
gedaagde in hoger beroep te vertegen
woordigen » ; 

Dat het arrest beslist dat het op 
10 december 1963 ingestelde hoger beroep 
ontvankelijk is op grond dat he~ exrlo?t 
van betekening van het vonn1s met1g 
is daar het werd betekend aan de ver
werende vennootschap « vertegenwoor
digd door haar raad van beheer », terwijl 
deze in vereffening was ; 

Overwegende dat een exploot betekend 
op verzoek van een handelsvennootschap, 
op straffe van nietigheid, melding moet 
maken van de namen en hoedanigheden 
van de natuurlijke personen die de 
bevoegdheid hebben om in haar naam op 
te treden; 

Overwegende dat voorm~ld . exploot 
van betekening van het vonms d1t essen
tieel bestanddeel niet vermeldt ; 

Dat derhalve, welke ook de waarde zij 
van de overwegingen door het arrest 
voorgedragen om te beslissen dat ge
noemd exploot nietig w:as, zijn "J:.eschik
kende gedeelte niettemm wettehJk ver
antwoord blijft; 

Dat het middel, bijgevolg, wegens het 
ontbreken van belang niet ontvankelijk 
is; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1317, 1319, 
1320 en voor zoveel als nodig, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 61, inzonderheid 

1 o, 173, inzonderheid lid 1, 456, 1029, 
1030 inzonderheidlid 1, van het Wetboek 
van 'burgerlijke rechtsvorde!ing .. (welke 
artikelen 173 en 456 respectievehJk ver
vangen werden door de artikelen 10 en 
22 van het koninklijk besluit nr 300 van 
30 maart 1936), 13, 53, 54, 178, inzon
derheid lid 2, 179, inzonderheid lid 1 en 3, 
en 181 van de wetten op de handels_ 
vennootschappen, gecoordineerd bij 
lwninklijk besluit van 30 november 1935., 

doordat, nu verweerster, naainloze ven
nootschap die sinds 7 juni ~9~7 in vereffe
ning was, tegen de beshssmg van de 
eerste rechter hoger beroep had ingesteld 
bij een op 8 november 1957 betekend 
exploot volgens hetwelk zij door haar 
raad van beheer vertegenwoordigd was, 
het bestreden arrest dit hoger beroep 
regelmatig en ontvankelijk verklaart op 
grond « dat ... de akte van hoger beroep ·:· 
vermeldt dat eiseres in hager beroep 
vertegenwoordigd is door drie natuurlijke 
personen van wie ze de namen en adressen 
opgeeft ; dat de akte dus niet nietig is 
naar de vorm; .. . dat de litigieuze akte 
de betekende partij in staat stelt na te 
gaan of de vermelde personen . bevoegd 
zijn om voor de rechtspersoon m rechte 
op te treden en, in voorkomend geval, 
hun deze bevoegdheid te ontzeggen en, 
derhalve, de ontvankelijkheid van het 
hoger beroep te betwisten ; .... dat .. · .. de 
litigieuze akte, onder de drw natuurhJke 
personen die de raad van beheer van 
eiseres in hoger beroep samenstellen, de 
heer G. Castermans opgeeft wiens adres 
ze vermeldt ; .. . dat niet wordt betwist 
dat voornoemde heer op 8 november 1957, 
als vereffenaar, de bevoegdheid had o~n 
in rechte op te treden voor eiseres m 
hoger beroep tot wier ontbinding en 
vereffening op 7 juni 1957 was besloten; 
.. . dat de nietinachtneming van 
artikel 178 van de wetten op de handels
vennootschappen geen enkele sanctie 
omvat · dat de hoedanigheid van beheer
der en' niet van vereffenaar die in de 
litigieuze akte aan de heer Castermans 
werd toegekend, evemnin afbreuk kan 
doen aan de geldigheid van de akte », 

terwijl, enerzijds, een naamloze ven
nootschap, wanneer zij als eisende of 
verwerende partij in rechte optreedt, 
krachtens artikel 13 van de wetten op de 
handelsvennootschappen, gecoordineerd 
bij koninklijk besluit van 30 november 
1935 gehouden is zulks te doen door 
tuss~nkomst van de personen, inzonder
heid van de organen, die haar vertegen
woordigen en die, bijgevolg, overeen
komstig de artikelen 61, 1°, en 456 
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(koninklijk besluit nr 300 van 30 maart 
1936, artikel 22) van het Wetboek van 

·brtrgerlijke rechtsvordering, moeten wor
den vermeld in elk exploot tot betekening 
van een rechtsmiddel, zoals het hager 
beroep, en, wanneer er niet anders over 
·wordt beslist, de bevoegde · personen tot 
vertegenwoordiging, in de rechtsvorde
ring, van een naamloze vennootschap die 
in. vereffening is niet de beheerders zijn 
Wier collegiale bevoegdheden, als bedoeld 
~n de artikelen 53 en 54 van genoemde 
gecoordineerde wetten, een einde hebben 
genmnen, maar de vereffenaar of de 
vereffenaars die, overeenkomstig arti
kel 179 van dezelfde wetten, weder 
aangesteld en, naar luid van artikel 181 
ervan, bevoegd zijn om alle rechtsvor
deringen namens de vennootschap in te 
spannen en door te voeren ; bovendien 
de publiciteitsmaatregel voorgeschreven 
bij artikel . 178, lid 2, van genoemde 
gecoordineerde wetten vreemd is aan de 
grondregels die in acht genomen moeten 
worden voor het opstellen van een 
exploot dat wordt betekend op verzoek 
van een naamloze vennootschap die in 
vereffening is ; ten slotte het exploot van 
8 november 1957 aangetast was door een 
nietigheid ten aanzien van de inhoud en 
niet door een eenvoudige nietigheid ten 
aanzien van de vorm, welke door de arti
kelen 173 (koninklijk besluit nr 300 van 
30 ·maart 1936, artikel 10), 1029 en 1030 
van het W etboek van burgerlijke rechts
V:<?rdering wordt beheerst ; terwijl, ander
ZIJds, het hager beroep werd ingesteld 
op verzoek van verweerster, vertegen
woordigd door haar raad van beheer, 
:~;odat de heer G. Castermans als lid van 
deze raad en niet als vereffenaar is 
opgetreden, waaruit volgt dat het arrest, 
op dat punt, benevens de machten die, 
volgens de artikelen 13, 53, 54, 179 en 

. 181 van de wetten op de handelsvennoot
schappen, gecoordineerd bij koninklijk 
besluit van 30 november 1935, achter
eenvolgens behoren tot de bevoegdheden 
van de beheerders en de vereffenaars 
van een . naamloze vennootschap, de 
bewijskracht miskent van het exploot 
van 8 november 1957 waarvan de ver
meldingen het niet mogelijk maken aan 
te nemen dat de heer G. Castermans als 
vereffenaar voor verweerster is opgetre
den, en aldus de artikelen 1317, 1319, 

.. 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt: 

Overwegende dat eiseres het arrest 
niet verwijt haar in de kosten van de 
akte van hager beroep van 8 november 
1957 te hebben veroordeeld, en dus het 

antwoord op het tweede middel het 
onderzoek van het eerste middel over
bodig maakt ; 

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

6 november 1969. - 1e kamer. -
V oo1·zitteT, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VeTslaggevm·, 
de H. Busin. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. - PleiteTs, de HH. Fally en 
Van Ry:n. · 

l e KAMER. - 6 november 1969. 

1° HUUR VAN WERK.- Hmm VAN 
ARBEID. ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR BEDIENDEN. - WEDDE NIET 
BIJ OVEREENKOMST VASTGESTELD. -
INNING, ZONDER PROTEST, VAN DE 
WEDDEN DIE VOOR DE VASTSTELLING 
VAN EEN WEDDESCHAAL WERDEN BE
TAALD. - INNING DIE HET BESTAAN 
VAN EEN AKKOORD OVER DE LATERE 
WEDDE NIET IMPLICEERT. 

2° WERKRECHTERSRAAD -
GETUIGENVERHOREN DOOR EEN OF 
MEER COMMISSARISSEN.- WETTELIJK
HEID. 

l 0 Dat een bediende zonder p1"Dtest, de 
wedden int die hem we1·den betaald 
v661· de vaststelling van een weddeschaal 
impliceeTt niet dat er een akkoo1·d bestaat 
oveT de late1·e wedcle (1). (Gecoordineerde 
wet ten betreffende het bedienden
contract, art. 5, lid 1 en 2; Blirg. 
Wetb., art. 1353 en 1354.) 

2° Geen enkele bepaling van de wet van 
. 9 juli 19 26 op de werkTechteTSTaden 

veTzet zich ertegen dat er een of meeT 
getuigenve1·hoTen w01·den afgenomen dooT 

-------·-------------

(1) Over de draagwijdte van het stilzwijgen 
of het ontbreken van protest, raadpl. DE 
PAGE, d. IV, nr 544; cass., 29 september 1932 
(Bull. en PAsiC., 1932, I, 255), 9 december 
1965 (ibid., 1966, I, 491) en 22 december 1966 
(ibid., 1967, I, 512). 
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een of meer door de raad aangewezen 
commissarissen ( 1) (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « OQNE

SPRIMONT "• T. DEHOUX EN LITIS
CONSORTEN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF; - Gelet.op de bestreden 
sententies, op 23 november 1967 en 
14 november 1968 gewezen door de 
Werkrechtersraad van beroep te Luik, 
karoer voor bedienden ; · 

Over het eerste roiddel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1134, 
1135, 1315, 1350, inzonderheid 4°, 1354, 
1356, inzonderheid lid 2, van het Burger
lijk Wetboek, 5, inzonderheid lid 1 en 2, 
van de wetten betreffende het bedienden
contract, gecoordineerd bij het koninklijk 
besluit van 20 juli 1955, 

doordat de bestreden sententie van 
23 november 1967 « voor recht zegt dat 
wijlen Armand Hourlay door zijn bezwa
ren van bij het begin van het jaar 1964 
uitdrukkelijk heeft · te kennen gegeven 
dat hij niet akkoord ging met zijn bezol
digingsvoorwaarden ; dientengevolge zegt 
dat de vennootschap, eiseres in hager 
beroep, het bewijs niet heeft geleverd 
van een akkoord tussen partijen dien
aangaande, door het zonder protest of 
voorbehoud uit te voeren; zegt dat de 
beslissing van 5 december 1963 van het 
Nationaal paritair coroite der hardsteen
groeven, die niet bij koninklijk besluit 
werd bekrachtigd, voor de partijen 
bindend was, wanneer deze geen ander 
akkoord hadden gesloten " en, oro aldus 
te beslissen, hierop steunt « dat de 
vennootschap, eiseres in hager beroep, 
betoogt dat dit paritair akkoord (dit wil 
zeggen het akkoord van 5 december 1963) 
ten deze niet toepasselijk zou zijn, orodat 
wijlen ... Armand Hourlay gedurende 
vele jaren zijn wedde zonder protest of 
voorbehoud heeft ge'ind, dat naar luid 
van · artikel 5 van de gecoordineerde 

(1) CAPART, Traite juridique et pratique des 
conseils de p1·ud'hommes, n' 159; DALLOZ, 

Repertoire de proc. civile, vo Prud'hornmes, 
nrs 154 en volg. ; raadpl. cass., 14 februari 
1957 (Bull. en PASIC., 1957, I, 227). 

(2) Artikel 72 van de wet van 9 juli 1926 
staat uitdrukkelijk toe dat er een of meer 
werkrechters getuigen horen, wanneer zij 
zich ter plaatse begeven. 

wetten betreffende het bediendencon- · 
tract, door de akkoorden gesloten in de· 
paritaire comite's, welke niet bij konink
lijk besluit werden bekrachtigd, « wordt 
geregeld wat niet door partijen; is 
bedongen », dat ten deze partijen wel 
iets bedongen hadden en dat het beste 
bewijs van het bestaan van hun akkoor
den, strij dig met de beslissing van het 
paritair coroite, ligt in de uitvoering ervan 
zonder protest of voorbehoud gedurende 
vele jaren; ... dat hfftnochtans ... bewezen 
is dat wijlen Armand Hourlay vanaf het 
begin van het jaar 1964 zich tot zijn 
vakvereniging gewend heeft opdat zij 
het nodige zou doen oro een verzoenings
vergadering bijeen te roepen in het 
nationaal paritair coroite voor bedienden 
van de hardsteengroeven, waarop de· 
directie van de groeven van d'Ogne
Spriroont zou opgeroepen worden, om 
te trachten zijn wedde te regulariseren, 
op grand van de· weddeschaal die op 
5 december 1936 door dit paritair coroite 
werd aangenoroen ; dat de directie van de 
vennootschap, eiseres in hager beroep, 
officieel werd opgeroepen, maar er niet 
verscheen, en verklaarde dat zij met haar 
bedienden contact zou opneroen; ... dat 
het dientengevolge ... onjuist is te zeggen 
dat wijlen Armand Hourlay aanvaard 
heeft een lagere wedde dan die volgens 
de weddeschaal te ontvangen ... ; dat 
het bewezen is dat hij van bij het begin 
van 1964 bezwaren opperde die officieel 
ter kennis van zijn werkgever werden 
gebracht ; dat alle rechtspraak van de 
werkrechtersraden, die door eiseres · in 
hager beroep werd ingeroepen oro de 
toepassing vari een niet bij koninklijk 
besluit bekrachtigd paritair akkoord uit 
te sluiten, ten deze niet in aanroerking 
kan worden genoroen ; dat het niet is 
bewezen dat · partijen het eens zouden 
geweest zijn oro de bepalingen van deze 
paritaire beslissing te verwerpen ; 
dat dientengevolge .. . moet gezegd 
worden dat eiseres in hager beroep, bij 
gebrek aan akkoord van haar bedienden, 
dat zelfs niet iropliciet werd geformu
leerd, gebonden was door het paritair 
akkoord van 5 december 1963 "• 

terwijl naar luid van artikel 5 van de 
wetten betreffende het bediendencon
tract, de bezoldiging van de bediende 
wordt vastgesteld door de overeenkomst 
en dat indien ter zake geen bij koninklijk 
besluit bindend gemaakt paritair akkoord 
bestaat, wordt wat niet door partijen 
is bedongen, geregeld door de collectieve 
overeenkorosten en door de akkoorden 
gesloten in het paritair comite of door 

-I 
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het gebruik ; ten deze de · overeenkomst 
in uitvoering was toen het paritair 
akkoord van 5 december 1963 gesloten 
werd en bijgevolg een eenzijdig protest 
van de bediende niet tot gevolg kon 
hebben de overeengekomen en betaalde 
bezoldiging te wijzigen, te meer daar, 
eiseres, verre van niet te reageren, aan 
de vakvereniging van wijlen Armand 
HotiTlay verklaard had" dat zij met haar 
bedienden contact opnam " ; waaruit 
volgt dat de sententierde bindende kracht 
miskent van de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden die reeds tussen eiseres 
en wijlen Armand Hourlay bestond v66r 
het paritair akkoord van 5 december 
1963, en waarvan de geldende voorwaar
den zich verzetten tegen de toepassing 
van de aanvullende bepalingen waarvan 
sprake in bedoeld artikel 5 (schending 
van de artikelen ll34, 1135 van het 
Burgerlijk Wetboek en 5, inzonderheid 
lid l en 2, van de wetten betreffende het 
bediendencontract, gecoordineerd bij 
koninklijk besluit van 20 juli 1955) en 

-bovendien onwettelijk beslist dat het 
bewijs van de bezoldigingsvoorwaarden 
van wijlen Armand Hourlay niet kan 
voortvloeien uit de bekentenis die bestaat 
in de uitvoering van de arbeidsovereen
komst voor bedienden gedurende vele 
jaren (schending van de artikelen 1315, 
1350, inzonderheid 4°, 1354 en 1356, 
inzonderheid lid 2, van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegende dat uit de bestr_eden 
sententie van 23 november 1967 blijkt 
dat, zo wijlen Armand Hourlay, rechts
voorganger van de verweerders, geduren
de vele jaren en tot 5 december 1963, 
datum van de aanneming van een wedde
schaal door het bevoegd paritair comite, 
zonder protest of voorbehoud de wedde 
heeft geYnd welke hem door eiseres werd 
betaald, de uitvoering tot op dat ogenblik 
van de overeenkomst niet impliceert dat 
wijlen Hourlay ervan afgezien had zich 
te beroepen op dit paritair akkoord om, 
op dat stuk, overeenkomstig artikel 5, 
lid 2, van de gecoiirdineerde wetten 
betreffende het bediendencontract, te 
regelen wat in de overeenkomst niet 
bedongen is ; 

Dat de sententie dienaangaande ver
meldt : " dat het onjuist is te zeggen dat 
wijlen Armand Hourlay heeft aanvaard 
een lagere wedd\l dan die volgens de 
weddeschaal te ontvangen ... ; dat het 
bewezen is dat hij vanaf het begin van 
1964 bezwaren heeft geopperd die officieel 
ter kennis van zijn werkgever werden 
gebracht ... ; dat het niet bewezen is dat 

partijen het eens zouden geweest zijn 
om de bepalingen van deze paritaire 
beslissing te verwerpen " ; 

Dat het innen, zonder protest, van de 
wedden die v66r de vaststelling wtn een 
weddeschaal werden betaald, niet impli
ceert dat er een akkoord over de latere 
wedde bestaat ; 

Dat aldus het middel, dat tegen de 
sententie als grief aanvoert, de bewijs
kracht van de bekentenis die voortvloeit 
nit de nitvoering van de overeenkomst, 
alsmede de bindende kracht van het door 
deze bekentenis vastgesteld akkoord te 
hebben miskend, en wegens dit: akkoord 
de evenbedoelde bepaling te hebben 
geschonden, op een onjuiste uitlegging 
van de sententie steunt en derhalve 
feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 122, inzonderheid lid 3, 
en 123 van de wet van 9 juli 1926 op de 
werkrechtersraden, welke artikelen 69 
en 70 gewijzigd werden bij artikel 31 
van de wet van 12 juli 1960 en welk 
artikel 123 gewijzigd werd bij de artike
len 9, 5°, van de wet van 22 januari 1931, 
30 van de wet van 12 juli 1960 en 8, 1°, 
a, van de wet van 24 december 1966, 

doordat de bestreden sententie van 
14 november 1968 uitspraak doet over 
getuigenverhoren op I februari en 4 april 
1968 afgenomen door de voorzitter van 
de bediendenkamer van de werkrechters
raad van beroep, bijgestaan door de 
griffier, ter nitvoering van de tussensen
tentie van 23 november 1967, 

terwijl krachtens de hierbovenvermelde 
wetsbepalingen, die de openbare orde 
raken, indien het bewijs door getuigen 
werd bevolen, het aan de bevoegde 
kamer, samengesteld, wanneer het om 
een kamer van beroep gaat, uit de 
voorzitter, ten minste twee werkrechters 
en de griffier, staat onder meer de eed 
van de getuigen alsmede hun getnigenis
sen te ontvangen : 

Overwegende dat geen enkele bepaling 
van de wet van 9 juli 1926 op de werk
rechtersraden zich ertegen verzet dat de 
getuigenverhoren worden afgenomen door 
een of meer door de raad aangewezen 
commissarissen ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

6 november 1969. - 1e kamer. -
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Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Legros.- Gelijkluidende conclu!Jie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. Pleiters, de HH. Fally en 
Faures. 

1 e KAMER. - 7 november 1969. 

1 o GEZONDHEIDSPOLITIE VAN DE 
HUiSDIEREN. - BESTRIJDING VAN 
DE RUNDERTUBERCULOSE.- KONINK
LIJK BESLUIT VAN 10 MEI 1963. -
DOKTER IN DE DIERGENEESKUNDE 
DOOR EEN RUNDVEEHOUDER OP DEZES 
KOSTEN BELAST MET DE INTRADERMO
TUBERCULINATIE VAN DIT VEE. 
CONTRACT TUSSEN DE DIERENARTS EN 
DE HOUDER VAN DE DIEREN. 

2o OVEREENKOMST. - DocTOR IN 
DE DIERGENEESKUNDE DOOR .EEN 
RUNDVEEHOUDER, OP DEZES KOSTEN, 
BELAST MET DE INTRADERMOTUBER
OULINATIE VAN DIT VEE. - KONINK
LIJK BESLUIT VAN 10 MEl 1963 
HOUDENDE MAATREGELEN TOT BE
STRIJDING VAN DE RUNDERTUBERCU
LOSE.- CONTRACT TUSSEN DE DIEREN
ARTS EN DE HOUDER VAN DE DIEREN. 

3o CASSATIEMIDDELEN. - BuRGER
LIJKE ZAKEN. - NIEUW MIDDEL IN 
HOGER BEROEP. - MIDDEL WAARVAN 
DE RECHTER AMBTSHALVE KENNIS 
HEEFT GENOMEN. - GEEN NIEUW 

l\UDDEL. 

4o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). CONTRACT 
TUSSEN EEN RUNDVEEHOUDER EN EEN 
DOCTOR IN DE DIERGENEESKUNDE. -
DIERENARTS BELAST MET DE MAATRE
GELEN VOORGESCHREVEN BIJ HET. 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 MEl 1963 
HOUDENDE MAATREGELEN TOT BESTRIJ
DING VAN DE RUNDERTUBERCULOSE.
DIERENARTS GETROFFEN DOOR DE 
SCHADE DIE EEN DEZER DIEREN HEEFT 

(1) Cass., 24 maart 1960 (Bull. en PASIC., 

1960, I, 862); raadpl. cass., 30 oktober 1969, 
supra, blz. 209). 

(2) Over de" samenvoeging of" samenloop >> 

van de contractuele aansprakelijkheid en de 
aansprakelijkheid buiten overeenkomst, raad
plege men onder meer : cass., 13 februari 1930 
(Bull. en PAsrc., 1930, I, 115) en de noot; 
DE PAGE, d. II, se uitg., n'" 925 en voig.; 

VEROORZAAKT. - AANSPRAKEI,IJKHEID 
BUITEN OVEREENKOMST NIET NOODZA

KELIJK UITGESLOTEN. 

5o OVEREENKOMST. - CoNTRACT 
TUSSEN EEN RUNDVEEHOUDER EN EEN 
DOCTOR IN DE DIERGENEESKUNDE. -
DIERENARTS BELAST ·MET DE MAAT
REGELEN VOORGESCHREVEN BIJ . RET 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 MEI 1963 
HOUDENDE MAATREGELEN TOT BESTRIJ
·DING VAN DE RUNDERTUBERCULOSE. 
- DIERENARTS GETROFFEN DOOR DE 
SCHADE DIE EEN DEZER DIEREN HEEFT 
VEROORZAAKT. - AANSPRAKELIJKHEID 
BUITEN OVEREENKOMST NIET NOOD
ZAKELIJK UITGESLOTEN. 

1° en 2° Indien tM" voldoening aan de 
bepalingen van het koninklijk besluit 
van 10 mei 1963 houdende maatregelen 
tot bestrijding van de 1·undertuberculose, 
een rundveehouder tegen · vergoeding 
opdracht geejt aan een doctor in de 
diergeneeskunde, die ze aanvaardt, op 
bedoelde die1·en de intradermotubercu
linatie toe te passen, ontstaat er tussen 
deze beide pa1·tijen een contract. 

3° Niet onontvankelijk als nieuw is het 
middel waarvan de rechter in hager 
beroep door de partijen geen kennis 
heejt geh·egen maar waa1·van hij ambts
halve kennis he eft genomen ( 1). 

4o en 5° Uit de enkele omstandigheid dat, 
wannee1· een doctor in de diergeneeskunde 
getro ffen werd door de schade die 
veroor:zaakt is door een 1·unddie1·, tussen 
hemzelj en de persoon onder wier 
bewm·ing zich dit dier bevond, een 
overeenkomst bestond waarbij hij belast 
werd met de toepassing van een behan
deling van de runddieren, zoals dit is 
voorgeschreven bij het lconinlclijlc besluit 
van 10 mei 1963 houdende maat1·egelen 
tot bestrijding van de runde1·tuberculose, 
volgt niet noodzakelijlc dat de bij arti
kel 1385 van het Burgerlijlc Wetboek 
bepaalde aanspmkelijkheid uitgesloten 
is en dat alleen de contractuele aanspra
lcelijlcheid in overweging lean worden 
genomen (2). 

DALCQ, Tmite de la !"esponsabilite civile, d. I, 
I, nr 176; de noot DABIN en LAGASSE, 

Rev. crit. jur. belge, 1952, biz. 55 en voig., 
en 1959, biz. 175 en voig. ; DALCQ, ibid., 1968, 
blz. 192 en volg., en J. VAN RYN, « Le 
probleme du cumui de la responsabilite 
contractuelle et delictuelle », ve Internationaal 
Congres voor rechtsvergelijking, Verslag van 
de Belgische juristen, biz. 145 en volg. 
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(MARTENS T. GELADE-VOS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 juni 1968 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 1, 2, 5, 9, 
1.3, 16 van het koninklijk besluit van 
10 mei 1963 houdende maatregelen tot 
bestrijding van de rundertuberculose, 
1 van de wet van 30 december 1882 
betreffende de gezondheidspolitie der 
hUisdieren en betreffende de schadelijke 
insecten, 

doordat het bestreden arrest, om te 
beslissen dat eiser, die tijdens een onder
zoek van de dieren van verweerder, 
gedaan in uitvoering van voormeld 
koninklijk besluit, gekwetst werd door 
een dier, zich niet mocht beroepen op 
artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek, 
steunt op het contractueel karakter van 
de tussenkomst van eiser en dit contrac
tueel karakter afieidt nit de omstandig
hei.d dat de veearts, die een door de wet 
opgelegde intradermotuberculinatie toe
past, vrijelijk wordt gekozen door de 
eigenaar of bonder van het vee, 

terwijl de vrije keuze van een erkend 
doctor in diergeneeskunde door die 
eigenaar of houder geen: contractuele 
band doet ontstaan tussen partijen, 
vermits de beperkte vrije keuze onder de 
erkende doctors in diergeneeskunde aileen 
een toegeving uitmaakt in het kader van 
de wettelijke regle:rn:entering en niet 
wegneemt dat de erkende veearts zijn 
taak vervult, zoals verweerder het overi
gens in zijn conclusie deed gelden, in 
uitvoering · van een tussenkomst hem 
van . Staatswege opgelegd en zonder de 
tbestemming van de eigenaar of houder 
van de dieren te moeten vragen of 
bekomen: 

· Overwegende dat de rundveehouder 
die op de diensten van een erkend doctor 
in diergeneeskunde van zijn keuze beroep 
doet ten einde over te gaan tot de taken 
hem opgelegd door het koninklijk besluit 
van 10 mei 1963, er impliciet in toestemt 
dat die veearts de stailen zou betreden 
om de dieren te onderzoeken terwijl, 
zijrierzijds,, deze de verbintenis aangaat, 
mits vergoeding, zijn klient in regel te 
steilen met de reglernentering ; 

Overwegende dat de rechter nit de 
door hem gedane vaststellingen wettelijk 
heeft .kunnen afieiden dat ten deze de 

band tussen eiser en verweerder van 
contractuele aard was wat de uitvoering 
van hun wederzijdse verbinten.issen be
treft; 

Dat het rniddel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 1385 van het 
Burgerlijk W etboek, 

doordat bet bestreden arrest de toe
passing van die wetsbepaling uitsluit en, 
derhalve, eiser de vergoeding weigert die 
deze vorderde op grand van de hem door 
een van de dieren van verweerder ver
oorzaakte schade, om de reden dat die 
wetsbepaling volkornen vreemd is aan 
het te beoordelen geval orndat de band 
tussen. partijen van contractuele aard is 
vermits eiser door verweerder vrijelijk 
gekozen werd als doctor in diergenees
kcmde om zijn dieren te onderzoeken en 
te behandelen, 

terwijl, zelfs indien men aanneemt 
dat er aldus een contractuele band 
tussen partijen tot stand kwam, die band 
nochtans de quasi-delictuele aansprake
lijkheid van verweerder niet uitsluit, 
daar het feit dat ten grondslag van de 
vordering van eiser lag, aan de weder
kerige contractuele verbintenissen tussen 
partijen vreemd is en zich aileen ter 
gelegenheid van de uitvoering van het 
contract voordeed : 

W at betreft de grand van niet-ont
vankelijkheid door verweerder afgeleid 
nit de nieuwheid van het middel : 

Overwegende dat de rechter, na er op 
gewezen te hebben dat de vordering van 
eiser steunt op artikel 1385 van het 
Burgerlijk W etboek en dat verweerder 
tegen de toepassing van die wetsbepaling 
opwerpt dat eiser, die op het ogel,lblik 
van het ongeval zijn beroep van veearts 
uitoefende, het dier persoonlijk onder 
zijn bewaring had, beslist dat de vorde
ring op geen geldige rechtsgrond rust 
om bet van ambtswege aangevoerd 
motief dat voormeld artikel uitsluitend 
de aansprakelijkheid van de eigenaar of 
van de bewaarder van een dier beoogt 
in het raam van een nit oneigenlijke 
misdrijven ontstane verbintenis en dat 
dit artikel niet van toepassing is wamJ.eer 
1uen, zoals ten deze, « op contractueel 
terrein staat "• daar de veearts vrijelijk 
door de eigenaar of houder van het dier 
gekozen werd en alsdan « aileen de 
beginselen van de contractuele aan"spra
kelijkheid ter sprake komen tussen 
personen die zich door een overeenkomst 
verbonden hebben "; 
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Overwegende dat het middel de door 
de rechter van ambtswege ingeroepen 
rechtsgrond bekritiseert en derhalve ont
vankelijk is ; 

W at betreft het middel : 

Overwegende dat uit de enkele omstan
digheid dat er tussen hem die de schade 
heeft veroorzaakt en het slachtoffer ervan 
een overeenkomst bestaat, niet volgt dat 
een extra-contractuele aansprakelijkheid 
uitgesloten is ; 

Overwegende dat het arrest, zonder 
de verbintenissen na te gaan welke, 
krachtens de overeenkomst, voor elke 
van de partijen in het leven werden 
geroepen, beslist dat de extra-contrac
tuele aansprakelijkheid, bedoeld door 
artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek, 
ten deze uitgesloten is en daartoe steunt 
op de enige grond dat, vermits er tussen 
eiser en verweerder een overeenkon~st 
gesloten was, men ten deze op « con
tractueel terrein staat " ; 

Overwegende dat zodoende het arrest 
artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest behalve in zover het beslist dat 
partijen door een overeenkomst verbon
den waren wat betreft de uitvoering van 
het koninklijk besluit van 10 mei 1963; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; houdt 
de kosten aan ; zegt dat hierover door 
de feitenrechter zal worden beslist ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

7 november 1969. - 1e kamer. -
Voorzittm·, de H. Belpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. Louveaux. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Dumon, advocaat-generaal. 
~ Pleiters, de HH. Van Leynseele en 
Struye. 

1 e KAMER. - 7 november 1969. 

1° ARBEIDSONGEV AL. - ARBEIDS
ONGESCHIKTHEID. - NOODZAKELIJK 
GEBRUIK VAN TOESTELLEN VOOR 
KUNSTMATIGE VERVANGING VAN 
LICHAAMSDELEN EN ORTHOPEDISCHE 

HET BEDRIJFSHOOFD VAN DE KOSTEN 
VAN DEZE TOESTELLEN ALSMEDE OP 
EEN VERGOEDING VOOR HET VERNIEU
WEN ERVAN. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
UITLEGGEND VONNIS. - VONNIS DAT 
RECHTDOENDE IN DE AAN DE RECHTER 
OVERGELEGDE ZAAK EEN VONNIS UIT
LEGT DAT MET NAME GEWEZEN IS 
TUSSEN DEZELFDE PARTIJEN. 
ONDERSCHEID. 

3° RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
ARBEIDSONGEVAL.- VoNNIS WAARBIJ 

. AAN DE GETROFFENE EEN JAARLIJKSE 
VERGOEDING EN EEN LIJFRENTE 
WEGENS EEN BESTENDIGE ARBEIDS
ONGESCHIKTHEID WORDT TOEGEKEND. 
- LATER VONNIS WAARBIJ AAN DE

. ZELFDE GETROFFENE EEN VERGOEDING 
WORDT TOEGEKEND VOOR HET VER
NIEUWEN VAN DE TOESTELLEN VOOR 
KUNSTMATIGE VERVANGING VAN 
LICHAAMSDELEN EN ORTHOPEDISCHE 
TOESTELLEN. - 0EEN MISKENNING 
VAN HET GEWIJSDE. 

4o ARBEIDSONGEV AL. - .ARBEIDS· 
ONGESCHIKTHEID. - NOODZAKELIJK 
GEBRUIK VAN TOESTELLEl< VOOR 
KUNSTMATIGE VERVA:NGING VAN 
LICHAAMSDELEN EN ORTHOPEDISCHE 
TOESTELLEN. VERGOEDING DIE 
OVEREENSTEJ\'IT MET DE KOSTEN VOOR 
HET V:)!JRNIEUWEN VAN DEZE TOESTEL
LEN. VASTSTELLING VAN .HET 
BED RAG VAN DEZE VERGOEDING. 

1° De get?·o ffene van een aTbeidsongeval 
heejt 1·echt niet alleen op de ve1·goedingen 
en renten verschuldigd wegens zijn 
arbeidsongeschiktheden alsmede op de 
medische, heelkundige en verplegings
kosten door het ongeval veToorzaakt, 
maar ook op de betaling door het 
bedrijjshoojd van de kosten betreffende 
de toestellen voor kunstmatige vervanging 
van lichaamsdelen waarvan het gebruilc 
noodzakelijk is erkend, en op een ve?'
goeding die met de _ waa1·schijnlijke 
kosten ove1·eenstemt voor het vernieuwen 
van de toestellen ( 1) ( Geco6rdineerde 
wetten betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende nit arbeidson
gevallen, art. 2 en 3.) 

2° De rechter die, uitspraak doende in de 
hem overgelegde zaak, een vroeger vonnis 
uitlegt dat met name gewezen is tussen 

TOESTELLEN. RECHT VAN DE (1) Raadpl. cass., 4 mei 1961 (Bull. en 
GETROFFENE OP DE BETALING DOOR · PASIC., 1961, 1, 944). 
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dezelfde partijen, velt geen uitleggend 
vonnis (1). 

30 De rechter die aan cle getrofjene van 
een a1·beidsongeval een vm·goecling toe
kent clie overeenstemt met cle waarschijn
lijke kosten betre fjencle cle toestellen voor 
kunstmatige vervanging van lichaams
delen wam·van het gebruik nooclzakelijk 
is eTkend, doet uitspraak ove1· een ancler 
voonverp dan clat van een vroege1· vonnis 
waa1·bij aan becloelde get?'o ffene een 
jaarlijkse vergoecling en een lijjTente 
wegens een bestendige a?·beiclsongeschikt
heid was toegekencl en mislcent clerhalve 
geenszins het gezag van het gewijsde 
van clit vonnis. (Burg. Wetb., art. 1351, 
en gecoordineerde wetten van 28 sep
tember 1931, art. 2 en 3.) 

4o Het bedrag van de veTgoeding clie 
overeenstemt met de waa?'schijnlijke 
kosten voo1' het verniettwen van de 
toestellen voo1· kunstmatige vervanging 
van lichaamsclelen en o1·thopeclische toe
stellen waarvan het gebTuik noodzakelijk 
is erkencl voo1· cle getroffene van een 
a?'beiclsongeval en clie aan cle get1·o fjene 
moet woTclen toegekend, mag woTden 
vastgestelcl hetzij bij een aklcoo?'d of bij 
de einduitsp?'aak zoals clit is bepaalcl bij 
artilcel 2, lid 6, van cle gecoorclineercle 
wetten bet1·e fjencle cle veTgoecling cler 
schacle voortsp1·uitencle uit arbeiclsonge
vallen, hetzij bij een alclcoonl of een 
afzonde1'lijke vonnis. ( Gecoordineerde 
wetten van 28 september 1931, art. 3.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ANTWERPSE 
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ « SECU

RITAS "• T. SEGERS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 november 1967 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Antwerpen ; 

Over het middel, afgeleid uit de schen-

(1) Over het punt dat het uitleggend vonnis 
de beslissing is, waarin de rechter uitleg 
verleent over een uitspraak van hem, waarvan 
de draagwijdte aanleiding geeft tot betwisting, 
raadpl. met name noot 2 onder cass., 4 n1aart 
1954 (Bull. en PAsiC., 1954, I, 573); cass., 
22 juni 1959 (ibid., 1959, I, 1088), 8 november 
1965 (ibid., 1966, I, 368) en 20 november 1967 
(Arr. cass., 1968, blz. 402). 

Het uitleggend vonnis vormt een geheel 
met de uitgelegde beslissing. 

ding van de artikelen 6, 1101, 1108, 1126, 
1134, 1319, 1320, 1322 en 1351 van het 
Burgerlijk W etboek, 1 van de wet van 
25 maart 1876 houdende titel I van het 
voorafgaande boek van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, 1, lid 1, 
2, leden 6 en 8, 3, lid 1, 21, 24, lid 1, 
26 en 28 van de op 28 september 1931 
gecoordineerde wetten betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
nit arbeidsongevallen, 1, lid 1, van de 
besluitwet van 13 december 1945 betref
fende de vergoeding der schade voort
spruitende nit ongevallen die zich op de 
weg naar of van het werk voordoen en 
97 van de Grondwet, 

cloorclat, nadat op een eerste vordering, 
ingesteld op 16 november 1964 en strek
kende tot veroordeling van eiseres, 
verzekeraar-arbeidsongevallen, om aan 
verweerder, die door een arbeidsongeva1 
of een ongeval op de weg naar het werk 
was getroffen, de door de wet op de 
arbeidsongevallen bepaalde renten en 
vergoedingen te betalen op grondslag 
van een blijvende gedeeltelijke arbeids
ongeschiktheid van 20 t.h. vanaf 9 maart 
1964, datum van de heling, en een 
basisloon van 79.101 frank, de vrede
rechter op 17 december 1964 een vonnis 
gewezen had hetwelk vaststelt dat par
tijen het eens zijn omtrent de datum 
van consolidatie en het basisloon en een 
deskundige aanstelt om het percentage 
van de ongeschiktheid te bepalen, en 
op 6 mei 1965, na neerlegging van het 
verslag, hetwelk besluit dat de getroffene 
nog steeds een blijvende arbeidsonge
schiktheid ten belope van 20 t. h. heeft, 
een vonnis gewezen had hetwelk vaststelt 
dat partijen het eens zijn over het besluit 
van de deskcmdige en, onder bekrachti
ging van dit akkoord tussen partijen, 
voor zoveel als nodig, tegen eiseres de 
in het inleidend exploot gevorderde ver
oordeling had uitgesproken·, het bestreden 
vonnis, uitspraak doende over een tweede 
vordering, op 22 december 1966 door 
verweerder ingesteld en strekkende tot 
veroordeling van eiseres om een kapitaal 
van 41.434 frank vast te leggen voor het 
vernieuwen van de orthopedische schoe-

Krachtens artikel 800 van het Gerechtelijk 
Wetboek maakt de griffier immers van het 
beschikkende gedeelte van de uitleggende 
beslissing melding op de kant van de uitge
legde beslissing en geen uitgifte, afschrift noch 
uittreksel mag van de uitgelegde beslissing 
worden uitgereikt tenzij daarop melding is 
gemaakt van het beschikkende gedeelte der 
uitleggende beslissing. ' 
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nen die hij moet dragen, met dit kapitaal 
de kosten te betalen die hij tot 6 mei 1968, 
einde van de herzieningstermijn, moet 
maken voor bet vernieuwen van die 
schoenen en hem bet alsdan niet uitge
geven deel ervan binnen de maand te 
betalen, en bij wijziging van bet tussen
vonnis van 23 maart 1967 waarbij de 
vrederechter de deskundige verzocht 
nader aan te duiden of zijn raming had 
geslagen op de arbeidsongeschiktheid in 
haar totaliteit ofwel mits bet dragen van 
orthopedische schoenen, bet hoofdberoep 
van eiseres verwerpt, hetwelk ertoe 
strekte de vordering als niet ontvankelijk 
of althans als niet gegrond te doen 
afwijzen, bet incidenteel boger beroep van 
verweerder inwilligt en, de zaak aan zich 
trekkende, deze laatste bet bij zijn 
dagvaarding gevorderde toekant, en dit 
op de gronden dat, daar de deskundige 
in zijn verslag van 8 februari 1965 
impliciet rekening had gehouden met de 
noodzakelijkheid orthopedische schoenen 
te dragen, bedoelde vordering, bij gebreke 
van een nieuw feit, geen vordering tot 
herziening was maar " dat bet enkel gaat 
over bet becijferen van de hernieuwing 
van prothesistoestellen, die een accesso
rium uitmaken van de veroordeling en 
dienden toegekend aan bet slachtoffer op 
het ogenblik van het eindvonnis of het 
akkoord ; dat het betalen van een paar 
orthopedische schoenen in vervanging 
van de reeds toegestane, echter maar 
eisbaar werd op bet ogenblik dat de 
eerste versleten waren "• dat, zo verweer
der geen resultaat mocht bekomen van 
iets dat hij uit bet oog had verloren bij 
de eerste procedure en dat het gezag 
van bet gewijsde hem verbood iets meer 
te vragen dan wat bekomen werd door 
een definitief vonnis dat hem bond, zoals 
eiseres betoogde, deze opwerpingen dien
den afgewezen te worden op grond 
hiervan, " dat de wet op de arbeids
ongevallen van openbare orde is zodat 
een berusting in een vonnis dat strijdig 
zou zijn met_ de voorschriften van de 
wet nietig zou zijn >> en << dat de huidige 
procedure trouwens meer een verklaring 
en verduidelijking vraagt van het eerste 
vonnis dat aan beroepene (bier verweer
der) de vergoedingen toekende op grond 
van een invaliditeit van 20 t. h. ... ; 
dat de berekening van het kapitaal nodig 
tot bet vernieuwen en het onderhouden 
van een prothese niet wettelijk geregeld 
is zodat zij mag gevraagd worden ; ... 
dat beroepene het initiatief had kunnen 
nemen van deze vaststelling in de 
vroegere procedure ... ; dat bet begrijpe-

lijk is dat beroepene (bier verweerder) 
er niet aan dacht ... ; dat beroepene 
nooit verzaakt heeft aan zijn recht tot 
dit kapitaal en dat zijn eis desaangaande 
niet afgewezen werd, ook niet impliciet ; 
dat gans de economie van de wet, die 
van openbare orde is, appellante (hier 
.eiseres) verplicht de vergoedingen uit te 
keren inbegrepen de orthopedische schoe
nen waarmede rekening werd gehouden 
voor bet schatten van de werkonbe
kwaamheid ; dat indien "deze vergoeding 
door het eindvonnis dient te worden 
vastgesteld, de wet geen vervallenverkla
ring voorziet voor het geval ze niet 
uitdrukkelijk door dezelfde conclusie 
gevraagd wordt als de vaststelling van 
de vergoedingen in het algemeen en dat 
de splitsing van het eindvonnis niet 
verboden is op straffe van nietigheid "• 

_terwijl, eerste onderdeel, die gronden 
dubbelzinnig zijn, in zover zij geen 
mogelijkheid bieden te 'bepalen of, in de 
geest van de rechter, verweerder de 
bijkomende vergoeding voor orthope
dische schoenen opgenomen heeft in 
zijn eerste vordering, of niet, of het 
eindvonnis (of het akkoord tussen par
tijen) ze heeft toegestaan (of ze heeft 
opgenomen) in haar principe, mits bet 
cijfer ervan later vast te stellen, of niet, 
dan wel of het voorwerp van de tweede 
vordering is de erkenning van het recht 
op die vergoeding, of de vaststelling van 
het bedrag ervan, of de interpretatie van 
bet eindvonnis (of bet akkoord) in dat 
opzicht, 

terwijl deze dubbelzinnigheid het toet
sen van de wettigheid van het bestreden 
vonnis onmogelijk maakt, gelijkstaat 
met afwezigheid van gronden en schen
ding van artikel 97 van de Grondwet 
met zich brengt ; 

tweede onderdeel, de wet op de arbeids
ongevallen voorziet in de forfaitaire 
vergoeding van zekere afzonderlijke en 
limitatief opgesomde schadeposten, en de 
stukken die de eerste procedure vormen, 
te weten de dagvaarding van 16 novem
ber 1964, het tussenvonnis van 17 decem
ber 1964, het op 6 april 1965 neergelegde 
expertiseverslag en het eindvonnis van 
6 mei 1965 (of het door de vrederechter 
vastgestelde akkoord tussen partijen), 
duidelijk slechts betrekking hebben op de 
vergoeding van de enkele uit de blijvende 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ont
stane schade, en bijgevolg uitsluitend op 
de toekenning van de vergoedingen, 
bedoeld in lid 6 en de rente, bedoeld in 
lid 8, van artikel 2 van meergenoemde 
wet ten, 

, __ 
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terwijl, door van het voorwerp van de 
tweede vordering een accessorimn van de 
eerste vordering te maken dat tot doel 
heeft het cijfer van een bijkomende 
vergoeding voor de vernieuwing van een 
prothese, zoals bedoeld in artikel 3, 
lid 1, en in principe reeds werd toegekend, 
vast te stellen, of het eindvonnis (of 
het akkoord) in dat opzicht te inter
pretereri, het bestreden vonnis de Schade
posten, welke de wet onderscheidt, 
verwart (schending van de artikelen 1, 
2, 3 en 21 van voormelde gecoordineerde 
wetten, 1 van gezegde besluitwet en 97 
van de Grondwet), de bewijskracht van 
voormelde stukken van de eerste proce
dure en van het inleidend exploot van 
de tweede proced·ure miskent (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek), het gezag van 
het rechterlijk gewijsde van het eindvon
nis (schending van artikel 1351 van het 
Burgerlijk Wetboek) of de bindende 
kracht van het akkoord tussen partijen 
(schending van de artikelen ll01, ll08, 
ll26, 1134 van het Burgerlijk Wetboek 
en 26 van voormelde gecoordineerde 
wetten), dat, op straffe afbreuk te doen 
aan het gezag :van het rechterlijk ge
wijsde, de interpretatie trouwens vereist 
dat. het dispositief van de beslissing 
aangetast is door dubbelzinnigheid of 
duisterheid, welke elementen het bestre
den vonnis niet in het eindvonnis rele
veert (schending van de artikelen 1351 
van het Bu.rgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet); 

deTde onde1·deel, het bedrijfshoofd of de 
in zijn verbintenissen getreden verzeke
raar-arbeidsongevallen overeenkomstig 

· de bepalingen van artikel 3 van voor
melde gecoordineerde wetten gehouden 
is tot het bekostigen van de prothese
toestellen en van de vernieuwing daarvan, 
wanneer het gebruik ervan noodzakelijk 
wordt erkend, en de bijkomende vergoe
ding, die met de waarschijnlijke kosten 
overeenstemt voor het hernieuwen van 
die toestellen na de datum van het 
akkoord of van het eindvonnis, aan de 
getroffene wordt verleend en vastgesteld 
door bedoeld akkoord of bedoeld vonnis, 
behoudens verhoging ingevolge een vor
dering tot herziening, 

teTwijl, door verweerder ertoe te mach
tigen zijn rechtsvordering tot vergoeding 
te splitsen en· door ontvankelijk en 
gegrond te verklaren, buiten het geval 
van herziening, de bij het exploot van 
22 december 1966 ingestelde vordering, 
om de reden dat de wet geen verval 
bepaalt en dat de splitsing van het eind-

vonnis niet verboden is, ofwel om de 
bovenstaande niet passende · overwegin
gen, afgeleid uit de theorie van het 
accessorium of van het karakter van 
openbare orde van de wet, het bestreden 
vonnis gezegd artikel 3 schendt en 
bovendien de andere aangeduide bepa
lingen van dezelfde wetten, 6 van het 
Burgerlijk W etboek, 1 van de wet van 
25 maart 1867, alsmede 97 van de 
Grondwet: 

Over het eerste onderdeel : · 

Overwegende dat uit het bestreden 
vonnis duidelijk blijkt dat, naar de 
mening van de rechter in hoger beroep, 
de tweede door verweerder ingestelde 
rechtsvordering ontvankelijk is daar zij 
een ander voorwerp heeft als dit van 
de eerste rechtsvordering al weze het 
een toebehoren van die vordering en al 
had verweerder dit toebehoren kunnen 
aanvragen tijdens de eerste procedure 
maar dat dit verzuim niet kan aangezien 
worden als een afstand van zijn recht ; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat de op 16 november 1964 
door verweerder ingestelde rechtsvorde
ring, alsook het eindvonnis van 6 mei 
1965 uitsluitend de toekenning van de bij 
de wet bepaalde vergoedingen en renten 
wegens de blijvende gedeeltelijke arbeids
ongeschiktheid van verweerder op grand 
van een bepaald basisloon betroffen, 
terwijl de tweede rechtsvordering, waar
op het uitspraak doet, het verlenen van 
ee:n kapitaal voor het hernieuwen van 
orthopedische schoenen tot voorwerp 
had; 

Overwegende dat het weliswaar aan
stipt dat deze laatste toekenning « een 
accessorium uitmaakt van de veroorde
ling (op 6 mei 1965 uitgesproken) "• maar 
dat het hierdoor niet bedoelt dat het 
vonnis van 6 mei 1965 omtrent het recht 
van verweerder op genoemd kapitaal 
uitdrukkelijk of impliciet uitspraak zou 
gedaan hebben doch alleen, en dit 
overeenkomstig artikel 3 van de gecoor
dineerde wetten, dat gezegd recht nood
zakelijk ontstaan was tengevolge van de 
arbeidsongeschiktheid door dit laatste 
vonnis vastgesteld ; 

Dat aldus het bestreden vonnis de 
schadeposten, welke de wet onderscheidt, 
niet met elkaar verwart ; 

Overwegende dat de rechtbank' welis
waar releveert . dat « de huidige proce
dlire ,, maar e~n verklaring en verduide-
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lijking van het eerste vonnis van 6 mei 
1965 vraagt », maar dat zij geenszins 
bij wijze van een uitleggende beslissing 
van dit vonnis uitspraak doet, doch zich 
ertoe beperkt vast te stellen hetgeen 
door dit vonnis werd beslist, dit ten 
einde op de nieuwe rechtsvordering 
uitspraak te kunnen doen ; 

Dat het bestreden vonnis de bewijs
kracht noch van de dagvaarding van 
16 november 1964, noch van het tussen
vonnis van 17 december 1964, noch van 
het deskundigenverslag, noch van het 
eindvonnis van 6 mei 1965 miskent; 

Overwegende tenslotte dat het bestre
den vonnis, door uitspraak te doen over 
de rechtsvordering tot toekenning van 
een kapitaal voor het hernieuwen van 
orthopedische schoenen, betreffende een 
ander voorwerp beslist dan dat hetwelk 
tot het vonnis van 6 mei 1965 aanleiding 
had gegeven en derhalve het gewijsde 
van dit laatste vonnis niet miskend heeft ; 

Over het derde onderdeel : 

Overwegende dat noch artikel 2 noch 
artikel 3 van voormelde gecoordineerde 
wetten verbiedt de bijkomende vergoe
ding, waarin is voorzien voor het her-· 
nieuwen van toestellen, bij een afzonder" 
lijk akkoord of vonnis te verlenen.; 

Overwegende dat het middel niet 
aanduidt waarin de artikelen 97 van de 
Grondwet, 2 van het Burgerlijk W etboek 
en 1 van de wet van 25 maart 1876 
geschonden werden ; 

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

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

7 november 1969. - 1" kamer. -
V oorzitte1·, de H. Belpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V erslaggever, 
de H. Louveaux. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Dumon, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, de H. Dassesse. 

(1) Verg. cass., 24 september 1900 (Bull. 
en PAsrc., 1900, I, 356). Over het punt da,t 
er geen beslissende wrakingen meer bestaan 
behoudens voor de jury in het hof van assisen 
en inzake onteigening ten algemenen nutte, 
en dat de opsomming van de wrakingsgronden 
beperkt is, zie GARSONNET en 0EZAR-BRU, 
Traite de procedure civile, d. III, nr 496; 
GLASSON en .TISSIER, Traite de procedure 
civile, d. I, nr 56; MOREL, Traite elementaire 

1 e KAMER. - 7 november 1969. 

1° WRAKING. WRAKING VAN 
MAGISTRATEN VAN RET HoF VAN 
CASSATIE.- WRAKING VAN MAGISTRA
TEN DIE GEEN DEEL UITMAKEN VAN 
DE KAMER DIE KENNIS MOET NEMEN 
VAN DE ZAAK VAN DE WRAKENDE 
PARTIJ. - WRAKING ZONDER VOOR
WERP. 

2° WRAKING. - AKTE VAN WRAKING. 
- MoTIVERING. 

3° WRAKING. - WRAKINGSGRONDEN. 
- BEWIJS. - GEBREK AAN BEWIJS 
DOOR GESCHRIFT OF AAN BEGIN VAN 
BEWIJS DOOR GESCHRIFT. - GEVOLG. 

4° WRAKING. - WRAKING VAN EEN 
MAGISTRAAT VAN RET HoF VAN CAS
BATIE.- MAGISTRAAT DIE ZICH ERTOE 
BEPERKT HEEFT ONDERAAN OP DE 
AKTE VAN WRAKING ZIJN VERKLARING 
TE STELLEN.- MAGISTRAAT DIE DAAR
DOOR GEEN PARTIJ WORDT IN RET 
TUSSENGESCHIL. 

50 WRAKING. - BESLISSING OVER DE 
AKTE VAN WRAKING. - BESLISSING 
DIE, OP VERZOEK VAN DE GRIFFIER, 
AAN DE PARTIJEN IN RET TUSSEN
GESCHIL MOET BETEKEND WORDEN 
DOOR DE DAARTOE BIJ DEZE BESLISSING 
AANGESTELDE GERECHTSDEURWAAR
DER. 

6° GERECHTSKOSTEN. - BuRGER
LIJKE ZAKEN.- WRAKING~- BESLIS
SING TOT AFWIJZING. - WRAKENDE 
PARTIJ DIE MOET WORDEN VEROOR
DEELD IN DE KOSTEN, MET INBEGRIP 
VAN DIE VAN DE BETEKENING VAN DE 
BESLISSING AAN DE PARTIJEN IN RET 
TUSSENGESCRIL. 

1° Zander voorwerp is de eis tot wraking 
van magistraten van het Hof. van 
cassatie, wanneer deze geen deel uitmaken 
van de kamer die kennis moet nemen 
van de zaak van de wmkende partij. 

2° De akte van wraking moet worden 
gemotiveerd door een der wrakings
gronden welke op beperkte wijze opge
somd zijn in de wet (1). (Gerechtel. 
Wetb., art. 828 en 835.) 

de procedure civile, nr 147; R. JAPIOT, Pi·o
cedure civile et commerciale, nr 85; SoLus en 
PERROT, Droit judiciaire prive, nr• 792 en 
volg.; R. VAN LENNEP, Burgm·lijk proces
recht, d. I, nr 350 en volgende, biz. 363 en 
volgende ; Rep. prat. du droit belge, v 0 Recu-
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3o I ndien de wrakende partij geen bewijs 
door geschrijt of geen begin van bewijs 
door geschrijt levert van de wrakings
gronden, moet haar eis worden afgewezen 
op de eenvoudige verklm·ing van de 
magistraat tegen wie de wraking is 
gericht. (Gerechtel. Wetb., art. 839.) 

4o De magistraat van het Hof van cassatie 
die een partij beweert te wraken en die 
zich ertoe beperkt onderaan op de wra
kingsakte overeenkomstig artikel 836 
van het Gerechtelijk W etboek zijn ve1"
klaring te stellen, waa1·in hij weigert 
zich van de zaak te onthouden, en 
antwoordt op de middeeln van wraking, 
wordt daardoor geen partij in het 
tussengeschil (1). 

5° De beslissing ove1· de wrakingsakte 
moet, op ve1·zoek van de griffier, aan de 
partijen in het tussengeschil (2) worden 
betekend door de bij deze beslissing 
daartoe aangestelde gerechtsdeu1·waardm·. 
(Gerechtel. Wetb., art. 838, lid 3.) 

60 De beslissing die een eis tot wraking 
afwijst, veroonleelt de wrakende partij 
in de kosten van het tussengeschil met 
inbeg1·ip van die van de betekening van 
deze beslissing. 

(VAN DEN BRANDEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de door 
verzoeker op 29 oktober 1969 ter griffie 
ingediende akte ; 

Overwegende dat die akte, niettegen
staande zij betiteld is « Onttrekking van 
de zaak aan de rechter en aan magistra
ten wegens wettelijke verdenking » (3), 
een akte van wraking is vermits zij ertoe 
strekt te horen verklaren dat de Heren 
van Beirs, voorzitter van het Hof van 
cassatie, N aulaerts, raadsheer in dit hof 
en Dumon, advocaat-generaal bij gezegd 
hof, zich zullen moeten onthouden deel 
te nemen aan het beslechten van de zaken 
waarin verzoeker betrokken is en die 

sation. nr 26; Encyclopedic Dalloz, Repertoire 
de procedure civile, v 0 Recusation, nr 25. 

(1) en (2) Cass., 20 januari 1966 en de 
noten 1 en 2 (Bull. en PAsrc., 1966, I, 651). 

(3) Over het punt dat de verwijzingsproce
dure van de ene rechtbank naar de andere 
niet geldt voor het hof van cassatie dat zelf 
moet oordelen over de grond van deze eis : 
raadpl. cass. fr., 12 juni 1909 (Pas., 1910, , 

bij het Hof van cassatie aanhangig zijn 
of zullen gemaakt worden, onder meer : 
1° een aanvraag tot rechtsbijstand 
betreffende verhalen op magistraten van 
het Hof van cassatie en van zijn parket, 
van het Hof van beroep te Gent en van 
zijn parket, van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Gent en van haar parket, van 
de Raad van State en van zijn auditoraat 
(zaak P. D., nr 57); 2° een voorziening 
tegen een beschikking van verwijzing 
naar de - correctionele rechtbank, op 
17 september 1969 gewezen door de 
raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Gent (zaak nr 7l vastgesteld 
op 24 november 1969); 3° een verhaal 
op leden van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Gent en van haar parket 
(nr 683/70) ; 4° een verhaal op magistra-. 
ten van de Raad van State en van zijn 
auditoraat ; 

Overwegende dat dit laatste verhaal 
nog niet ingesteld is geweest, zodat de 
vordering dienaangaande zonder voor
werp is; 

Overwegende dat blijkens de lijst voor 
regeling van dienst van het Hof voor 
het gerechtelijk jaar 1969-1970, raadsheer 
Naulaerts deel uitmaakt noch van de 
tweede kamer noch van het Bureel voor 
gerechtelijke bijstand, die kennis zullen 
nemen van voorm.elde zaken, zodat, wat 
hem betreft, de vordering zonder voor
werp is; 

Dat, wat V oorzitter van Beirs betreft, 
zulks evcneens het geval is voor de 
aanvraag tot rechtsbijstand; 

Overwegende dat verzoeker zijn vorde
ring steunt op feiten die zo vaag en 
onbepaald zijn dat het Hof in de onmo
gelijkheid verkeert na te gaan of zij 
met de werkelijkheid stroken en of zij 
onder toepassing van een van de limita
tieve bepalingen van artikel 828 van het 
Gerechtelijk W etboek vallen ; 

Overwegende dat verzoeker trouwens 
in gebreke blijft enig bewijs door ge
schrifte of begin van bewijs van wrakings
gronden te leveren, zodat bij toepassing 
van artikel 839 van gezegd wetboek, het 
Hof op de eenvoudige verklaring van 

IV, 40). - Over het punt dat het verzoek
schrift tot onttrekking wegens wettelijke ver
denking niet ontvankelijk is dan wanneer ze 
slaat op de gehele rechtbank, raadpl. cass., 
12 februari 1962 (Bull. en PASIC., 1962, I, 
672) en 24 ~ei 1967 (A1-r. cass., 1967, blz. 1170. 
- Over het punt dat de feiten voldoende 
ernstig moeten zijn, raadpl. cass., 2 maart 
1920 (Bull. en PAsrc., 1920, I, 77, en de noot). 
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V oorzitter van Be irs en op die van de 
Advocaat-generaal Dumon, de wraking 
kan verwerpen ; 

Overwegende dat in zover door de 
akte ook de zaken ingeschreven onder 
de nrs 9789,9790, 9791, 9800, 9801,9827, 
9828, 9829, 9830, 9838, 9844, 9845, 
9850 en 9882 worden bedoeld die op de 
terechtzitting van .24 november 1969 
zullen opgeroepen worden en waarin 
verzoeker betrokken is, de wraking, om 
de hierboven vermelde redenen, evenmin 
gegrond is; 

Om die redenen, verwerpt de wrakin
gen ; veroordeelt verzoeker in de kosten 
daarin begrepen die . van de betekening 
van dit arrest ; stelt gerechtsdeurwaarder 
Petre aan om ten verzoeke van de 
griffier dit arrest aan verzoeker te beteke
nen. 

7 november 1969. - 1e kamer. -
Voorzitter, de H. Belpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. de Bersaques. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Colard, advocaat-gene
raal. 

2e KAMER.- 10 november 1969. 

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - MATERIELE 
EN MORELE SCHADE. - BEGRIP. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - RAMING NAAR 
BILLIJKHEID VAN DE SCHADE. 
WETTELIJKHEID. - VooRWAARDEN. 

3o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). ScHADE 
VOORTVLOEIEND UIT DE ECONOMISCHE 
WAARDEVERMINDERING VAN DE GE
TROFFENE OP DE ARBEIDSMARKT. -'
V ASTSTE.LLING VAN DE; Wl'<RK:E<LIJKHEID 
VAN DE.Z:E< SCHADE;. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -

(1) Cass., 20 juli 1962 (Bull. en PAsiC., 
1962, I, 1245); verg. cass., 11 oktober 1954, 
13 december 1954, 23 mei 1955 (ibid., 1955, 
I, 101, 370 en 1041) en 14 oktober 1968 
(Arr. cass., 1969, blz. 179; raadpl. cass., 
21 oktober 1968 (ibid., 1969, blz. 213). 

(2) Verg. cass., 20 januari, 31 maart en 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
BESLISSING DIE DE REDENEN VER
MELDT WAAROP ZIJ IS GEGROND OM 
EEN VERWEER TE VERWERPEN. -
REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLIS
SING. 

1 o' De schade bestaande in een grotere 
niet bezoldigde krachtinspanning, welke 
de getroffene moet doen wegens de aan
tasting van zijn lichamelijke gaafheid, 
om verde1· zijn beroep te kunnen uit
oejenen en de inkomsten te kunnen 
genieten die hij v66r het ongeval ontving, 
is een materiele schade, onderscheiden 
van de morele schade wegens de geleden 
pijnen (1). (Burg. Wetb., art. 1382.) 

2° De rechter kan de rfoor een ongeoorloojde 
handeling veroorzaakte schade wettelijlc 
na,ar billijkheid ramen, indien hij de 
redenen preciseert waarom, enerzijds, het 
bestaan van deze schade vaststaat en, 
ande1·zijds, de raming van de schade 
slechts · naar billijkheid kan geschie
den (2). (Grondwet, art. 97; Burg. 
Wetb., art. 1382.) 

3° Dat bewezen is de werkelijkheid van de 
schade voortvloeiend uit de aantasting 
van de arbeidsgeschiktheid, waarvan de 
getroffene de vergoeding vraagt, wordt 
wettelijk beslist door het arrest dat 
vaststelt, enerz~jds, dat deze getroffene 
na verschillende tijdelijke ongeschikt
heden te hebben opgelopen, door een 
blijvende arbeidsongeschiktheid aange
tast blijjt en, anderzijds, dat deze 
vermindering van arbeirfsgeschiktheid 
gedurende zijn waarschijnlijke winst
gevende levensduur voor de getro ffene 
een vermindering van zijn waarde op 
de arbeidsmarkt heejt meegebracht en 
nog zal meebrengen (3). (Burg. Wetb., 
art. 1315 en 1382.) 

4° Regelmatig gemotivee1·d is de beslissing 
die de redenen vermeldt, waarop zij is 
gegrond om een verweer te verwerpen, 
zelfs zo zij geen antwoord verstrekt op 
een tot staving van dit verweer opge
worpen argttment (4). (Grondwet, 
art. 97 .) 

12 mei 1969 (Arr. cass., 1969, blz. 479, 717 
en 893); cass., 19 september 1969, motieven, 
supra, blz. 64. 

(3) Cass., 21 oktober 1968, in noot 1 ver
meld. 

(4) Raadpl. cass., 6 januari 1969 (A1·r. cass., 
1969, blz. 431). 
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(SCHAEPS EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ «.UNION 
ET PHENIX ESPAGNOL », T. G. SCHOOF.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 7 maart 1969 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat het arrest enkel 
uitspraak doet over de burgerlijke belan
gen; 

I. Wat de voorziening van Hugo 
Schaeps betreft : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de · 
schending van de artikelen 97 van de 
Gl:ondwet en 1315, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk W etboek, 
. doonlat het hof van beroep, voor het 
toekexmen van een vergoeding voor 
materiele schade gedurende de periode 
van .tijdelijke onbekwaamheid, aan de 
ene kant, overweegt dat de invaliditeit 

'<< noodzakelijk een nadelige invloed heeft 
moeten hebben op het rendement van 
de zaak >i en, aan de andere kant, 
·anderlijnt dat . deze invaliditeit " van
wege de burgerlijke partij .een aanzien
lijke bijkomende inspanning heeft ge
vergd welke niet vergoed werd », 

terwijl deze motivering dubbelzinnig is 
en gelijkstaat met gebrek aan motivering, 

terwijl, inderdaad, de noodzakelijke 
nadelige invloed op bet rendement van de 
zaak wel kan beantwoorden aan een 
materieel verlies, doch niet de " aanzien
lijke bijkomende inspanning » welke geen 
materieel verlies meebrengt, maar tot 
bet enkel domein behoort van het moreel 
Teed, voor hetwelk het hof· van beroep, 
zowel als de eerste .rechter, in zake de 
tijdelijke onbekwaamheid, een speciale 
vergoeding van 26.082 frank zal toeken
nen, 

terwijl de dubbelzinnigheid in bet 
arrest wordt voortgezet waar het hof 
meent dat de " aanzienlijke bijkomende 
ins panning ... niet vergoed werd » en in 
het onzekere laat of bier het niet vergoe
den door de eiser wordt bedoeld ofwel 
het niet vergoeden door de eerste rechter 
die nochtans, hiervoor, een vergoeding 
wegens moreel leed van 26.082 frank 
voorzag: 

Overwegende dat, evenals de schade 
bestaande in de vermindering van de 
werkkracht zelf, ook de schade bestaande 
in de grotere krachtsinspanningen welke 

het slachtoffer moet doen om di(:l ver
mindering van de werkkracht te ver
helpen, een economische waardevermin
dering vertegenwoordigt en door het 
arrest wettelijk is beschouwd als een 
.materiele schade; 

Overwegende dat, nu de afzonderlijke 
vergoeding van 26.082 frank wegens 
morele schade, door het hof van beroep 
wordt toegekend " als door de eerste 
rechter juist geschat », en nu de eerste 
rechter die vergoedin.g enkel toekende 
wegens " pijn en sm.arten », ook de door 
het hof van beroep wegens m.orele schade 
toegekende vergoedin:g moet worden 
geacht enkel « pijn en smarten » te 
vertegenwoordige~1.; 

Overwegende dat bet arrest, door te 
beschouwen dat die bijkomende inspan
ning « niet werd vergoed », blijkbaar 
bedoelt dat de firma " Gebroeders Schoof» 
wegens deze inspanning geen bijzondere 
vergoeding aan verweerder toekende ; 

Overwegende dat de aangevoerde dub
belzinnigheid, gebrek aan motivering en 
onduidelijkheid dienvolgens niet voor
handen zijn ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 1315, 1382 en 1383 van bet 
Burgerlijk W etboek, 

doordat het hof van beroep weliswaar, 
aan de ene kant, overweegt dat de 
nadelige invloed op het rendement van 
de zaak tijdens de. tijdelijke onbekwaam
heid noodzakelijk was, maar, aan de 
andere kant, verwaarloost enig antwoord 
te verstrekken op de conclusie van de 
eiser die liet gelden dat het rendement 
geenszins was verminderd en dat de 
'' inkomsten van 1966 of 201.259 frank 
zelfs hager lopen dan die van 1964 of 
167.265 fr. (152.338 fr. + 14.927 fr.); 
dat de lichte daling van 1965 niets te 
betekenen heeft, daar bij het bedrag van 
150.903 frank een som moet gevoegd 
worden van 52.000 frank, p1·opter causam 
in 1965 op naam geschreven van de zoon 
Leo, welke, tijdens dit jaar 1965, zijn 
militaire dienst deed en die, het jaar 
daarvoor, slechts voor 26.000 frank werd 
ingeschreven n, 

terwijl, zodoende, het arrest niet enkel 
een gebrek aan motivering vertoont, doch 
ook de beginselen van de artikelen 1315, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt, daar het een hypothese verkiest 
hoven het bepalen van een schade die, 
om vergoed te worden, zeker moest zijn 
en ten genoege van rechte bewezen, 
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terwijl, vermits uit de balansen van de 
zaak en de belastingaangiften, zowel als 
uit alle andere boekhoudkundige gege
vens, kon uitgemaakt worden of, ja dan 
neen, de invaliditeit in 1965, 1966 en 
begin 1967 een nadelige invloed had 
ujtgeoefend, het hof de :normale bewijs
regelen en de beginselen van de artike
len 1382 en 1383 .van het Burgerlijk 
W etboek schendt door tot een schatting 
ex aequo et bono over te gaan, 

terwijl het, hierbij, onvoldoende was, 
zoals het hof het doet, te wijzen op het 
feit dat de « winsten, geboekt door een 
handelszaak van tal van uiteenlopende 
factoren afha:nkelijk zijn n, 

terwijl, immers, i:n dit geval, elke 
zekerheid verdwee:n betreffende het oor
zakelijk verband tussen de beweerde 
materiele schade en de door het ongeval 
berokkende invaliditeit, daar ook het 
ondersteld verlies aan rendement in ver
ba:nd kon staan met deze « uiteenlopende 
factoren n, eventueel vreemd aan de inva
liditeit en, bijgevolg, aan de fout van de 
eerste eiser : 

Overwege:nde dat het arrest beschouwt 
dat de langdurige en belangrijke tijdelijke 
invaliditeit van de burgerlijke partij 
" noodzakelijk " een nadelige invloed 
moet hebben uitgeoefend op het rende
ment van de zaak, hetwelk immers in de 
oerste plaats afha:nkelijk is van de werk
zaamheid van de beide deelgenoten ; 

Dat het zodoende een passe[Ld 
antwoord verstreld op de in het middel 
aangehaalde conclusie van eiser welke 
steunde op de bedragen van de voor de 
belasti:ngen aangegeven inkomsten ; 

Overwegende dat het arrest beschouwt 
dat de schade niet met mathematische 
nauwkeurigheid kan worden becijferd 
daar de zaak werd voortgezet en de door 
een handelszaak geboekte winsten afhan
kelijk zijn van tal van uiteenlopende 
factoren; 

Overwegende dat het aldus de onmo
gelijkheid vaststelt om het juiste bedrag 
van de schade te bepalen wegens het 
ontbreken van vaststaande elementen 
van beoordeling ; 

Dat het ·arrest dienvolgens wettelijk 
1wn overgaan tot het schatten van de 
schade ex aequo et bono ; 

Overwegende dat het arrest, door. de 
schade aldus te begroten, geenszins een 
hypothese verkiest hoven het bepa1en 
van een zekere en bewezen schade en 
noch de normale bewijsmiddele:n noch 
de princiepen van de artikelen 1382 en 

1383 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

Overwegende dat de omstandigheid 
dat het arrest, tot staving van zijn 
stelling, luidens welke de schade niet met 
mathematische nauwkeurigheid kan wor
den becijferd, beschouwt dat de winsten 
van een handelszaak afhankelijk zijn van 
tal van uiteenlopende factoren, niet tot 
gevolg heeft dat de zekerheid nopens . 
het oorzakelijk verband tussen de arbeids
o:ngeschiktheid en de materiele schade 
in het gedrang komt ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 1315, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat, hoewel eiser in verband met 
de materiele schade na de consolidatie, 
in zijn op dit punt niet tegengesproken 
conclusie stelde dat << :na consolidatie, 
a fortiori, aari de deelgenoot Gaston 
Schoof, verder hetzelfde uitgereikt bleef 
als aan de deelgenoot J ozef Schoof n, 
het hof van beroep beschouwt dat de 
bestendige invaliditeit van de burgerlijke 
partij « haar kansen effectief vermindert 
om, bij steeds mogelijke verlating of 
uitscheiding van het tha:ns uitgebaat 
bedrijf, een even winstgevende werk
zaamheid te bekomen n, 

terwijl het arrest aldus de in de toe
komst geprojecteerde en in 1969 niet 
verwezenlijkte mogelijkheid veronder
stelt van een « verl!1ting of uitscheiding n 
van het door de burgerlijke partij uit
gebaat bedrijf en in deze niet gereali
seerde, in de toekomst liggende onder
stelli:ng, het verlies van de « kansen n 

van het slachtoffer overweegt « een even 
winstgevende werkzaamheid te beko
men», 

terwijl het hof van beroep aldus 
ongetwijfeld een verkeerde toepassing 
maakt van de rechtspraak betreffende 
het vergoeden van het verlies ener loutere 
kans, 

terwijl inderdaad, in zekere steeds zeld
zame gevallen, de rechtspraak heeft 
geoorloofd dat het verlies van een kans 
kon vergoed 'worden, doch dan op voor
waarde dat men werkelijk een kans zou 
verloren hebben die zich definitief stelde, 
terwijl het verlies van de kans moet vol
trokke:n zijn, 

terwijl, in het onderhavig geval, de 
kans zich helemaal niet stelde daar het 
geenszins bewezen is dat de burgerlijke 
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partij ooit zou staaxt voor de eventualiteit 
van het verlaten of uitscheiden van het 
bedrijf en dit des te twijfelachtiger is 
daar het bedoeld bedrijf met de kapita
len van de burgerlijke partij werkt, 
hetgeen een verlaten of uitscheiden zeer 
problematisch maakte, 

terwijl ten deze, geen kans verloren 
werd en men zich bevond voor een 
dubbele hypothese (kans plus eventueel 
toekomstige onwaarschijnlijke gebeur
tenis), hetgeen aan de beoordeling van 
het hof van beroep elke zekerheid ont
neemt en tevens elke bewijskracht ; dat 
het de burgerlijke partij, voor deze 
toekomstige hypothetische en denkbeel
dige schade, vrijstond voorbehoud te 
maken en, opnieuw te dagen wanneer, 
in de toekomst, de gebe"Ll.I'tenis zich zou 
voordoen, waarbij dan eventueel de kans 
zou gesteld worden : 

Overwegende dat, zo het arrest be
schouwt dat de bestendige arbeidsonge
schiktheid van de burgerlijke partij haar 
kansen om, bij steeds mogelijke verlating 
of uitscheiden van het thans geexploi
teerd bedrijf, een even winstgevende 
bedrijvigheid te bekomen, effectief ver
mindert, het zulks alleen doet tot staving 
van zijn beslissing luidens welke de 
bestendige aantasting van de lichamelijke 
gaafheid van de burgerlijke partij en de 
blijvende vermindering van haar arbeids
vermogen, welke door voormelde besten
dige arbeidsongeschiktheid worden ver
oorzaakt, zeker van zulke aard zijn dat 
zij een materiele schade met zich brengen ; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
geenszins een vergoeding toekent wegens 
een onderstelde, nog niet verwezenlijkte 
mogelijkheid, namelijk een eventueel 
uittreden uit de zaak of een stopzetten 
van de exploitatie ervan, doch wegens ·de 
reele blijvende vermindering van het 
arbeidsvermogen van de burgerlijke par
tij, welke tot uiting komt in de hie et 
mmc verminderde kans om, ingeval 
van uittreden uit de zaak of stopzetten 
van de exploitatie ervan, een even 
winstgevend werk te vinden ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vijfde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 1315, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk W etboek, 

doordat het bestreden arrest zowel een 
vergoeding voor morale schade als een 
vergoeding voor materiele schade toe
wijst, 

zonder te antwoorden op de conclusie 
van eiser, waarin deze, ter bevestiging 
van zijn standpunt dat uitsluitend een 
gemodereerd te apprecieren vergoeding 
voor morele schade diende te worden 
toegekend, liet gelden dat « het percen
tage van 18 t. h. door de gerechtelijke 
geneesheer bijzonder hoog is gesteld, 
vermits het enige wat overblijft, lichte 
subjectieve postcommotionele klachten 
zijn, met beweerde hoofdpijnen en 
draainissen, hetgeen - moest het alles 
objectief waar zijn - « wat " adynamie 
en dysarthric zou veroorzaken, hetgeen 
evenmin te controleren is en alleszins 
geen invloed heeft op de normale !evens
gang "• en « dat daartegenover, het 
klinisch onderzoek totaal negatief uitliep 
en de electroencephalogram enkel licht 
gestoord was, hetgeen, in deze graad, 
niet noodzakelijkerwijze verband houdt 
met een ongeval " : 

Overwegende dat het arrest omstandig 
uiteenzet: waarom het wegens de besten
dige arbeidsongeschiktheid, en namelijk 
wegens de bestendige aantasting van de 
1ichamelijke gaafheid en vermindering 
van het arbeidsvermogen die er uit voort
vloeit, een afzonderlijke vergoeding voor 
materiele schade toekent ; 

Dat het zodoende de conclusie van 
eiser, luidens welke enkel een gematigde 
vergoeding voor morele schade diende 
te worden toegekend, passend beant
woordt; 

Dat het arrest, om het toekennen van 
een vergoeding wegens materiNe schade 
en van een vergoeding wegens morele 
schade te verantwoorden, niet hoefde te 
antwoorden op de in het middel aange
haalde beschouwingen welke slechts argu
menten inhielden waaruit eiser afteidde 
dat de vergoeding wegens morele schade 
matig diende te zijn ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het zesde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 1315, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, na een vergoeding 
van de materiele schade, zowel de tijde
lijke als de definitieve, te hebben toege
kend wegens onder meer « aanzienlijke 
bijkomende inspanning " en « meer 
moeite " en « supplementaire prestaties "• 
hetgeen vanzelfsprekend tot het domein 
van de morele schade behoort, nochtans, 
na vergoeding hiervan langs de weg van 
de ten onrechte genoemde materiele 

1 schade, nogmaals schadevergoeding voor 
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1norele schade toekent, dit, bovendien, 
zonder verdere motivering, zodat er 
dubbel gebruik is tussen deze << bijko
mende inspanning », « meer moeite » en 
« supplementaire prestaties » en de afzon
derlijke vergoeding wegens morele schade, 

en doordat bet hof van beroep zich 
vergenoegde te zeggen dat « de morele 
schade gedurende de tijdelijke werk
ongeschiktheid door de eerste rechter 
juist geschat werd op 26.082 frank » en 
« dat de vergoeding voor morele schade 
tijdens de bestendige invaliditeit billijk 
op 122.500 frank mag worden vastge
steld », 

terwijl eiser nochtans elke gelijktijdige 
toekenning van vergoeding van mate
riele en vergoeding voor morele schade, 
betwistte: 

Overwegende dat uit bet op bet eerste 
middel gegeven antwoord blijkt, ener
zijds, dat de schade bestaande in de 
grotere inspanningen, moeite en supple
mentaire prestaties die bet slachtoffer 
zich moet opleggen om de verminderde 
arbeidskracht te verhelpen, door bet 
arrest wettelijk is beschouwd als een 
materiele schade, en anderzijds, dat de 
wegens morele schade toegekende v~rgoe
ding enkel « pijn en smarten » dekt ; 

Dat bet aangeklaagde dubbel gebruik 
dienvolgens niet voorhanden is ; 

Overwegende dat uit bet op bet vijfde 
middel gegeven antwoord blijkt dat bet 
arrest de conclusie van eiser, luidens 
welke geen afzonderlijke vergoeding we
gens materiele schade mocht worden toe
gekend, passend beantwoordt ; 

Dat bet middel feitelijke grondslag 
mist; 

II. Wat de voorziening van de naam
loze vennootschap naar Spaans recht, 
verzekeringsmaatschappij « Union et 
Phenix Espagnol » betreft : 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
waarop bet Hof acht vermag te slaan 
blijkt dat eiseres, door de burgerlijke 
partij in tussenkomst gqroepen verzeke
raar van de beklaagde, de voorziening 
heeft betekend aan de partij waartegen 
zij gericht is ; 

Dat de voorziening dienvolgens niet 
ontvankelijk is ; 

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

10 november 1969. - 2e kamer. -
Y oo1·zittm·, de H. van Beirs, voorzitter. -
Yerslaggever, de H. de Vreese.- Gelijk-

luidende conclusie, de H. Colard, advo
caat-generaal. - Pleiter, de H. Speyer 
(van de balie te Antwerpen). 

2e KAMER.- 10 november 1969. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
BESLISSING WAARBIJ HETZELFDE 
FElT ALS TWIJFELACHTIG TEN AANZIEN 
VAN EEN PARTIJ EN ALS V ASTSTAAND 
TEN AANZIEN VAN DE TEGENPARTIJ 
WORDT BESCHOUWD. - TE:GENSTRIJ
DIGE RE.DE1NE:N.- NIET MET RE1DE1NEN 
OMKLEDE BES!,ISSING. 

Door tegenstrijdigheid aangetast en der
halve niet met redenen omkleed is de 
beslissing waarbij hetzelfde strafbaar 
jeit als twijjelachtig ten aanzien van een 
pa1·tij en als vaststaande ten aanzien 
van de tegenpartij woTdt beschouwd (1). 
(Grondwet, art. 97.) 

(VAN DEN BUI,CK EN PERSONENVENNOOT
SCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJK
HEID « MERA », T, ROBBENS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op ll maart 1969 in boger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Gent ; 

Overwegende dat bet bestreden vonnis, 
na vastgesteld te hebben dat bet boger 
beroep van bet openbaar ministerie 
laattijdig aan eiser Van den Bulck werd 
betekend, en dat deze laatste derhalve 
onherroepelijk vrijgesproken werd, de 
eisers veroordeelt op burgerlijk gebied, 
ten gevolge van bet boger beroep van 
verweerder, burgerlijke partij; 

Over bet middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 1382, 1383 en 1384 van bet 
Burgerlijk Wetboek en 27, § 1, van bet 
W egverkeersreglement, 

dom·dat de rechtbank enerzijds ver
klaart dat er twijfel bestaat nopens de 
vraag of verweerder Robbens opnieuw 

(1) Raadpl. cass., 23 oktober 1967 (Ar1·. 
cass., 1968, blz. 265). 

r-:-
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zou hebben aangezet toen eiser Van den 
Buick op zijn hoogte gekomen was en 
anderzijds niettemin aanneemt dat het 
voertuig van Robbens stilstond op het 
ogenblik van de aanrijding, zodat het 
vonnis tegenstrijdig is door een feit, dat 
het twijfelachtig verklaart, tevens als 
vaststaande te beschouwen : 

Overwegende dat na verweerder Rob
hens wegens inbreuk op artikel 16, 2, a, 
van het wegverkeersreglement te hebben 
veroordeeld, om eiser Van den Bulck die 
op de hoofdweg reed niet te hebben 
laten voorgaan, de rechtbank, bij het 
beslissen over de door Robbens tegen 
Van den Buick en de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
« Mera » ingestelde burgerlijke vordering, 
enerzijds, oordeelt dat er twijfel bestaat 
nopens de vraag of Robbens opnieuw 
zou. hebben aangezet toen Van den Buick 
op zijn hoogte gekomen was, en, ander
zijds, na onderstreept te hebben dat deze 
vraag beslissend is voor het bepalen van 
de verantwoordelijkheid, de aanrijding 
uitsluitend toeschrijft aan de onvoor- · 
zichtigheid van Van den Buick, die bij 
het regelen van zijn snelheid niet vol
doende rekening heeft gehouden met het 
aldaar stilstaande voertuig van Rob bens ; 

Overwegende dat het tegenstrijdig is 
eenzelfde feit, in het onderhavige geval 
het stilstaan van de wagen van verweer
der, tegelijk als twijfelachtig en als 
vaststaande te beschouwen ; 

Dat de rechtbank weliswaar verklaart 
dat de twijfel ten goede moet komen aan 
degene wie het beweerde maneuver ver
weten wordt, doch dat het niettemin 
strijdig blijft eenzelfde feit ten aanzien 
van verweerder Robbens als twijfelachtig 
en ten aanzien van de eisers als vaststaan
de te beschouwen ; 

Dat de beslissing over de burgerlijke 
vordering dienvolgens niet gemotiveerd 
is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het uitspraak 
gedaan heeft op burgerlijk gebied ; 
beveelt dat melding van het thans gewe
zen arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerder in de kosten, 
behalve die van betekening van de voor
ziening aan het openbaar ministerie welke 
ten laste van de eisers worden gelegd ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Dender
monde, zetelende in hoger beroep. 

10 november 1969. - 2e kamer. 

Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.
Verslaggeve1·, de H. Rutsaert. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Colard, advo
caat-generaal. - Pleiter, de H. Ver
stuighe (van de balie bij het Hof van 
beroep te Gent). 

2e KAMER. - 10 november 1969. 

1° TELEGRAAF EN TELEFOON. -
RADIOVERBINDINGEN. - WET VAN 
26 JANUARI 1960 BETREFFENDE DE 
TAKSEN OP DE TOESTELLEN VOOR HET 
ONTVANGEN VAN RADIOVERBINDINGEN. 
- MISDRIJVEN.- VERBEURDVERKLA· 
RING. - VooRWAARDEN. 

2° TELEGRAAF EN TELEFOON.
RADIOVERBINDINGEN. - WET VAN 
26 JANUARI 1960 BETREFFENDE DE 
TAKSEN OP DE TOESTELLEN VOOR HET 
ONTVANGEN VAN RADIO-OMROEPUIT· 
ZENDINGEN.- NIET-BET.ALING VAN DE 
TAKSEN.- VERBEURDVERKLARING DIE 
NIET WETTELIJK IS UITGESPROKEN. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF· 
ZAKEN. - MIDDEL GEGROND OP EEN 
DOOR DE RECHTER GEPLEEGDE DWA· 
LING IN RECHTE.- DWALING ZONDER 
INVLOED OP DE WETTELIJKHEID VAN 
HET BESCHIKKENDE GEDEELTE. 
MIDDEL ZONDER BELANG. 

1° De verbeurdverlclaring waarvan sprake 
in artikel 16, lid 2 en 3, van de wet van 
26 januari 1960 betreffende de taksen 
op de toestellen voor het ontvangen van 
raclio-omroepuitzendingen kan enkel W01'· 
den uitgesproken in zover, enerzijds, de 
voo1'wacp·den gesteld bij de artikelen 42 
en 43 ran het Strajwetboek en, ander
zijds, de voorwaarde van herhaling 
bepaald bij artikel 16, lid 3, gelijktijdig 
vervuld zijn (1). 

2° In geval van niet-betaling van de 
taksen waa?"van sp1'ake in de artikelen 1, 
2 en 3 van de wet van 26 janua1'i 1960 
betreffencle de taksen op de toestellen 
voo1' het ontvangen van radio-om1'oepuit
zendingen, mag de verbeurdve1·kla1'ing 
van het ontvangsttoestel niet wo1·clen uit
gesp1'0ken, daar dit toestel noch het 
voo1'WM'P van het misd1'ijj kan zijn, noch 
kon gediend hebben tot of bestemcl zijn 
voor het plegen van het misclrijj en 
evenmin uit het misdrijf voortkomt (2). 

(1) en (2) Cass., 24 maart. 1969 (Arr. cass., 



-----1 
J _j-

~,-

-255 _..:.. 

3o Niet ontvankelijk bij gebreke van 
belang is het middel dat aan de 1·echter 
verwijt een dwaling in rechte te hebben 
begaan, wanneer deze zonder invloed is 
op de wettelijkheid van het bestreden 
beschiklcende gedeelte ( 1). 

(PROCUREUR DES KONINGS 
TE DENDERMONDE, T. MASTBOOMS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 31 maart 1969 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 16 van de wet van 
26 januari 1960 betreffende de taksen 
op de toestellen voor het ontvangen van 
radio-omroepnitzendingen en 42 en 43 
van het Strafwetboek, 

do01·dat het bestreden vonnis, hetwelk 
verweerder veroordeelt tot een .geldboete, 
om, honder zijnde van een toestel ~o.or 
het ontvangen van omgeroepen televiSle
nitzendingen, de jaarlijkse televisietaks 
niet tijdig te hebben betaald, de ver
beurdverklaring van dit toestel, eigendom 
van verweerder, niet beveelt hoewel het 
vonnis aanneemt dat verweerder reeds 
voordien nit hoofde van een inbrenk op 
dezelfde wetsbepaling werd veroordeeld 
bij vonnis dat in kracht van gewijsde is 
gegaan, om de redenen dat artikel 42 
van het Strafwetboek niet toepasselijk is 
-op halatigheidsmisdrijven, en dat arti
kel 16 van de wet van 26 jannari 1960 
niet bepaalt dat de verbenrdverklaring 
moet worden uitgesproken in geval van 
herhaling, 

terwijl voormeld artikel 16, lid 2 en 3, 
voorschrijft dat alle bepalingen van 
boek I van het Strafwetboek op deze 
inbrenken toepasselijk zijn, met nitzon
dering van de artikelen 42 en 43 die 
slechts mogen worden toegE'past op voor
waarde dat de honder van de toestellen 
waarvoor geen taks is betaald, reeds 
veroordeeld is geweest uit hoofde van 
een inbrenk op dezelfde wetsbepalingen, 

en terwijl nochtans de verbeurdver
klaring, bepaald door de artikelen 42 

1969, biz. 693} en de noten onder dit arrest; 
11 en 16 juni 1969 (ibid., biz. 998 en 1032). 

{1) Cass., 24 maart 1969, vermeid in de 
vorige noot. 

en 43 van het Strafwetboek, altijd moet 
worden toegepast wanneer de door: de 
wet daartoe gestelde voorwaarden voor
handen zijn : 

Overwegende dat, wat de verbeurdver
klaring betreft, artikel 16, lid 2 en 3, 
van de wet van 26 jannari 1960 betref
fende de taksen op de toestelle_n voor het 
ontvangen van radio-omroepuitzendin
gen, naar de algemene beginselen vervat 
in de artikelen 42 en 43 van het Straf
wetboek verwijst, onder dit voorbehoud 
echter dat de verbeurdverklaring slechts 
mag uitgesproken worden voor zover de 
honder van het ontvangsttoestel reeds 
veroordeeld is geweest nit hoofde van 
een inbrenk op dezelfde wetsbepalingen; 

Dat znlks betekent dat de verbeurd
verklaring slechts mag nitgesproken wor
den voor zover, enerzijds, de voorwaarden 
bepaald in de artikelen 42 en 43 van het 
Strafwetboek en, anderzijds, de voor
waarde van herhaling bepaald in arti
kel 16, lid 3 voormeld, zijn vervnld; 

Overwegende dat, bij niet-betaling van 
de taksen bepaald in de artikelen 2 en 3 
van voormelde wet, het ontvangsttoestel 
noch het voorwerp van het misdrijf kan 
nitmaken; noch kari gediend hebben of 
kon bestemd zijn tot het pl~gen van het 
misdrijf, en evenmin nit het misdrijf 
vom;tkomt ; 

Dat derhalve de voorwaarden bepaald 
in: artikel 42 van het Strafwet hoek niet 
vervuld zijnde, er bij inbrenk op de 
artikelen 1 en 2 van voormelde wet, 
geen verbenrdverklaring mag worden 
nitgesproken ; 

Overwegende, derhalve, dat de bestre
den beslissing alleszins wettelijk gerecht
vaardigd blijkt, welke ook de waarde 
weze van de gekritiseerde redenen, zodat 
het middel, bij gemis aan belang, niet 
ontvankelijk is ; 

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

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

10 november 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.
Verslaggever, de H. de Vreese. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Colard, advo
caat-generaal. 

I 
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28 KAMER.~ 10 november 1969. 

1 o INTERNATIONALE VERDRAGEN. 
~ VERDRAG TOT BESCHERMING VAN 
DE RECHTEN VAN DE Jii!ENS EN DE 
FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, ARTI
KEL 6-3, LETTER d. ~ DRAAGWIJDTE 
VAN DEZE BEPALING. 

2° CASSATIEMIDDELEN. ~ STRAF
ZAKEN. ~ STRAFVORDERING. ~ 1\lbD
DEL DAT ZONDER BELANG IS GEWORDEN 
INGEVOLGE DE BESLISSING VAN RET 
HoF MET BETREKKING TOT EEN ANDER 
MIDDEL. ~ NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

3° CASSATIEMIDDELEN. ~ STRAF
ZAKEN. ~ EEN ENKELE STRAF UITGE
SPROKEN WEGENS VERSCHILLENDE 
MISDRIJVEN. ~ MIDDEL DAT SLECHTS 
OP EEN ENKEL MISDRIJF BETREKKING 
HEEFT. ~ STRAF DIE DOOR EEN ANDER 
MISDRIJF WETTELIJK GERECHTV AAR
DIGD BLIJFT. ~ NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

1° Artikel 6-3, letter d, van het Verdmg 
tot bescherming van de rechten van de 
mens en de jundamentele m·ijheden, op 
4 november 1950 te Rome ondertekend 
en goedgekeurd bij de handeling van 
de wetgevende macht van 13 mei 1955, 
sluit niet in dat elke getuige, waarvan 
het verhoor ·ter terechtzitting wordt 
gevraagd, noodzakelijk hierop door de 
jeiten1·echte1· dient te worden onder
hoard (1). 

2° Niet ontvankelijk is het middel dat 
voor de eiser zonder belang is geworden 
ingevolge de beslissing van het Hoj met 
bet1·ekking tot een ande1· middel (2). 

3o W o1·dt wegens verschillende misdrijven 
een enkele st1-aj uitgesprolcen, dan is 
wegens het ontbrelcen van belang niet 
ontvankel~ik de cis tot cassatie van de 
beslissing ove1· de stmjvorde1·ing gegrond 
op een middel dat enkel betreklcing heejt 
op een deze1· misd·rijven, ook al blijjt de 
straj door een ander misdrijj wettelijk 
gerechtvaardigd (3). (Wetb. van strafv., 
art. 411 en 414.) 

(1) Verg. cass., 20 juli 1962 (Bull. en PAsrc., 
1962, I, 1138). 

(2) Cass., 6 april 1967 (An·. cass., 1967, 
biz. 947) en de in de noot aangehaaide arres
ten; 14 maart 1969 (ibid., 1969, biz. 655). 

(3) Raadpl. cass., 22 oktober 1969, supra, 
biz. 185. 

(VANDECANDELAERE.) 

ARREST. 

RET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 april 1969 door het Hof 

·van beroep te Gent gewezen ; 
0 ••••••• 0 0 .• •• 0 •••••• 0 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten van verdedi
ging, van de artikelen 6,3 van het 
V erdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijhe
den ondertekend op 4 november 1950, 
te Rome, goedgekeurd door de wet van 
13 mei 1955, en 97 van de Grondwet, 

doonlat het bestreden arrest eiser ver
oordeelt wegens de telastlegging L, na er 
op gewezen te hebben dat uit de enige 
aanvaardbare verklaring van Van Hulle 
duidelijk blijkt dat deze laatste de 
varkensstapel bij Van Dierendonck heeft 
ingeent met zijn entstof; dat de veearts 
Vandecandelaere bij die inentingen niet 
is tussengekomen, doch op verzoek van 
Van Hulle een getuigschrift, gedagtekend 
van 4 maart 1966, heeft afgeleverd 
waarbij hij valselijk bevestigde dat hij 
de gehele varkensstapel van het bedrijf 
van Van Dierendonck op die datum 
inentte; 

doordat het arrest beslist dat er geen 
aanle~ding bestaat en het totaal over
bodig is gebleken de ten verzoeke van 
eiser V andecandelaere gedagvaarde ge
tuige Margaretha Dendooven ter terecht
zitting te verhoren, gezien het omstandig 
verhoor door de onderzoeksagenten 
tijdens het vooronderzoek afgenomen; 

doordat het arrest er aan toevoegt dat 
eiser Vandecandelaere, die afwezig was 
op 9 maart 1966 en uitgenodigd werd 
voor verhoor op 12 maart, zich op die 
dag niet aanmeldde en eerst op 15 maart 
kon verhoord worden ; dat hij zeker wou 
zijn dat Van Hulle intussen zijn nieuwe 
verklaring zou hebben afgelegd en met 
Margaretha Dendooven, echtgenote van 
Van Dierendonck, de zaak had kunnen 
bespreken; dat Vandecandelaere niet de 
gewone veearts van Van Dierendonck 
was en bij deze laatste binnengebracht 
werd door Van Hulle, die ze pas sedert 
enkele n1aanden kenden ; 

doordat het arrest verder opmerkt dat 
aileen reeds het feit dat de getuige 
Dendooven verklaarde dat Vandecande
laere aileen en zonder de hulp van iemand 
anders de biggen kwam inenten, reeds 
aanzet om die verklaringen met de pas-
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sonde omzichtigheid te aanvaarden ; dat 
immers uit de verklaringen van andere 
betrokken veehandelaars en ook van de 
beklaagden blijkt dat de werkende vee
arts voor de inentingen steeds de hulp 
van iemand nodig had ; 

doordat er volgens het arrest anderzijds 
dient te worden aangestipt dat Van Hulle 
in zijn eerste verklaring uitdrukkelijk 
heeft verklaard dat hij bij Van Dieren
donck varkens had gekocht en deze ter 
plaatse had ingespoten tegen mond- en 
klauwzeer (en niet tegen de hoest, zoals 
hij later zal verklaren) en daar ook zes 
of zeven zeugen, die hij niet zou kopen, 
inentte met zijn entstof; dat ook de 
door hem. gekochte dieren overgebracht 
werden onder dekking van een inentings
getuigschrift afgeleverd door veearts 
Vandecandelaere, alhoewel deze laatste 
in feite geen inentingen had verricht, 
maar op zijn vraag dergelijk getuigschrift 
afieverde; 

doordat er luidens het arrest uit dit 
alles blijkt dat de latere verklaring van 
Margaretha Dendooven niet steekhou
dend is, 

terwijl het arrest aldus de rechten van 
de verdediging schendt door het totaal 
overbodig te achten ter terechtzitting de 
ten verzoeke van eiser regelmatig gedag
vaarde getuige Margaretha Dendooven 
te verhoren, Welke in. het '' omstandig 
verhoor » door de onderzoeksagenten 
tijdens het vooronderzoek juist en formeel 
had bevestigd dat eiser Vandecandelaere 
inderdaad de gehele varkensstapel van 
het bedrijf Vandierendonck, haar echt
genoot, zelf had ingeent, waaruit moest 
volgen dat de telastlegging L geenszins 
bewezen was en terwijl het arrest aldus 
in het onzekere laat of dit bewijsmiddel 
onjuist dan wel juist moest bevonden 
worden, zodat het arrest meteen arti
kel 97 van de Grondwet schendt en de 
telastlegging L niet wettelijk heeft 
kunnen gronden : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond van de zaak soeverein oordeelt 

, .of er redenen zijn om een door een 
_ partij gevraagd verhoor van eon getuige 

te bevelen; 
Overwegende dat de rechter die een 

vraag tot verhoor van een getuige ver
werpt omdat hij, zoals ten deze, van 
oordeel is dat dit verhoor ter zitting 
totaal overbodig is gebleken gezien het 
omstandig verhoor van die getuige tijdens 
het vooronderzoek, de rechten van de 
verdediging niet schendt, zelfs wanneer 
de partij die dit verhoor had gevraagd 

CASSA'riE, 1970. - 9 

het belang van het verhoor van die 
bepaalde getuige had onderstreept ; 

Overwegende dat artikel 6,3 van het 
V erdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijhe· 
den, ondertekend op 4 november 1950, 
te Rome, goedgekeurd door de wet van 
13 mei 1955, hetwelk bepaalt dat een
ieder die wegens een strafbaar feit wordt 
vervolgd het recht heeft het oproepen 
en de ondervraging van getuigen a 
decharge te doen geschieden op dezelfde 
voorwaarden als het .geval is met de 
getuigen a charge, niet inhoudt dat elke 
getuige waarvan de ondervraging ter 
zitting wordt gevraagd, nogmaals ter 
zitting moet worden onderhoord ; 

Overwegende dat uit de in het middel 
aangehaalde beschouwingen van het 
arrest met zekerheid blijkt dat de rechters 
het bewijsmiddel dat uit het verhoor van 
voormelde getuige zou moeten blijken 
en luidens hetwelk eiser, en niet Van 
Hulle, de gehele varkensstapel van 
landbouwer Van Di_erendonck zou hebben 
ingeent, onjuist hebben bevonden; 

Dat de in het middel aangevoerde 
schending van artikel 97 van de Grondwet 
dienvolgens niet voorhanden is en het 
arrest de veroordeling wegens de telast
legging L wettelijk rechtvaardigt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

doordat het bestreden arrest eiser 
veroordeelt wegens de telastlegging J 
na er op gewezen te hebben dat uit de 
verklaringen van Van Hulle van 8 maart 
1966 blijkt dat hij de vaccins tegen de 
varkenspest, die bij hem aangetroffen 
werden, een drietal maanden v66r zijn: 
verhoor, dus begin 1966, kocht van 
Vandecandelaere, er slechts aan toevoe~ 
gend dat door de verbalisanten werd 
vastgesteld dat op de aangetroffen flesjes 
het etiket werd afgescheurd, dat indien 
men gebeurlijk zou kunnen aanvaarden 
dat het etiket van een der fiesjes toevallig 
verwijderd werd, het nochtans opvallend 
is en verdacht .voorkomt dat de etiketten 
van al de aangetroffen fiesjes " afge
scheurd )) werden ; dat maar een uitleg 
mogelijk is, namelijk dat ze er opzettelijk 
werden van verwijderd ten einde de 
herkomst te verduiken ; dat overigens 
de deskundige de verpakking en de fiesjes 
heeft vergeleken met dergelijke produk
ten welke voorradig waren ·in het centrum 
te Torhout en tot de vaststelling kwam 
dat de bij Van Hulle aangetroffen fiesjes 

c-· 
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identiek van inhoud en verpakking waren 
als de flacons« Pestovax C. T. » voorradig 
in dit centrum; dat het een gelyophili
seerd gelapiniseerd vaccin tegen varkens
pest betreft dat onder toepassing valt 
van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 
en in Belgie . niet geregistreerd is en 
dienvolgens niet in de handel mag worden 
gebracht of ter hand gesteld, dat er ter 
zake dan ook geen sprake kan van zijn 
dat de bij Van Hulle aangetroffen en door 
Vandecandelaere geleverde vaccins tegen 
varkenspest een restant zouden zijn van 
de door Vandecandelaere in 1965 gale
verde of aangevraagde dosissen « Pesto
vax Iffa », 

te1·wijl het arrest aldus niet antwoordt 
op het uit de gegevens van het dossier 
geputte en in regelmatige conclusie ver
woorde verweer van eiser, dat er op wijst 
dat eiser eensdeels aan Van Hulle op 
25 maart 1965 op reglementaire wijze 
150 dosissen in Belgie geregistreerd 
gelapiniseerd vaccin van Gembloux afle
verde en dat anderdeels het vaccin 
Pestovax, dat eiser in juli, augustus en 
september 1965 afleverde, niet aileen niet 
bestemd was voor Van Hulle, n1aar 
bovendien geenszins het soort Frans 
vaccin Pestovax C. T. (1;>ereid door het 
Institut de Serotherapie de Toulouse) 
was, zoals er bij Van Hulle werd aange
troffen door de gerechtelijke politie, 
maar integendeel Pestovax Iffa (van het 
Institut Fran<;mis de la Fievre Aphteuse, 
vervaardigd door de firma Merieux te 
Lyon): 

Overwegende dat het bestreden a.rrest 
een enkele straf uitspreekt wegens de 
feiten L, I, J en IYI; 

Overwegende dat de verwerping van 
de eerste en derde middelen tot gevolg 
heeft dat de uitgesproken straf haar 
wettelijke rechtvaardiging vindt in de 
telastlegging L ; 

Dat derhalve het middel, dat aileen op 
de telastlegging J slaat, bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is ; 

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

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

10 november 1969. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, de H. ~an Beirs, voorzitter.
Verslaggever, de H. de Vreese. - Gelijlc
luidende conclusie, de H. Colard, advo
caat-generaal. - Pleiter, de H. Lode 

Verhaegen (van de balie bij het Hof van 
beroep te Gent). 

18 KAMER.- 13 november 1969. 

1° HUWELIJKSCONTRACT. - M:Eu • 
BELEN DIE ZIOH IN DEl GEMEENSOHAP
PELIJKE WONING VAN DE EOHTGENOTEN 
BEVINDEN. - TERUGVORDERING DOOR 
DE EOHTGENOTE VAN DE EIGENDOM 
VAN BEPAALDE MEUBELEN.- BESLIS
SING DIE INGAAT OP DEZE EIS, OP 
GROND DAT DE EOHTGENOOT NIET 
BEWIJST DAT ZIJN EOHTGENOTE NIET 
DE EIGENARES IS VAN DE TERUGGE· 
VORDERDE MEUBELEN. - 0NWETTE
LIJKE BESLISSING. 

2° BEWIJS.- BURGERLIJKE ZAKEN.
TERUGVORDERING DOOR EEN GEHUWDE 
VROUW, VAN DE EIGENDOJ\'[ VAN DE 
MEUBELEN DIE ZICH IN DE GEMEEN
SOHAPPELIJKE WONING VAN DE EOHT
GENOTE.N BEVINDEN. - BEWI.TSLAST. 

1 o en 2° H et staat aan de echtgenote die 
een eigendoms1·echt op de meubelen, 
welke zich in de gemeenschappelijke 
waning bevinden, opvordert het 
bestaan van dit 1·echt te bewijzen; 
derhalve onwettelijk is de beslissing die 
ingaat op de eis van de echtgenote door 
te steunen op de enkele grand dat door 
de echtgenoot niet is bewezen dat zijn 
echtgenote niet de eigenares is van 
de opgevorderde meubelen (1). (Bnrg. 
Wetb., art. 1315.) 

(OUWERX, T. DESTEXHE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
·arrest, op 17 december 1968 door het 
Hof van beroe'p te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
di:ilg van de artikelen 1315 van het 
Bnrgerlijk W etboek en 97 van de Grond· 
wet, 

doordat, nu het uitspraak moest doen 
op de vordering van verweerster die, 
onder aanvoering van haar hoedanigheid 

(l) Raadpl. cass., 12 februari 1948 (Bull. en 
PASIC., 1948, I, 100); DE PAGE, Traite de droit 
civil belge, d. X-1, nr 1366, A. 



J - [_ 

-259-

van echtgenote gehuwd onder het stelsel 
van scheiding van goederen en van het 
bestaan van het echtscheidingsgeding 
dat zij tegen eiser had ingesteld, vroeg 
dat hij zou worden veroordeeld om haar 
meubelen en voorwerpen terug te geven 
waarvan vroeger het door partijen 
bewoonde appartement was voorzien, 
doch die in het bezit van eiser waren 
gebleven, en ten opzichtevan de conclusie 
van eiser waarbij 1° onder meer werd 
aangevoerd dat terwijl verweerster reeds 
over een genoegzaam belangrijk meubilair 
beschikt om overeenkomstig de eisen 
van haar sociaal milieu te wonen « het, 
daarentegen, bewezen is dat (hijzelf) 
niet het nodige bezit om onder dezelfde 
voorwaarden te gaan wonen "• waardoor 
eiser wilde betogen dat verweerster de 
door haar gevorderde meubelen niet nodig 
had, doch dat ze voor hem noodzakelijk 
waren en, derhalve, in zijn bezit moesten 
blijven; 2° er, anderzijds, op werd 
gewezen dat verweerster weigerde het 
bewijs te leveren van de eigendoms
rechten die zij op de litigieuze meubelen 
beweerde te hebben, en werd aangevoerd 
dat « indien het hof van beroep de rechts
vordering van eiseres in hoger beroep 
(thans verweerster) zou ontvangen en ze 
zelfs gedeeltelijk zou toewijzen, zoals de 
eerste rechter zulks heeft gedaan, het toch 
nog de beslissing van deze laatste zou 
moeten wijzigen door, met toepassing van 
het beginsel acto1·i incumbit probatio, de 
bewijslast op eiseres in hoger beroep te 
leggen, het hof van beroep, dat de 
beschikki11g van de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg, zitting 
houdende in kortgeding, wijzigt, aan 
verweerster voorlopig de meubelen en 
roerende voorwerpen toekent door haar 
gevorderd in de conclusie die zij op de 
terechtzitting van 19 november 1968 
heeft neergelegd en « voor zoveel als 
nodig gedaagde in hoger beroep veroor
deelt om ze aan haar terug te geven » 
en dat het hof van beroep, om aldus te 
beslissen, hierop steunt « dat het redelijk 
is ... , wanneer elke echtgenoot de meube
len bezit die hij nodig heeft, voorlopig 
het overschot toe te kennen aan degene 
die er persoonlijk eigenaar van is; dat 
gedaagde in hoger beroep dus ten 
onrechte de vordering van zijn echtgenote 
betwist, vermits hij niet bewijst dat zij 
meubelen opvordert die haar niet toe
behoren ; dat hij in het kader van de 
huidige procedure weliswaar gerechtigd 
is om het meubilair te bekomen dat hij 
nodig heeft, doch dat hij in dat opzicht, 
door middel van tegenberoep, enkel 
vordert een eiken eenpersoonsbed, een 

ronde eetkamertafel met de stoelen en 
een eetservies in fa1ence die zich thans 
in de kelder van het gebouw aan de rue 
Saint-Leonard bevinden ; . . . dat, daar 
eiseres in hoger beroep niet betwist dat 
haar man deze meubelen nodig heeft, het 
tegenberoep dient toegewezen te worden, 
onder voorbehoud van de rechten van de 
partijen bij de definitieve regeling », 

terwijl, eerste · onderdeel, hoewel het 
aldus uitdrukkelijk aanneemt dat elk 
v~n de echtgenoten, -en dientengevolge 
elSer,- eerst de meubelen moet hebben 
die hij nodig heeft, het bestreden arrest 
nalaat te antwoorden op het verweer 
dat eiser tegen de vordering heeft aange
voerd en hieruit is afgeleid dat hijzelf de 
door verweerster gevorderde meubelen 
nodig had (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) ; 

tweede onde1·deel, aangezien de do~r 
verweerster gevorderde meubelen in het 
bezit van eiser Waren, verweerster het 
bewijs diende te leveren van de- eigen
domsrechten die zij erop beweerde te 
hebben om er de teruggave van te 
vorderen, en het niet aan eiser behoorde 
te bewijzen dat zij deze rechten niet 
had, zodat het arrest de bewijslast 
omkeert, door de vordering van verweer
ster toe te wijzen, op grond dat eiser 
niet bewijst dat zij meubelen opvordert 
die haa;r niet toebehoren (schending van 
de art1kelen 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek, 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest, na erop 
gewezen te hebben « dat er in het kader 
van de huidige procedure geen sprake 
van kan zijn om op de vereffening en de 
definitieve verdeling van het meubilair 
vooruit te lopen », beslist « dat het 
echter redelijk is, wanneer elke echtge. 
noot de meubelen bezit die hij nodig 
heeft, voorlopig het overschot toe te 
kennen aan degene die er persoonlijk 
eigenaar van is " en besluit << dat de 
gedaagde in boger beroep dus ten 
onrechte de vordering van zijn echtgenote 
betwist, vermits hij niet bewijst dat zij 
meubelen opvordert die haar niet toe
behoren "; 

Overwegende dat aldus de feitenrech
ter aan verweerster een eigendomsrecht 
op zekere meubelen toekent op grond 
hiervan dat haar echtgenoot niet bewijst 
dat zij er niet de eigenares van is ; 

Overwegende dat verweerster, die een 
recht opvorderde, oervan het bestaan 
diende te bewijzen en het niet aan eiser 
stond het tegendeel te bewijzen ; 

Dat het middel gegrond is ; 
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Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het aan verweerster 
voorlopig de meubelen en roerende voor
werpen toekent door haar gevorderd in 
de conclusie die zij op de terechtzitting 
van 19 november 1968 heeft neergelegd 
en voor zoveel als nodig eiser veroordeelt 
om ze haar terug te geven; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; houdt de kosten 
aan opdat hierover door de feitenrechter 
zou worden -beslist ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

13 november 1969. - 1e kanier. -
Voorzitte1· en V erslaggever, de H. Valentin, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gillijklttidende conclusie, de H. Colard, 
advocaat-generaal.- Pleiter, de H. Fan
res. 

Je KAMER.- 13 november 1969. 

1 o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. - ARREST 
WAARBIJ DE EOHTSCHEIDING OP GROND 
VAN BEPAALDE FElTEN WORDT TOEGE
STAAN. - ARR:msT DAT VASTSTE;LT DAT 
DE VERWERENDE PARTIJ IN DE_ VORDE
RING, DOOR OPZETTELIJK GEEN TEGEN
VFRHOOR TE DOEN AFNE_ME;N, IN 
GEBRE_KE IS GEBLEVEN HET NIET BELE_
DIGEND KARAKTER Tm BEWIJZEN VAN 
DE DOOR HE_T REOHTSTREEKS GETUI
GENVERHOOR BEWEZEN FElTEN. 
GEEN OMKERING VAN DE BEWIJSLAST. 

20 BEWIJS.- BURGERLIJKE ZAKEN.
ARREST WAARBIJ DE EOHTSOHEIDING 
OP GROND VAN BEPAALDE FElTEN 
WORDT TOEGESTAAN EN EROP GEWEZEN 
WORDT DAT DE VERWERENDE PARTIJ 
IN DEZE VORDERING, DOOR OPZETTELIJK 
GEEN TEGENVERHOOR TE DOEN AFNE
MEN, IN GEBREKE IS GEBLEVEN HET 
NIE.T BELEDIGEND KARAKTER TE BE
WIJZEN VAN DE DOOR RET REOHT
STRE_EKS GETUIGENVERHOOR BEWEZEN 
FElTEN. - GEEN OMKERING VAN DE 
BEWIJSLAST. 

1° en 2o De bewijslast wordt niet omgekeerd 
door het arrest dat de echtscheiding op 
g1·ond van bepaalde feiten toestaat, na 
te hebben vastgesteld dat de verwerende 
partij in deze vordering, door opzettelijk 
geen tegenverhoor te doen afnemen, in 

gebreke is gebleven het niet beledigend 
karakter te bewijzen van de door het 
rechtstreeks getuigenverhoor bewezen fei
ten (1). (Burg. Wetb., art. 231 en 1315.) 

(L ... , T.V ... ) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 19 december 1967 en 
24 december 1968 gewezen door het Hof 
van beroep te Luik ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 231 en 1315 
van hflt Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

do01·dat, om de door verweerster gevor
derde echtsqheiding toe te staan, ofschoon 
eiser toegel~j>ten was tot het bewijs van 
sommige feiten betreffende zijn gezond
heidstoestand en hij bij aanvullende con
clusie stelde « dat wegens zijn toestand 
en wegens de staat van zijn gezondheid 
gedaagde in boger beroep dit tot nog toe 
niet heeft kmmen leveren "• het arrest 
van 24 december 1968 het beledigend 
karakter van de feiten die verweerster 
aan haar echtgenoot verwijt, bewezen 
acht op grond « dat gedaagde ... beweert, 
zonder het echter te bewijzen, dat het 
hem niet mogelijk is geweest het getui
genverhoor te doen verrichten wegens 
zijn slechte gezondheid ... ; dat het stil
zitten van gedaagde een uitstelmaneuver 

_is om de oplossing van de oorspronkelijke 
rechtsvordering te vertragen " ; 

terwijl, eerste onclerdeel, de partij die 
echtscheiding eist, moet bewijzen dat de 
feiten die zij aan de verwerende partij 
verwijt, beledigend zijn en het niet aan 
de verwerende partij behoort te bewijzen 
dat deze feiten niet beledigend zijn 
(schending van de artikelen 231 en 1315 
van bet Burgerlijk W etboek) ; 

tweede onderdeel, als antwoord op de 
conclusie waarbij een wankele gezond
heidstoestand aangevoerd wordt, bet 
arrest er zich niet mocht toe beperken 
aan eiser een « uitstelmaneuver " toe te 
schrijven, zonder uitleg te geven over 
het al dan niet gegronde van de genees
kundige redenen, zodat het arrest, dat 

(1) Nopens het begrip tegenverhoor in zake 
echtscheiding en scheiding van tafel en bed 
raadpl. cass., 11 april 1969 (Arr. cass., 1969, 
biz. 741). 
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-zulks niet doet, niet regelmatig met re
denen is omkleed (schending van arbi
kel 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat, om de oorspronke
lijke rechtsvordering van verweerster in 
te willigen, het bestreden arrest van 
28 december I968 hierop steunt dat 
« de sto:ffelijke en zedelijke verlating van 
vrouw en kinderen door de man, onver
antwoord is gebleven, zodat de door 
eiseres in hoger beroep, thans verweer
ster, aangevoerde grove belecliging bewe
zen en haar eis gegrond is » ; 

Dat eiser bij conclusie van 5 en 
I2 november I968 zich ertoe beperkt 
had, met betrekking tot de oorspronke
lijke echtscheidingsvordering van ver
weerster, te stellen dat hij wegens zijri 
toestand en wegens de staat van zijn 
gezondheid tot het getuigenverhoor, bij 
arrest van I9 december 1967 toegestaa,n, 
nog niet had kunnen doen overgaan en 
dat " hij er niet van afziet het getuigen
verhoor voort te zetten en de in voor
noemd arrest vermelde feiten te bewij
zen»; 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat eiser die toegelaten was tot het bewijs 
dat wegens zijn wankele gezondheidstoe
stanQ_ de grieven van · verweerster hem 
niet als een fout konden worden aan
gerekend " beweert, zonder het -echter te 
bewijzen, dat het hem niet mogelijk is 
geweest het getuigenverhoor te doen ver
richten wegens zijn slechte gezondheids
toestand ... ; dat de wederpartij hem 
nochtans dringend verzocht had om clit 
recht uit te oefenen ; dat het blijkt ... dat 
het stilzitten van de gedaagde in hoger 
beroep een uitstelmaneuver is om de 
oplossing van de oorspronkelijke rechts
vordering te vertragen " ; 

Dat, blijkens de redengeving van het 
arrest, het hof van beroep overweegt dat 
het, bij afwezigheid van elk gegeven dat 
eisers bewering kan waarmaken, bleek 
dat laatstgenoemde niet in staat was om 
het voor verweerster beledigend karakter 
te weerleggen van de door haar aange
voerde feiten, zoals deze vastgesteld 
waren door het rechtstreekse getuigen
verhoor; 

Dat het hof van beroep aldus de bewijs-

(1) Over de absbracte handelingen raadpl. 
COLIN en 0APITANT, Tmite de d1·oit civil, 1959, 
d. II, nrs 732; DE PAGE, Tmite de d1·oit civil, 
1964, d. II, nrs 479qttate1' en 479quinquies; 
L'obligation abstraite en droit intm·1w et en 

last die op verweerster rustte, niet verlegd 
heeft naar eiser ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, zoals blijkt uit het 
antwoord op het eerste onderdeel van 
het middel, eiser zich beperkt heeft tot 
de stelling << dat hij wegens zijn toestand 
en wegens de staat van zijn gezondheid " 
tot het getuigenverhoor, bij arrest van 
I9 december I967 toegestaan, nog niet 
had kunnen doen overgaan en het arrest 
op deze stelling passend antwoordt met 
de overweging dat eiser " beweert, zonder 
het echter te bewijzen, dat het hem, 
wegens zijn slechte gezondheid, niet 
mogelijk geweest is het getuigenverhoor 
te doen verrichten » ; 

Dat het middel in zijn twee onderdelen 
feitelijke grondslag mist; 

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

13 november I969. - Ie kamer. -
V oorzitter, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Perrichon. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Van Heeke en Ansiaux. 

Ie KAMER.- 13 november 1969. 

1° VERBINTENIS.- GELDIGHEID VAN 
EEN HANDELING. - N OODZAKELIJK 
BESTAAN VAN EEN OORZAAK. - UIT· 
ZONDERING. 

2° SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. - LEGAAT. - VERWERPING. -
GELDIGHEID. - NoonzAKELIJK BE· 
STAAN VAN EEN OORZAAK. 

I 0 Buiten de gevallen waarin de wet aan
neemt dat de rechtshandeling op zichzelf 
kan bestaan en van haar oorzaak kan 
worden gescheiden (I), is de geldigheid 
van een rechtshandeling, zowel van een 
eenzijdige als van een tweezijdige, afhan
kelijk van het bestaan van een oor-

droit compare, 1957 ; MARTY en RAYNAUD, 
D1·oit civil, 1961, d. II, Eerste Boek, nr 185 ; 
PLANIOL, RIPERT en BoULANGER; Traite de 
droit civil, 1957, d. II, n' 307. 
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zaak (1). (Burg. Wetb., art. ll08 en 
ll3l.) 

2o De geldigheid van de verwerping van 
een legaat is ajhankelijk van het bestaan 
van een oorzaak (2). 

(F. VAN CASTER, T. A. VAN CASTER.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 december 1967 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen ll08, 1109, 1ll0, 
1131 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat kennisnemende van eisers 
rechtsvordering die strekte tot de nietig
verklaring van de verwerping door deze 
Iaatste van het hem door zijn grootmoe
der gemaakte legaat, hetzij wegens het 
ontbreken van oorzaak, hetzij wegens 
dwaling zowel omtrent de overweg~ngen 
die tot die verwerping hebben gelmd als 
omtrent de persoon tot wiens voordeel 
ze zou strekken, het bestreden arrest, dat 
vaststelt dat de litigieuze verwerping naar 
de vorm een zuiver afstanddoende ver
werping is en dat, op gro~d van een fe.ite
lijke en derhalve soe':ereme ~eoordelm~, 
verklaart dat eiser met bewiJSt dat hiJ, 
door het legaat te ver~verpen, onr~cht
streeks zijn vader had Willen vegunstigen, 
bovendien, ter verwerping van de recl;tts
vordering, in antwoord op het door ~nser 
bij conclusie voorgedrage~ subsidiaire 
middel volgens hetwelk « m elke stand 
van het geding een eenzijdi~e yerwerping 
eveneens· kon worden vernietigd wegens 
doorslaggevende dwaling on;trer;tt het 
recht » beslist dat « de geldighmd van 
een zui'ver afstanddoende verwerping, een 
eenzijdige en niet teweeggebrachte hande
ling noch door het ontbreken van oor
zaal~ noch door de dwaling omtrent de 
persoon kon worden aa~getast » en dat 
in elk geval de door eiser aang~voer<;le 
dwaling omtrent het recht die erm 
bestond te hebben geloofd dat de zuiver 
afstanddoende verwerping tot voordeel 
·van zijn vader en n:iet van zijn broer, 

(1) en (2) Over de oorzaak in de eenzijdige 
en afstanddoende handelingen raadpl. J. MAR
TIN DE LA M()U'l'TE, L'acte juridique unilateral, 
1951, nrs 238 en 239 ; G. R. DELEAU~IE, 

noot onder cass. fr., 24 mei 1948 (Si1·ey, 1949, 
109); Y. SEILLAN, « L'acte abdicatif "• Rev. 

verweerder, zou strekken, niet kon wor
den aangenomen op grond « dat zou 
moeten worden aangetoond dat ze de 
toestemming van gedaagde in hoger 
beroep (thans eiser) teniet deed of, met 
andere woorden, dat ze de voornaamste 
en doorslaggevende beweegreden wa~ van 
zijn verwerping » en dat « de ver~Iarmgen 
dienaangaande van gedaag<'!-e m ho.ger 
beroep in strijd zijn met diC van eis~r 
in hoger beroep (thans verweerder), d1e 
terecht doet gelden dat de beslissing van 
gedaagde in hoger beroep kan bepaald 
geweest zijn door diverse beweegredenen, 
waaronder het verlangen vreemd te blij
ven aan het rechtsgeding dat zijn vader, 
die de geldigheid van het testament 
betwistte, ging beginnen », 

tm·wijl, enerzijds, de eerizijdige en af
standdoende verwerping van een legaat, 
zoals elke rechtshandeling, kan worden 
vernietigd wegens het ontbreken van 
oorzaak of dwaling omtrent de persoon, 
wanneer degene die verwerpt zich verg~st 
heeft in de identiteit of in de hoedamg
heden van de persoon die het legaat dat 
wordt verworpen moet verkrijgen en ~e 
verwerping van het legaat vooral mt 
aanmerking van deze per~oon werd 
gedaan (schending van de art1kelen ll?.B, 
1109, lllO en ll31 van het Burgerh]k 
Wetboek), en, anderzijds, de gronden 
waarop het arrest heeft verantwoo;rd d~t 
de door eiser aangevoerde dwalmg m 
geen geval in aanmerking kon word.en 
genomen, dubbelzinnig zijn in zover met 
wordt vereist dat de dwaling de toestem
ming heeft teniet gedaan O!fi de vernieti
ging van een rechtshandelmg, al was ze 
eenzijdig en afstanddoend, mee te bren
gen, doch· dat het volstaat dat ze deze 
toestemming gebrekkig heeft gemaakt 
en in zover de vaststelling dat eisers ver
werping van het legaat kan bepaald 
geweest zijn door diver~e beweegredenen 
geenszins uitsluit dat mser met als voor
naamste en dus doorslaggevende beweeg
reden heeft gehandeld uit aanmerking 
van de persoon, zijn vader, die, zo dacht 
hij, het legaat dat hij verw~erp zou. ver
krijgen (schending van aile m het m1ddel 
aangevoerde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat de geldighei~ van 
een rechtsverrichting onderworpen 1s aan 
het bestaan van een oorzaak ; 

'trim. d1·, civ., 1966, biz. 686, nrs 19 tot 24 ;. 
P. BOUREL, « L'erreur dans Ia renonciation 
a une succession », Rev. trim. dr. civ., 1961,. 
biz. 233, nrs 21 en 22; R. FlAVATIER, Rev. 
t?·im. d1·. civ., 1960, biz. 505 tot 507. 
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Dat deze regel van toepassing is op 
alle rechtshandelingen zowel eenzijdige 
als tweezijdige en hierop slechts uitzonde
ring bestaat in de gevallen waarin de 
wet aanneemt dat de handeling op zich
zelf kan bestaan en van haar oorzaak 
gescheiden kan worden ; 

Dat met betrekking tot de verwerping 
van een legaat geen enkele wetsbepaling 
zodanige uitzondering vaststelt ; 

Overwegende dat door te beslissen dat 
het ontbreken van oorzaak geen invloed 
heeft op de geldigheid van de litigieuze 
verwerping, het arrest de zin en de 
draagwijdte van de artikelen ll08 en 
1131 van het Burgerlijk Wetboek mis
kent; 

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 
lwsten aan opdat hierover door de feiten
rechter zou worden beslist; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

13 november 1969. - }e kamer. -
TToorzitter, de H. Valentin, raadsheer. 
waarnemend voorzitter. - TTerslaggever, 
de H. Polet. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Detournay, advocaat-generaal.-

. Pleiters, de HH. VanRyn en DeBruyn. 

Je KAMER.- 14 november 1969. 

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED.- VooRLOPI· 
GE MAATREGELEN.- VOORZITTER VAN 
DE RE.CHTBANK, RECHTSPREKEND IN 
KORT GEDING.- GELDIGHEID VAN DE 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE.- 0NBE· 
VOEGDHEID. 

Kennisnemend van de voorlopige maat
regelen, die betrekking hebben op de 
persoon, op het levensonderhoud en op 
de goederen van de partijen in een echt
scheidingsgeding, is de voorzitter van 
de rechtbank, rechtsprekend in kart 
geding, niet bevoegd om te beslissen over 
de geldigheid van de echtscheidingspro
cedure. (Burg. Wetb., art. 268, zoals 
dit is vervangen door art. 14-5 van 
de wet van 8 april 1965.) 

(PREUSS, T. GELLENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

arrest, op 10 juni 1968 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 8, 25, 97 van de 
~!ondwet, 6, 239_ en 268 van het Burger
hJk Wetboek, d1t laatste artikel zoals 
vervangen door de wet van 8 april 1965, 
1 van de wet van 25 maart 1876 houdende 
titel I van het voorafgaande boek van 
het. Wetboek van burgerlijke rechtsvor
dermg, 424, inzonderheid lid 2, van 
gezegd wetboek, 

doordat het bestreden arrest voor recht 
zegt ?-at de rechter in hoger beroep geen 
kenn1s kan nemen van het door eiser 
o:pge~orpen middel betreffende de ongel
d1ghe1d van de procedure tot echtschei
ding, de beroepen beschikking bevestigt 
b~halv:e wat betreft het bedrag van de 
mtkermg tot levensonderhoud en eiser 
in de kosten van hoger beroep veroor
deelt, om de redenen « dat appellant 
(thans eiser) in de eerste plaats opwerpt 
dat, nadat gei"ntimeerde de omstandige 
opgave van de feiten, zoals in artikel 236 
van het Burgerlijk W etboek voorgeschre
ven, aan de voorzitter van de rechtbank 
op 8 juni ~967 _h~d ovm·handigd, zij op 
de :verzoemngs~1ttmg, waarvan sprake in 
artikel 239, met verscheen; dat dien
volgens, daar gei'ntimeerde (thans ver
weerster) de procedure niet vervolgde na 
neerlegging van de opgave en vermoed 
wordt de procedure verzaakt te hebben 
er geen geding in echtscheiding geldig 
hangende was ab initio en dan ook 
geen voorlopige maatregelen rechtmatig 
k~mden getroffen :worden ; dat appellant 
mt het oog verhest dat de uitspraak 
~opens de geldigheid va,n, de procedure, 
mzonderheid over de vermoede verzaking 
van de eiser, uitsluitend behoort tot 
de bevoegdheid van de rechtbank van 
eerste aanleg bij welke die procedure 
aanhangig is, terwijl de voorzitter van 
de rechtbank, die krachtens artikel 268 
van het Burgerlijk Wetboek kennis neemt 
van de voorlopige maatregelen in iedere 
stand van het geding (dus vanaf de 
overhandiging van de omstandige opgave 
van de feiten), enkel moet vaststellen dat 
een eis tot echtscheiding op grond van 
bepaalde feiten is ingesteld doch over 
de macht niet beschikt om uitspraak te 
doen over d~ g_eldigheid van de procedure 
tot echtsche1dmg ; dat derhalve niet ·kan 
ingegaan worden op de vordering van 
appellant strekkende in hoofdorde tot het 
vaststellen. (, dat de eis tot echtscheiding 
vervallen 1s », zodat « geen voorlopige 
maatregelen geldig getroffen werden » en 
strekkende subsidiair tot het vaststellen 
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cc dat de eis tot echtscheiding vevvallen is 
vanaf 21 september 1967 » zodat cc de 
voorlopige maatregelen op zelfde datum 
beeindigd zijn », 

terwijl de voorzitter van de rechtbank, 
rechtsprekend in kart geding, enkel be
voegd is om kennis te nemen van de voor
lopige maatregelen, bedoeld in boek I, 
titel VI, hoofdstuk II, sectie 2, van het 
Burgerlijk Wetboek wanneer er eerr pro
cedure tot echtscheiding aanhangig is, 

terwijl die bevoegdheid van openbare 
orde is, zodat genoemde magistraat van 
ambtswege moet nagaan of er nog steeds, 
wanneer hij aangezocht wordt, een pro-. 
cedure tot echtscheiding aanhangig is, 

terwijl dienvolgens, eerste onderdeel, het 
arrest, door te beslissen cc dat derhalve 
niet kan ingegaan worden op de vordering 
van appellant strekkende in hoofdorde 
tot het vaststellen « dat de eis tot echt
scheicling vervallen is, zodat geen voor
lopige maatregelen geldig getroffen wer
den " en strekkende subsidiair tot het 
vaststellen cc dat de eis tot echtscheiding 
vervallen is vanaf 21 september 1967, 
zodat de voorlopige maatregelen op 
zelfde datum beeindigd zijn », de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen, arti
kel 97 van de Grondwet uitgezonderd, 
heeft geschonden ; 

tweede onderdeel, de rechter in hager 
beroep minstens, door te weigeren in te 
gaa;n op het middel door eiser in zijn 
regelmatig neergelegde conclusie aange
voerd en door het arrest gereproduceerd, 
en derhalve te beslissen of de procedure 
tot echtscheiding aldan niet was verval
len, zijn beslissing niet afdoende met 
beweegredenen heeft omkleed, 'aldus het 
toezicht va11 het Hof over haar regelma
tigheid onmogelijk heeft gemaakt, het
geen de schending van artikel. 97 van de 
Grondwet meebrengt: 

Overwegende dat uit de processtukken 
blijkt dat de beroepen beschikking, waar
bij, op vordering van verweerster, be
paalde voorlopige maatregelen door de 
voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg, rechtsprekend in kart geding, 
bevolen werden, op 30 juni 1967 verleend 
werd nadat verweerster op 8 juni 1967 
een eis tot echtscheiding met omstandige 
opgave van de feiten aan voornoemde 
magistraat overeenkomstig artikel 236 
van het Burgerlijk Wetboek had over
handigd; 

Overwegende dat eiser aanvoert dat, 
nu verweerster op 21 september 1967, 
op de zitting waarvan spraak in arti
kel 239 van het Burgerlijk Wetboek, niet 

is verschenen, de eis tot echtscheiding 
vervallen was daar verweerster vermoed 
wordt van die procedure te hebben afge
zien en hij daaruit afleidt dat er ab 
initio geen eis tot echtscheiding geldig 
aanhangig was, dat dan ook geen voor
lopige maatregelen rechtmatig konden 
getroffen worden en dat, in elk geval, de 
voorlopige maatregelen vanaf 21 septem
ber 1967, datum van de eerste niet-ver
schijning, opgehouden hebben te be
staan; 

Overwegende dat de voorzitter, recht
sprekend in kart geding, die krachtens 
artikel 268 van het Burgerlijk Wetboek 
kennis neemt van de voorlopige maat
regelen in iedere stand van het geding, 
niet bevoegd is om uitspraak te doen 
over de geldigheid van de procedure tot 
echtscheiding die bij de rechtbank van 
eerste aanleg aanhangig is ; 

Overwegende dat door, onder meer, 
te overwegen " dat appellant uit het oog 
verliest dat de uitspraak over de geldig
heid van de procedure, inzonderheid over 
de vermoede verzaking van eiseres, uit
sluitend behoort tot de bevoegdheid van 
de rechtbank van eerste aanleg bij welke 
die procedure aanhangig is, terwijl de 
voorzitter van de rechtbank, die krach
tens artikel 268 van het Burgerlijk Wet
boek kennis neemt van de voorlopige 
maatregelen in iedere stand van het 
geding ... enkel moet vaststellen dat een 
eis tot echtscheiding op grand van be
paalde feiten is ingesteld, doch over de 
macht niet beschikt om uitspraak te doen 
over de geldigheid van de procedure tot 
echtscheiding », het arrest, eensdeels zijn 
beslissing wettelijk rechtvaardigt en, 
anderdeels, regelmatig met redenen om
kleedt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

14 november 1969. - }e kamer. -
Voorzitter, de H. Belpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Gerniers.- Gelijlcluidende conclu
sie, de H. Detournay, advocaat-generaal. 
- Pleite1's, de HH. VanRyn en Fally. 

28 KAMER.- 17 november 1969. 

1° VOEDINGSWAREN.- VLEESKEU
RING EN VLEESHANDEL. - KoNINKLIJK 
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L!ESLUIT VAN 12 DECEMBER 1955. -
A:aTIKEL 1, 1°, h. - BEPALING DIE 
OVEREENKOMT MEl' DE WET VAN 
5 SEPTEMBER 1952. 

2° VRIJHEID VAN HANDEL EN 
NIJVERHEID. DECREET VAN 
2-17· MAART 1791, ARTIKEL 7. -
DRAAGWIJDTE VAN DEZE BEPALING. 

3° VOEDINGSWAREN.- VLEESKEU
RING EN VLEESHANDEL. - WET VAN 
5 SEPTEMBRE 1952 EN KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 12 DECEMBER 1955. -
VLEESHANDEL. - BEGRIP. 

4° VOEDINGSWAREN. - VLEESKEU
RING EN VLEESHANDEL. - KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 12 DECEMBER 1955, 
ARTIKEL 1, 1°, h. -HANDEL IN PRO
DUKTEN DIENEND TOT HE1' KRUIDEN 
EN BEREIDEN VAN VLEES, - BEGRIP. 

5° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL W AARBIJ AAN DE 
RE<JHTER IN HOGER BEROEP VERWETEN 
WORDT EEN NIETIG VONNIS TE HEBBEN 
BEVESTIGD. 0NREGELMATIGREID 
VAN DE BESLISSING VAN DE EEBSTE 
RECRTER DIE DE BESLISSING VAN DE 
RECRTER IN HOGER BEROEP NIET AAN
TAST. - MIDDEL VAN BELANG ONT
BLOOT. 

l 0 Artikel 1, 1°, h, van het koninklijk 
besluit van 12 december 1955 betreffende 
de vleeswinkels en de daarbij beho1·ende 
bereidingswerkplaatsen Jcomt overeen met 
de artilcelen 13 en 14 van de wet van 
5 september 1952 betreffende de vlees
keuring en de vleeshandel, zelfs in zove1· 
het, in algemene bewoordingen, in de 
Zokalen bestemd voo1• de bij artikel 1, 
lid 1, omschreven verrichtingen, buiten 
de handel in andere waren dan vlees en 
vleeswaren, de handel verbiedt in alle 
andere produlcten dan verduu1·zaamde 
of bewerlcte produlcten dienend tot het 
lcruiden en het bereiden van vlees ( 1). 

2° De vrijheid van handel en nijvm·heid, 
gehuldigd in a;rt.ikel 7 van het dec1·eet 
van 2-17 maart 1791, sluit niet t~it dat 
eenieder zich, in de uitoefening van zijn 
handel of nijverheid, moet gedragen 
naar de politieverordeningen die regel
matig ter uitvoering van de wet zijn 
genomen (2). 

(1) Cass., 15 september 1969, supra, blz. 46. 
(2) Cass., 26 juni 1871, redenen (Bull. en 

PASIC., 1871, I, 280); Raad van State, 25 okto
ber 1955 (R. J. D. A., 1956, biz. 126). 

3° V oor de toepassing van de wet van 
5 september 1952 betreffende de vlees
lceuring en de vleeshandel, en van de 
ter uitvoering ervan genomen besluiten, 
met name voor deze van het lconinlclijlc 
besluit van 12 december 1955 betreffende 
de vleeswinkels en de daarbij behorende 
bereidingswerkplaatsen, wordt de bena
ming « vlees » voorbehouden voor het 
vlees van dieren dat bestemd is voor de 
voeding van de mens. De handel in vlees, 
bedoeld bij artikel 1, 1°, h, van dit 
besluit heeft derhalve enkel de betelcenis 
van de handel in dergelijlc vlees. 

4° Het lconinlclijlc besluit van 12 december 
1955 betreffende de vleeswinkels en de 
daarbij behorende bereidingswerlcplaat
sen heeft geen omschrijving gegeven van 
de woorden « produkten dienend tot het 
lcruiden en het bereiden van vlees », zodat 
onder deze uitdrukkingen overeenkomstig 
hun gebndkelijlce betelcenis ?'espectieve
lijlc moet verstaan worden bestanddelen 
die dienen om het vlees meer smaak te 
geven en produkten die het gereed maken 
voor het verbruilc (3). 

5° Van belang ontbloot en derhalve niet 
ontvankelijlc is het middel dat aan de 
1·echter in hager be1·oep verwijt een nietig 
vonnis te hebben bevestigd, wannem· de 
onregelmatigheid van de rechtsplegi1ig 
in eerste aanleg eigen blijft aan de· 
beslissing van de eerste rechter en .de 
beslissing van de rechter in hager beroep 
niet lean aantasten ( 4). 

(MOERENHOUT.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 januari 1969 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 13, 14, 
28-1°, 32, lid 1, en 34 van de wet van 
5 september 1952 betreffende de vlees
keuring en de vleeshandel, dat gewijzigd 
is bij de wet van 15 april 1965, 1, 1°, h, 
en 12 van het koninklijk besluit van 
12 december 1965 betreffende de vlees
winkels en de bereidingswerkplaatsen, dat 
gewijzigd is bij het koninklijk besluit van 
20 maart 1956, 7 van het decreet van 

(3) Raadpl. cass., 15 september 1969, in 
noot 1 geciteerd. 

(4) Cass., 19 december 1966 (Arr. cass., 
1967, blz. 305), 
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2-17 maart 1791 op de handelsvrijheid 
en 67, 97 en 107 van de Grondwet, 

cloordat het bestreden arrest eiser heeft 
veroordeeld om in zijn slagerij eieren en 
bussen honde- en kattevoer te hebben 
verkocht met overtreding van arti
kel 1-1o, h, van het koninklijk besluit 
van 12 december 1955, luidens hetwelk 
de lokalen waar vers, bereid of verduur
zaamd slachtvlees verkocht wordt, 
" aileen mogen gebruikt worden voor de 
handel in vlees, vleeswaren en verduur
zaamde of bewerkte produkten dienend 
tot het kruiden en bereiden van vlees "• 
op grond dat de uitvoerende macht in de 
artikelen 13 en 14 van de wet van 5 sep
tember 1952 rechtens de verordeningsbe
voegdheid heeft gevonden waarvan het 
heeft gebruik gemaakt ; deze wetsbepa
lingen de Koning machtigen om de vlees
handel te reglementeren « in het belang 
der openbare gezondheid en met het doel 
bedrog en vervalsing te beletten " en 
" om gezondheidsredenen en met het doel 
bedrog te voorkomen " de exploitatie der 
vleeshouwerijen aan bijzondere voor
waarden te onderwerpen; het wegens 
de bederfelijkheid van vlees met de 
gezondheidsvoorschriften overeenstemt 
maatregelen te nemen om te zorgen dat 
het vlees zo weinig mogelijk in aanrakmg 
komt met andere produkten die niet van 
dezelfde aard zijn en die hetzij recht
streeks uit zichzelf besmetting vermeer
deren, hetzij zijdelings het gevaar ver
hogen dat ziektekiemen verwekt worden 
door de ophoping van stof dat voor deze 
noodzakelijk bevorderlijk is; zodra de 
uitsluiting van die produkten verant
woord is door redenen van volksgezond
heid, het koninklijk besluit van 12 decem
ber 1955 niet als onwettelijk kan worden 
bestempeld en bovendien het ?egins~l 
van de handelsvrijheid geen hmderms 
kan zijn voor de bij bedoeld koninklijk 
besluit voorgeschreven maatregelen en 
de rechterlijke macht niet te oordelen 
heeft over de raadzaamheid van maat
regelen, door de uitvoerende macht uit
gevaardigd in het raam van de bevoegd
heden die deze van de wet heeft gekregen ; 
het weilicht duidelijker ware geweest, 
had het bestreden koninklijk besluit juist 
gezegd welke produkten ~ de slag~rijen 
uitgesloten waren, maar n1ets de mtvoe
rende macht verbood te handelen zoals 
zij heeft gedaan, dat wil zeggen nader 
te bepalen welke pr'?dn~~en in de slage
rijen mogen aanwez1g ZIJn en de andere 
nit te slniten, 

terwijl de bevoegdheid die de Koning 
ontleent aan de artikelen 13 en 14 van 

de wet van 5 september 1952 om de 
exploitatie der vleeshouwerijen aan bij
zondere voorwaarden te onderwerpen 
wegens gezondheidsredenen aileen en met 
het doel bedrog te voorkomen, hem niet 
machtigt een algemeen verbod nit te 
vaardigen om in slagerij enig ander 
produkt te verkopen dan vlees, vlees
waren en verduurzaamde of bewerkte 
produkten dienend tot het kruiden en 
bereiden van vlees, zonder te overwegen 
of om gezondheidsredenen en met het 
doel bedrog te voorkomen deze andere 
produkten al dan niet geschikt zijn om 
het vlees te bederven of het bedrog en 
de vervalsing in de hand te werken, en 
terwijl een algemeen verbod, opgelegd 
zonder acht te slaan op de gezondheids
kenmerken van de produkten waarvan 
de verkoop wordt uitgesloten of op_ de 
mogelijkheden van bedrog of vervalsmg, 
een corporatieve en economische regle
mentering invoert die niet verenigbaar is 
met de handelsvrijheid en het arrest om 
deze redenen het bepaalde in artikell-1°, 
h van het koninldijk besluit van 
12 december 1955 voor onwettelijk had 
moeten houden en derhalve de toepas
sing ervan weigeren en eiser vrijspreken 
van het ten laste gelegde : 

Overwegende dat het konink~ijk be.slnit 
van 12 december 1955 een mtvoermgs
besluit is van de wet van 5 september 
1952 betreffende de vleeskenring en de 
vleeshandel ; dat het in het bijzonder 
gegrond is op de artik;elen 13 e~ 14 v~n 
deze wet, die de Komng macht1gen « 111 
het belang der open bare gezondheid . of 
met het doel bedrog en vervalsing te 
beletten " (artikel 13) of « om gezond
heidsredenen en met het doel bedrog te 
voorkomen '' (artikel 14) de handel in 
slachtvlees te reglementeren en er toe
zicht op te honden ; 

Overwegende dat de Koning, door het 
nitvaarcligen van artikel l, 1°, h, van 
voornoemd beslnit, de bevoegdheden die 
deze wet hem verleende, niet heeft over
schreden · dat het i=ers in het belang 
van de ~olksgezondheid wenselijk kan 
zijn gebleken het vlees zo weinig mogelijk 
in aanraking te brengen met andere pro
dnkten, en derhalve een algemeen verbod 
nit te vaardigen andere produkten te 
verkopen, te lwop te stellen of voorhan
den te houden met het oog op de verkoop, 
in een lokaal waar vlees, vleeswaren en 
verduurzaamde of bewerkte produkten 
dienende tot het krniden en bereiden van 
vlees worden. verkocht ; 

Overwegende dat eiser tevergeefs ~an
voert dat artikell, 1°, h, van het konmk-
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lijk besluit van 12 december 1955 in· 
breul~ maakt op de vrijheid van handel 
en nijverheid; dat immers 'ieder zich in 
de uitoefening van zijn handel of nijver
heid moet gedragen naar de verordenin
gen die regelmatig ter uitvoering van 
de wet zijn genomen ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1-6, 13, 
14, 28-1°, 32, lid 1, en 34 van de wet van 
5 september 1952 betreffende de vlees
keuring en de vleeshandel, 1, 1°, h, en 
12 van het koninklijk besluit van 
12 december 1955 betreffende de vlees
winkels en de bereidingswerkplaatsen, 
dat gewijzigd is bij koninklijk besluit van 
20 maart 1956, en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, ter recht
vaardiging van eisers veroordeling wegens 
verkoop van « honde- en kattevoer " in 
zijn slagerij, aanvoert dat de hermetisch 
gesloten bussen van produkten 0 ... en 
K ... geen produkt bevatten dat wettelijk 
recht heeft vlees te worden genoemd, 
« daar dit woord enkel gebruikt wordt 
voor het vlees van dieren dat bestemd 
is voor de voeding van de mens " en dat 
derhalve de aanwezigheid van zodanige 
produkten in een slagerij moet worden 
gestraft, 

te?·wijl, voor de toepassing van voor
noemde wet van 15 september 1952 en 
van voornoemd koninklijk beslnit van 
12 december 1955, het woord « vlees" 
niet wijst op "het vlees van dieren dat 
bestemd is voor de voeding van de mens "• 
maar daaronder, volgens artikel 1-6 van 
de wet van 5 september 1952, moet wor
den verstaan in het algemeen '' het vlees 
(het spiervlees), het vet of de witte en 
rode afval van een slachtdier, het v66r 
de dood gekeeld, gevild, van ingewanden 
ontdaan en voor de vleeshouwerij klaar
gemaakt dier" (schending van aile bier
hoven aangehaalde wettelijke bepalin
gen); 

terwijl in elk geval eiser bij conclusie 
voor het hof van beroep heeft doen gelden 
dat de door hem verkochte produkten 
voor honden en katten « vleeshoudende 
gerechten zijn in de betekenis die arti
kel 1, 1°, h, van het koninklijk besluit 
van 12 december 1955 en het ministerieel 
rondschrijven van 13 oktober 1964 aan 
deze woorden geven ; het onjuist is dat 
aileen vlees voor menselijke voeding 
bedoeld wordt in deze bepalingen ; zoda
hige beperking immers, die strijdig is met 
de beginselen van de handelsvrijheid, niet 

/ 

blijkt nit het koninklijk besluit van 
12 december 1955, of uit de wet van 
5 september 1952, of nit een enige andere 
wettelijke bepaling die hier toepassing 
kan vinden, en het trouwens vaststaat 
dat alle slagerijen vleesafval voor huis
dieren verkopen zonder enige wettelijke 
bepaling te schenden en enige straf op 
te !open " en het bestreden arrest op deze 
omstandige verwering moest antwoorden 
en de redenen aangeven waarom het die 
verwierp, wat het niet heeft gedaan, en 
daartoe niet kan worden volstaan met de 
enkele bewering, die trouwens verkeerd 
is, dat het woord « vlees " in de bedoelde 
regeling enkel gebrnikt wordt « voor het 
vlees van dieren dat bestemd is voor de 
voeding van de mens " (schending van 
artikel 97 van de Grondwet en van arti
kel 1-6 van de voornoemde wet van 
5 september 1952) : 

Overwegende dat, blijkens de algemene 
opzet van de wet van 5 september 1952 
en de parlementaire voorbereiding ervan, 
de wetgever de benaming « vlees " enkel 
gebrnikt heeft voor het vlees van dieren 
dat bestemd is voor de voeding van de 
mens; 

Overwegende dat het arrest stelt dat 
de bussen honde- en kattevoer, door eiser 
te koop gesteld, niet begrepen zijn onder 
de produkten die volgens artikel 1, 1°, h, 
van het koninklijk besluit van 12 decem
ber 1955 in vleeswinkels mogen worden 
verkocht, en de reden van deze stelling 
aangeeft, zodat het passend heeft geant
woord op de conclusie die in het middel 
is vermeld; 

Dat dit middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1 en 2 van 
het Strafwetboek, 13, 14, 28-1, 32, lid 1, 
en 34 van de wet van 5 september 1952 
betreffende de vleeskeuring en de vlees
handel, die gewijzigd is, bij de wet van 
15 april 1965, 1, 1°, h, en 12 van het 
koninklijk besluit van 12 december 1955 
betreffende de vleeswinkels en de berei
dingswerkplaatsen, dat gewijzigd is bij 
koninklijk besluit van 20 maart 1956, 
9 en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, om eiser 
wegens het hem ten laste gelegde te ver
oordelen, heeft geweigerd aan te nemen 
dat de eieren, de kaas en de diepvries
groente en vis tot de categorie behoren 
van de « verduurzaamde of bewerkte 
prodnkten dienend tot het kruiden en 
bereiden van vlees " waarvan de verkoop 
toegelaten is in de slagerijen, op grand 



-268-

dat het woord " kruiden » slaat op bijpro
dukten, zoals specerijen in de ruime 
betekenis van het woord, bestemd om 
aan het hoofdprodukt meer smaak te 
geven en dat de woorden « bereiden van 
vlees >> niet betekenen « alles wat met het 
vlees gegeten wordt », maar enkel slaan 
op " wat dient om het vlees gereed te 
maken voor het verbruik »; 

terwijl deze begripsomschrijving van de 
woorden " kruiden of bereiden van vlees » 
de algemene betekenis die deze woorden 
hebben in artikel1, 1°, h, van het konink
lijk besluit van 12 december 1955, ten 
onrechte beperkt en, in de onderstelling 
dat zij juist is, in elk geval geen recht
vaardiging is voor de verwerping van 
eisers conclusie voor het hof van beroep, 
in zover zij aanvoerde dat de door eiser 
verkochte smeerkaas van het merk Mil
kana « een bestanddeel is van de vlees
bereiding, daar de recepten niet enkel 
voorstellen dit produkt bij het klaarma
ken van vleeshoudende gerechten « eraan 
toe te voegen », maar het ook « te ver
mengen » .of te « te versmelten », en 
dezelfde vaststelling geldt voor de diep
vriesprodukten die doorgaans dienen als 
bestanddelen bij de vervaardiging van 
sommige vleeshoudende artikelen (bij 
voorbeeld kroketten) en in elk geval als 
bestanddelen bij het kruiden van vlees » : 

Overwegende dat het koninklijk besluit 
van 12 december 1955 geen omschrijving 
heeft gegeven van « produkten dienende 
tot het kruiden of het bereiden van 
vlees », zodat het hof van beroep aan die 
uitdrukkingen terecht hun gebruikelijke 
betekenis heeft gegeven van bestanddelen 
dienende om het vlees meer smaak te 
geven en van prodrikten die het gereed 
1naken voor het verbruik ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
stelt dat de kaas, de eieren, de diep
vriesgroente en vis, te koop gesteld door 
eiser, niet behoren tot de categorie van 
produkten die mogen verkocht worden 
in de lokalen voor vleeshandel, en daar
voor de reden aangeeft, zodat het passend 
heeft geantwoord op de conclusie die in 
het mid del is vermeld ; 

Dat het middel derhalve niet kan wor
den aangenomen ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 190 en 2ll 
van het Wetboek van strafvordering, 

doordat het bestreden arrest uitspraak 
heeft gedaan zonder uit de debatten de 
stukken te weren die eisers raadsman aan 
de rechtbank heeft doen toekomen na 

de sluiting van de debatten en die de 
rechtbank niet uit haar beraadslaging 
heeft geweerd, zodat het nietig is zoals 
het vonnis van de eerste rechter dat door 
dit arrest is bevestigd : 

Overwegende dat uit de rechtspleging 
blijkt dat de stukken die door eisers 
raadsman aan de eerste rechter tijdens 
diens beraadslaging waren gezonden en 
die deze niet uit de debatten zou hebben 
geweerd, opgenomen zijn in het dossier 
dat aan het debat voor het hofvan beroep 
is onderwqrpen; dat eiser, die er nood
zakelijk kennis van droeg, ze mondeling 
en op tegenspraak voor de rechter in 
hager beroep heeft · kunnen bespreken ; 

Overwegende dat aldus de onregelma
tigheid van de rechtspleging in eerste 
aanleg beperkt blijft tot de beslissing van 
de eerste rechter, en, op zichzelf aileen, 
de beslissing van het hof van beroep niet 
kan aantasten; 

Dat hieruit volgt dat, door de beroepen 
beslissing in deze omstandigheden te 
bevestigen, ofschoon deze door nietigheid 
was aangetast, het arrest aan eiser geen 
nadeel heeft kunnen berokkenen ; 

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

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

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

17 november 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. vanBe!rs, voorzitter.
Verslaggever, de H. Ligot. - Gelijklui
dende conclusie, de H. Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. - Pleiter, de 
H. DeBruyn. 

Op dezelfde dag werd een arrest in 
dezelfde zin gewezen op de eerste twee 
middelen, in zake Somme, op de voorzie· ' 
ning tegen een arrest op dezelfde dag 
gewezen door hetzelfde hof van beroep. 

2e KAMER. - 17 november 1969. 

10 GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - FEITENREOHTER DIE ENKEL 
KENNIS NEEMT VAN DE BURGERLIJKE 
REOHTSVORDERING. ---'-- KoSTEN DOOR 
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HET OPENBAAR MINISTERIE GEMAAXT 
OM DE ZAAK IN STAAT VAN WIJZEN TEl 
BRENGEN. - KOSTEN BETREFFENDE 
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 

2° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
MIDDELEN vAN AMBTSWEGE. - STRAF
ZAKEN. - VOORZIENING VAN DE BE
KLAAGDE TEGEN ZIJN VEROORDELING 
IN DE KOSTEN DIE HET OP.ENBAAR 
MINISTERIE HEEFT GEMAAKT OM DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING IN 
STAAT VAN WIJZEN TE BRENGEN, 
GEEN MIDDEL VAN AMBTSWEGE. 

1° I ndien in strajzaken de jeitenrechter 
enkel nog. kennis neemt van de burger
li:jke rechtsvorde1·ing, zi:jn de kosten die 
het openbaar ministerie heeft gemaakt 
om de zaalc in staat van wi:jzen te brengen, 
kosten betreffende de burgerli:jke rechts
vordering (1). 

2° Het Hof stelt geen middel van ambts
wege voor op de voorziening van de 
belclaagde tegen de beslissing, waarbij 
hij veroordeeld wordt in de lcosten die 
het openbaar ministerie heeft gemaakt 
om de burgerli:jlce reohtsvordering in 
staat van wijzen te brengen (2). 

(DUMONT EN HOUBOTTE, T. FRISQUE EN 
NATIONAAL VERBOND VAN LIBERALE 
MUTUALITEITSFEDERATIEN VAN BEL
GI:ii:.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest op 25 februari 1969 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

I. Op de voorzienmg van eiser, be
klaagde: 

A. In zover de voorzienmg gericht is 
tegen het beschikkende gedeelte van het 
arrest waarbij eiser veroordeeld is in de 
kosten van hoger beroep jegens de Staat : 

Overwegende dat, wanneer het arrest, 
rechtdoende over de burgerlijke belangen 
alleen, eiser veroordeelt ill de kosten 
jegens de Staat, deze enkel kosten zijn 
die de burgerlijke rechtsvorderingen be
treffen en door de openbare partij voor
geschoten zijn om de burgerlijke rechts
vordermgen in staat van wijzen te bren
gen; 

(1) Cass., 28 oktober 1968 (Arr. cass., 1969, 
blz. 231). 

(2) Cass., 13 juni 1966 (Bull. en PAsiO., 
1966, I, 1311) ; 28 oktober 1968 (Arr. cass., 
1969, blz. 231). 

Overwegende dat eiser geen enkel mid· 
del voorstelt ; 

B. In zover de voorzienmg gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de verweersters : 

Overwegende dat eiser geen enkel mid
del voorstelt ; 

II. Op de voorziening van de eiseres, 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de voorziening betekend is aan 
de partijen waartegen zij is gericht; 

Dat zij dus niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie~ 
nmgen; veroordeelt eisers in 'de kosten. 

17 november 1969. - 2e kamer. -:
Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.
Verslaggever, de H. Ligot. - Gelijlclui
dende oonolusie, de H. Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 17 november 1969. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -BE
SLISSING IN HOGER BEROEP DIE VER
WIJST NAAR DE REDENEN VAN DE 
EERSTE RECHTER. - REDENEN DIE 
GEEN PASSEND ANTWOORD VERSTREK' 
KEN OP EEN VOOR DE RECHTER IN 
HOGER BEROEP VOORGEDRAGEN VER
WEER. - NIET REGELMATIG GE1110TI
VEERDE BESLISSING. 

Niet regelmatig gemotiveerd is de beslissing 
van de reohter in hager beroep die enkel 
verwijst naar de redenen van de eerste 
reohter, hoewel de redenen geen pas send 
antwoord verstrelcken op een in hoger 
beroep voo1·gedragen verweer (3). (Grand
wet, art. 97.) 

(VILLAREALE EN DUBUISSON, T. MAHAUX.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(3) .Cass., 25 maart 1963 (Bull. en PAsrc., 
1963, I, 803, kol. 2) en 28 oktober 1969, 
supra, blz. 207 ; verg. cass., 26 september 
1968 (Ar1·, cass., 1969, blz. 107). 
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vonnis, op 27 februari 1969 gewezen door 
de Correctionele Recht bank te N amen, 
rechtdoende in hoger beroep ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 418, 420 van het Strafwetboek, 2-1 
van de wet van 1 augustus 1899 houdende 
herziening van de wetgeving en de regle
Inenten op de politie van het vervoer, 
welke wet gewijzigd is bij artikel 3 van 
de wet van 15 april 1958, 10, 25-2 en 
27-1 van het koninklijk besluit van 
8 april 1954 houdellde algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer, 
die gewijzigd zijn bij de artikelen 2, 12 
en 14 van het koninklijk besluit van 
30 april 1963, 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk W etboek, 

doordat het bestreden vonnis eiser heeft 
veroordeeld wegens overtreding van de 
artikelen 418, 420 van het Strafwetboek 
en 25-2 van het voormelde reglement, 
gewijzigd zoals hierboven aangegeven, 
beslist heeft dat verweerder zich niet had 
schuldig gemaakt aan de overtreding van 
de artikelen 10 en 27-1 van voornoemd 
reglement, die zijn gewijzigd zoals hier
boven is aangegeven, de eisers hun bur
gerlijke rechtsvordering tegen verweerder 
heeft ontzegd en de kosten te hunnen 
laste heeft gebracht, en eiser heeft ver
oordeeld om aan verweerder 22.712 frank 
met de vergoedings- en gerechtelijke 
intrest en d,e kosten, te betalen, op grond 
dat de eerste rechter de feiten en de aan
sprakelijkheid juist had beoordeeld en de 
oorsprong van het ongeval te vinden 
was in het verkeerd maneuver van eiser 
en niet in de snelheid van verweerder, 

terwijl de eerste rechter beslist had 
dat er reden was mn aan te nemen dat 
eiser zijn voornemen om naar links te 
zwenken had te kennen gegeven, maar 
niet naar links was gereden ; dat hieruit 
af te leiden was dat verweerder niet ver
plicht was hem rechts in te halen ; waar
uit volgde dat de overtreding van arti
kel 25-2, a, van voornoemd reglement 
tegen eiser bewezen was, daar dit misdrijf 
slechts het gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg kenmerkt dat de overtreding 
van de artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek oplevert, zodat er grond 
was om slechts een enkele straf toe te 
passen en de misdrijven, omschreven in 
de rechtstreekse dagvaarding van de 
eisers, niet tegen verweerder bewezen 
waren, en terwijl de eisers in him coriclusie 
voor de correctionele rechtbank hadden 
doen gelden dat eiser zijn voornemen 
om naar links te zwenken niet uitgevoerd 

had en op de rechterkant van de rijweg 
gebleven was; dat derhalve verweerder 
niet verrast werd door een Inaneuver dat 
eiser naar links zou hebben verricht en 
hieruit volgt dat het ongeval uitsluitend 
te wijten was aan het feit dat verweerder 
zijn snelheid niet geregeld had, zoals ver
eist door de omstandigheden van het 
ogenblik, en niet voortdurend meester 
gebleven was over zijn voertuig tegenover 
een hindernis die zeer goed kon worden 
voorzien; dat het tegenstrijdig is ener
zijds aan te nemen dat eiser niet naar 
links gereden was en anderzijds a:Is een 
verkeerd maneuver van eiser in aaniner
king te nemen het feit dat hij, met over
treding van artikel 25-2, a van voor
noemd reglement, bij het zwenken naar 
links om van de rijweg te komen zich 
niet vooraf vergewist heeft dat hij zijn 
Inaneuver kon ondernemen zonder gevaar 
voor de andere weggebruikers ; dat deze 
tegenstrijdigheid in de redengeving van 
het vonnis gelijkstaat met niet-motive
ring en met een gemis van passend ant
woord op het middel dat de eisers in hun 
conclusies hadden voorgedragen, waaruit 
volgt dat het vonnis artikel 97 van de 
Grondwet, alsmede de hierboven aange
haalde wets- en verordeningsbepalingen, 
heeft geschonden : 

Overwegende dat, om de vermengde 
overtredingen van de artikelen 418 en 
420 van het Strafwetboek en 25-2 van 
het wegverkeersbesluit tegen eiser bewe
zen en de overtredingen van de artike
len 27-1 en 10, lid 4, van laatstgenoemd 
besluit tegen verweerder niet bewezen te 
verklaren, de eerste rechter uitsluitend 
gesteund heeft op de vaststelling " dat 
dient te worden aangenomen dat Villa
reale (thans eiser) zijn voornemen om 
naar links te zwenken had te kennen 
gegeven, maar niet naar links gereden 
is » en « dat hieruit is af te leiden dat 
Mahaux niet verplicht was hem rechts 
in te halen » ; 

Overwegende dat eiser bij regelmatige 
conclusie voor de rechter in hoger beroep 
heeft doen gelden " dat hij zijn voor
nemen om naar links te zwenken niet 
uitgevoerd had en hij ·op de rechterkant 
van de rijweg gebleven was », en " dat 
Mahaux erkent dat, hoewel het nacht 
was en hij uit een bocht gereden kwam, 
zijn snelheid 80 tot 100 km per uur 
bedroeg >> ; dat hij zijn verdediging op de 
verklaringen van zijn echtgenote zowel 
als van de verweerder en op de situatie
schets grondde en daaruit afieidde « dat 
het ongeval vitsluitend hieraan te wijten 
was dat Mahaux zijn snelheid niet in 
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verhouding heeft gebracht tot de omstan
digheden van het ogenblik en niet voort
durend meester is gebleven ·over zijn 
voertuig tegenover een hindernis die zeer 
wel kon worden voorzien " ; 

Overwegende dat de redenen van de 
beslissing van de eerste rechter geen pas
send antwoord zijn op deze verwering ; 
dat derhalve het bestreden vonnis, dat 
enkel stelt dat " de eerste rechter de 
feiten en de aansprakelijkheid juist heeft 
beoordeeld » en dat « in strijd met wat 
Villareale bij conclusie stelt, de oorsprong 
van het ongeval in het verkeerde maneu- · 
ver van beklaagde te vinden is en niet 
in de snelheid van Mahaux "• zijn beslis
singen niet regelmatig met redenen heeft 
nmkleed; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, behalve in zover het verweer
der vrijspreekt ; 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 
Dinant, zitting houdende in hager beroep. 

17 november 1969. - ze kamer. -
Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.
Verslaggever, de H. Trousse. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Paul Mahau:x, 
eerste advocaat-generaal. - Pleiter, de 
H. Bayart. 

ze KAMER. - 17 november 1969. 

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
- STRAFZAKEN. -DOSSIER VAN DE 
AAN RET VONNISGERECHT OVERGELEGDE 
RECHTSPLEGING DAT RET DOSSIER BE
VAT VAN EEN MET BETREKKING TOT 
ANDERE FElTEN GESEPONEERD ONDER
ZOEK. - BEKLAAGDE DIE DE GELEGEN
HElD HEEFT GEHAD ZICH TE VERZETTEN 
TEGEN DE INOVERWEGINGNEMING VAN 
RET TOEGEVOEGD DOSSIER EN ZICH 
ZONDER VOORBEHOUD HEEFT VER
DEDIGD. - GEEN SCHENDING VAN DE 
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 

De rechten van de verdediging van de 
beklaagde worden niet geschonden wan
neer het dossier van de aan het vonnis
gerecht overgelegde rechtspleging het dos
sier bevat van een met betrekking tot 
andere feiten geseponeerd onderzoek, 

indien de beklaagde de gelegenheid heeft 
gehad zich te verzetten tegen de inover
wegingneming van dit dossier en zich 
zonder voorbehoud heeft verdedigd (l). 

(DENIS.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 maart 1967 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; · 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten der verdedi
ging, 

doordat het parket aan het dossier 
betreffende de misdrijven waarvoor eiser 
reeds is vervolgd, een dossier heeft toe
gevoegd dat vroeger tegen hem met 
betrekking tot zedenfeiten is opgemaakt 
maar geseponeerd was, en doordat de cor
rectionele rechtbank en daarna het hof 
van beroep ondervraagd hebben over deze 
fe~ten die niet in de dagvaarding vermeld 
ZlJn, 

terwijl de toevoeging van dit dossier 
en deze ondervragingen op de beslissing 
invloed konden hebben en werkelijk heb
ben gehad, met benadeling van de rechten 
der verdediging : 

Overwegende enerzijds dat, blijkens de 
verklaring zelf van het middel, het vroe
gere dossier dat toegevoegd was aan het 
dossier van de feiten waarvoor eiser ver
volgd werd, aan de vrije betwisting van 
eiser werd onderworpen ; dat deze dus 
gelegenheid heeft gehad om zich te ver
zetten tegen de inoverwegingneming 
ervan ; dat eiser in de conclusie die hij 
voor het hof van beroep heeft genomen, 
zich verdedigd heeft zonder enig voor
behoud te maken ; 

Overwegende anderzijds dat uit de 
vermeldingen van de processen-verbaal 
der terechtzitting, noch uit de redenen 
van het bestreden arrest of van het vonnis 
dat door. dit arrest wordt bevestigd, blijkt 
dat eiser ondervraagd is over de feiten 
van het toegevoegde dossier ; 

Dat het middel niet kan worden aari
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 373, 374 

(1) Verg. cass., 25 september 1967 (An·. 
cass., 1968, blz. 126) ; raadpl. cass., 30 april 
!'962 (Bull. en PAsrc., 1962, I, 949). 

---, 
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van het Strafwetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest de ten laste gelegde 
aanranding van de eerbaarheid, met 
geweld of bedreiging, bewezen verklaart, 

zonder te antwoorden op eisers conclusie 
voor het hof van beroep waarin de lezing 
van de feiten, zoals uiteengezet door het 
slachtoffer, woordelijk zijn overgenomen 
en waaruit blijkt dat in deze feiten niet 
,de bestanddelen aanwezig zijn van het 
misdrijf, omschreven in de artikelen 373 
en 374 van het Strafwetboek : 

Overwegende dat het arrest, met beves
tiging, wat dit betreft, van het bestreden 
vonnis, een enkele straf uitspreekt wegens 
de feiten van de twee telastleggingen van 
aanranding der eerbaarheid (telastleg
ging A) en van opzettelijke slagen en 
verwondingen (telastlegging B) waarvoor 
eiser vervolgd werd ; 

Overwegende dat deze straf wettelijk 
, gerechtvaardigd is door het feit van de 
telastlegging van opzettelijke slagen en 
verwondingen, die bewezen verklaard is ; 

Dat het middel, dat slechts betrekking 
heeft op de t.elastlegging A, derhalve niet 
ontvankelijk is wegens het ontbreken 
van belang; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven vormen in acht genomen zijn en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

17 november 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.
Verslaggever, de H. Trousse. - Gelijk
luidende conch1sie, de H. Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. - Pleiter, de 
H. Mersch (van de balie bij het Hof van 
beroep te Luik). 

2e KAMER. - 17 november 1969. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN OASSA
TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD,
STRAFZAKEN. - BESLISSING DAT HET 
HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE TEGEN EEN VRIJSPREKEND 
VONNIS TE LAAT IS INGESTELD. 
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. 
N IET-ONTVANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk, wegens gemis aan 

belang, is de voorziening van de beklaag
de tegen een beslissing die verklaart dat 
het hoger beroep van het openbaar 
ministerie tegen een vrijsprekend vonnis 
te laat is ingesteld en die de kosten · ten 
laste laat van de Staat (I). 

(BLAIRON, T. FERONT EN MOENS.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 april 1969 door de Correc
tionele Rechtbank te Charleroi, recht
doende in hoger beroep, gewezen ; 

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

Overwegende dat het vonnis verklaart 
dat het hoger beroep van het openbaar 
ministerie tegen de vrijspraak van eiser 
te laat is ingesteld en de kosten van de 
strafvordering ten laste laat van de Staat ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is wegens het ontbreken van 
enig belang ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de verweerders 
tegen eiser : 

Overwegende dat eiser geen enkel mid
del voordraagt ; 

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

17 november 1969. - 2e kamer. -
Voorzittet·, de H. van Beirs. voorzitter.
Verslaggever, de H. Trousse. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 17 november 1969. 

1° RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. -
BuRGERLIJKE REOHTSVORDERING. -
BESLISSING WAARBIJ DE BEKLAAGDE 
WORDT VEROORDEELD OM AAN EEiN 
BURGERLIJKE PARTIJ SOHADEVERGOE-

(1) Raadpl. cass., 27 november 1967 (Arr. 
cass., 1968, blz. 449). 
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DING TE BETALEN BOVEN HETGEEN ZIJ 
VORDERDE. ~ 0NWETTELIJKHEID. 

20 CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING. - BESLISSING WAARBIJ DE 
AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN ONGE
VAL VERDEELD WORDT TUSSEN DE 
BEKLAAGDE EN DE BURGERLIJKE PAR
TIJ.- VERNIETIGING VAN DE BESLIS
SING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING GEGROND HIEROP DAT DE 
TOEGEKENDE SCHADEVERGOEDING HO
GER IS DAN JIETGEEN GEVORDERD 
WERD.- VERNIETIGING DIE ZICH NIET 
UITSTREKT TOT DE BESOHIKKING WAAR
BIJ DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR RET 
ONGEVAL WORDT VERDEELD. 

1° De jeitem·echter kan de beklaagde niet 
wettelijk vemordelen om aan de burger
lijke partij schadeve1·goeding te betalen 
boven hetgeen deze partij bij conclusie 
vordert (1). (Burg. Wetb., art. 1319 
en 1322.) 

2° I ndien de feitenrechter de aansprakelijk
heid voor de gevolgen van een ongeval 
gelijkmatig tussen · de partijen verdeelt, 
strekt de vernietiging van de beslissing 
op de burgerlijke rechtsvordering, die 
hierop is geg1·ond dat de aan de burger
lijke partij toegekende schadevergoeding 
hager is dan hetgeen deze partij vorderde, 
zich niet uit tot de beschikking waarbij 
de aansprakelijlcheid voor de gevolgen 
van het ongeval wordt verdeeld (2). 

(BOURSEAUX, T. GILSON.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 mei 1969 door de Correc
tionele Rechtbank te Charleroi gewezen, 
rechtdoende in hoger beroep ; 

L In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
die tegen eiser is ingesteld : 

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

(1) Cass., 27 mei 1942 (Bttll. en PASIC., 
1942, I, 132) en noot 3; 27 september 1954 
(ibid., 1955, I, 40); raadpl. cass., 26 september 
1955 (ibid., 1956, I, 41), 17 oktober 1968 
(A1-r. cass., 1969, b1z. 188) en 7 oktober 1969, 
supra, biz. 138. 

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

Over het middel hieruit afgeleid dat 
het bestreden vonnis de bewijskracht van 
de conclusie van verweerster heeft ge
schonden en met overtreding van de wet 
uitspraak heeft gedaan buiten de eis, 

doordat het vonnis eiser heeft veroor
deeld om aan verweerster 4.500 frank, 
met de gerechtelijke intrest te rekenen 
van het vonnis, te betalen ter vergoeding 
van de eigen schade die verweerster op 
de datum van het vonnis had ondergaan, 
met inachtneming van de door het vonnis 
vastgestelde aansprakelijkheidsverdeling, 

terwijl verweerster bij conclusie voor 
de rechter in hoger beroep slechts een 
uitkering bij voorraad van 2.500 frank 
en een geneeskundig onderzoek vorderde, 

en terwijl in elk geval het toegekende 
hoger was dan hetgeen verweerster had 
gevorderd en verantwoord ter vergoeding 
van de schade die op de datum van het 
vonnis bevonden was : 

Overwegende dat verweerster bij regel
matige conclusie voor het hof van beroep 
verzocht : I 0 aide ervan te verlenen dat 
zij haar eis schatte op 10.000 frank, onder 
het meest uitdrukkelijke voorbehoud om 
dit bedrag te bepalen, te verhogen of te 
verminderen tijdens de voortzetting van 
de zaak ; 2° eiser voorlopig te veroordelen 
tot betaling van 2.500 frank op grond 
van gegevens die zij nader omschreef : 
loonderving gedurende de tijdelijke onge
schiktheid en zedelijke schade naar bil
lijkheid te beoordelen ; 3° een genees
kundig onderzoek ; 

Overwegende dat, na het deskundigen
onderzoek en de eis, in zover hij gegrond 
was op loonderving gedurende de arbeids
ongeschiktheid, te hebben verworpen, het 
vonnis beslist dat « de eigen schade, 
geleden door de burgerlijke partij (thans 
verweerster), op de datum van dit vonnis 
kan worden geschat op 9.000 frank " en, 
met inachtneming van de door het vonnis 
.vastgestelde aansprakelijkheidsverdeling, 
eiser veroordeelt om aan verweerster de 
helft van dit bedrag te betalen, met de 
gerechtelijke intrest te rekenen van het 
vonnis; 

(2) Raadpi. cass., 19 februari 1968 (Ar1·. 
cass., 1968, biz. 807), 14 oktober 1968 (ibid., 
1969, biz. 170) en 22 september 1969, supra, 
biz. 73. · 

I 
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Overwegende dat, door schadevergoe
ding boven het gevraagde E;Jn gerechtelijke 
intrest die niet werd gevraagd toe te 
kennen, de rechter uitspraak heeft gedaan 
over iets dat niet werd gevorderd en 
aldus aan de conclusie van verweerster 
een draagwijdte heeft toegekend die niet 
verenigbaar is met de bewoordingen 
ervan; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover het uitspraak doet 
op de burgerlijke rechtsvordering, 
behalve echter in zover het beslist dat 
eiser en verweerster, elk voor de helft, 
aansprakelijk zijn voor de gevolgen van 
het ongeval ; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; beveelt dat van het 
thans gewezen arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser 
en verweerster elk in de helft van ·de 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Ber
gen, zitting houdende in hager beroep. 

I7 november I969. - 2e kamer. ____: 
Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.
Verslaggever, de H. Trousse. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. - Pleiter, de 
H. De Ryckere (van de balie te Charle
roi). 

2e KAMER.- 17 november 1969. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
AFsTAND. - STRAFZAKEN. - BuR
GERLIJKE RECHTSVORDERING. - VOOR
ZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ 
TEGEN EEN BESI,ISSING-_ WAARBIJ HAAR 
EIS WORDT AFGEWE~N. - . AFSTAND 
DOOR EEN ADVOCAAT, il:otrDJJ:R VAN DE 
STUKKEN, ZONDER BIJZONDERE VOL
MACHT. - .AFSTAND ZONDER GEVOLG. 

Het Hoj slaat geen acht op de ajstand 
door een advocaat, houder van de stukken, 
maar zonder bijzondere volmacht, van 
een voorziening die de burgerlijke partij 
ingesteld heejt tegen een beslissing waar-

(1) Cass., 3 november 1969, supra, blz. 229 ; 
raadpl. echter, wanneer de afstand gepaard 
gaat met het voorbehoud van een nieuwe 
voorziening, cass., 24 november 1969, infra, 
blz. 293, 

bij haar eis wordt afgewezen, daar de 
ajstand van de voorziening in dergelijk 
geval met een ajstand van de rechts
vordering gelijkstaat (1). (Wet van 
I6 februari l96I, art. 6.) 

(STAD NAMEN, T. VERMEREN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op II juni I969 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

Overwegende dat de raadsman van de 
eiseres, burgerlijke partij, bij brief die 
op 4 juli 1969 ter griffie van het Hof is 
aangekomen, heeft laten weten dat laatst
genoemde afstand deed van haar voor
ziening; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
onder bevestiging van het beroepen von
nis, de rechtsvordering van eiseres tegen 
verweerder afwijst ; dat de afstand van 
de voorziening derhalve gelijkstaat met 
een afstand van de rechtsvordering ; dat 
artikel 6 van de wet van I6 februari I961 
de advocaat, houder van de stukken, 
slechts machtigt om voor het strafge
recht afstand te doen van de aanleg ; 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de advocaat die de voormelde 
mededeling heeft gedaan, houder was van 
een daartoe gegeven bijzondere vol
macht; dat deze mededeling derhalve 
niet als afstand lmn gelden ; 

Overwegende dat uit de stulill:en waar
op het Hof vermag acht te slaan, evenmin 
blijkt dat de voorziening betekend is aan 
de partijen waartegen zij is gericht; dat 
zij derhalve niet ontvankelijk is ; 

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

I7 november I969. - 2e kamer. -
V oorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggever, Baron Richard. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. - Pleiter, de 
H. Mosseray (van de balie te Namen). 

2e KAMER.- 17 november 1969. 

1° WEGVERKEER.- BESTUREN VAN 
EEN VOERTUIG IN STAAT VAN DRONKEN-
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SCHAP OP EEN OPENBARE PLAATS. -
GELDBOETE. - MAXIMUM. 

2° WEGVERKEER. - WET VAN 
1 AUGUSTUS 1899, GEWIJZIGD OP 
15 APRIL 1958, ARTIKEL 2-1, LID 3, 2°. 
- VERZWARENDE OMSTANDIGHEID VAN 
DE NACHT. - TOEPASSINGSSFEER. 

3° WEGVERKEER. - WET VAN 
1 AUGUSTUS 1899, GEWIJZIGD OP 
15 APRIL 1958, ARTIKEL 2-1, LID 3. -
VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN. 
VERDUBBELING VAN DE STRAF. -
BEGRIP. 

1° De geldboete die onder de werking van 
m·tikel 2-3 van de wet van, 1 augustus 
1899, gewijzigd bij deze van 15 april 
1958, v661· de wijziging ervan bij de wet 
van 11 juli 1967, kon worden opgelegd 
aan degene die in staat van dronken
schap een voertuig bestuU1·de op een 
openbare plaats, mocht niet hager zijn 
dan 100 frank (1). 

2o De ve1·zwarende omstandigheid van de 
nacht, waarvan sprake in artikel 2-1, 
lid 2, 2°, van de wet van 1 augustus 
1899, gewijzigd bij deze van 15 april 
1958, is enkel van toepassing op de 
ovm·t1·edingen van de reglementen gena
men tm· uitvoering van deze wet, met 
uitsluiting van de overtredingen van 
bedoelde wet (2). 

3° Waar artikel 2-1, lid 3, van de wet van 
1 augustus 1899, gewijzigd bij deze van 
15 ap1•il 1958, bepaalt dat «de stratfen 
verdubbeld worden " wil het zeggen dat 
de in lid 1 bepaalde maximum- en 
minimumbedragen ve1·dubbeld worden en 
niet dat de rechter de straj die hij 
uitspreekt binnen de perken aangegeven 
in dit laatste lid moet verdubbelen (3). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE, IN ZAKE DEBLIQUY.) 

ARREST (vertaling). 

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, 

(1) Raadpl. voor het geval van herhaling 
waarvan sprake in artikel 2-5, 1°, van de 
wet van 1 augustus 1899, gewijzigd bij deze 
van 15 april 1958 : cass., 22 augustus 1968 
(.Arr. cass., 1968, blz. 1342). 

» Ondergetekende Procureur-generaal 
heeft de eer hierbij uiteen te zetten dat 
de Minister van justitie hem bij brief 
van 5 augustus 1969, Bestuur der Wet
geving, eerste afdeling, nr. 130.836/113/ 
APjPourv., uitdrukkelijk heeft bevolen, 
overeenkomstig artikel 441 van het Wet
hoek van strafvordering, bij het Hof 
aangifte -te doen van het vonnis, op 
25 april 1967 gewezen door de Politie
rechtbank te Fontaine-l'Eveque en waar
bij Emile Debliquy, metselaar, geboren 
te Courcelles op 13 januari 1930, woon
achtig te Souvret, rue Courte, nr. 16, met 
name tot 150 frank geldboete, alsmede 
tot verval van het recht om een motor
voertuig te besturen gedurende drie 
maanden, veroordeeld is wegens overtre
ding van artikel2-3, lid 1, van de wet van 
1 augustus 1899, die gewijzigd is 6p 
15 april 1958 (telastlegging a) en waarin 
bovendien verklaard wordt dat de geld
boete verdubbeld wordt " krachtens arti
» kel 2, § 1, lid 2, van de voornoemde wet 
>> van 1 augustus 1899 "· 

" Anderzijds is de aldus opgelegde geld
boete hoger dan het maximum van 
100 frank bepaald bij de wet van 1 augus
tus 1899, voordat deze gewijzigd werd 
bij de wet van ll juli 1967. 

» Anderzijds door de verzwarende om
standigheid van herhaling, bepaald bij 
" artikel 2, § 1, lid 2, van de wet van 
" 1 augustus 1899 », - dat wil zeggen 
artikel 2-1, lid 3, 2°, van deze wet, -
in aanmerking te nemen, heeft de recht
bank deze bepaling verkeerd toegepast, 
daar deze slechts toepasselijk is op over
tredingen van reglementen die ter uit
voering van de voornoemdl;) wet genomen 
zijn en niet op de overtredingen van de 
wet. 

» Waar voornoemd artikel 2-1, lid 3, 
bepaalt dat " de straffen verdubbeld wor
" den" in de gevallen die het nader aan
geeft, wil het zeggen dat de in lid 1 
bepaalde hoogste en laagste bedragen 
verdubbeld worden en niet dat de rechter 
de straf moet verdubbelen die hij uit
spreekt bim1en de perken aangegeven in 
dit laatste lid. 

" De uitgesproken straffen zijn derhalve 
in strijd met de wet. 

" Om die redenen, verzoekt onderge
tekende Procureur-generaal dat het Hof 

(2) Verg. het volgend arrest. 
(3) Raadpl. cass., 18 juni 1968 (A1·r. cass., 

1968, blz. 1280); zie eveneens het volgend 
arrest. 
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gelieve het aangegeven vonnis te ver
nietigen, in zover het Debliquy wegens 
de telastlegging a veroordeelt tot de 
voormelde straffen, te bevelen dat van 
zijn arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing, de aldus beperkte zaak te ver
wijzen naar een andere politierechtbank. 

» Brussel, 16 september 1969. 
» Voor de Procureur-generaal, 

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

Gelet op attikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, met aanneming van 
de redenen van de voorafgaande vorde
ring, vernietigt· het bestreden vonnis, op 
25 april 1967 gewezen door de Politie
rechtbank te Fontaine-l'Eveque, in zover 
het Debliquy wegens de telastlegging a 
veroordeelt tot de voormelde straffen ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Politierechtbank te Charleroi. 

17 november 1969. - 28 kamer. 
Voot·zitter, de H. van Beirs, voorzitter.
Vet·slaggevm·, de H. Ligot. - Gelijlclui
dende conclttsie, de H. Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 17 november 1969. 

1° WEGVERKEER. WET VAN 
1 AUGUSTUS 1899, GEWIJZIGD OP 
15 APRIL 1958, ARTIKEL 2-1, LID 3, 1°. 

HERHALING. ToEPASSINGS-
SFEER. 

2° WEGVERKEER. WET VAN 
1 AUGUSTUS 1899, GEWIJZIGD OP 
15 APRIL 1958, ARTIKEL 2-1, LID 3. -
V ERZW ARENDE OMSTANDIGHEDEN. 
VERDUBBELING VAN DE STRAF. -
BEGRIP. 

3° WEGVERKEER. - OVERTREDING 
VAN ARTIKEL 2-17, § 1, 1°, VAN DE WET 

(1) Verg. het voorgaand arrest. 
(2) Zie het voorgaand arrest. 
(3) Cass., 16 september 1968, supt·a, blz. 57. 
(4) Cass., 9 november 1920 (Bull. en PAsiC., 

1921, I, 117) ; Les pout·vois dans l'interet de 
la loi et les denonciations sur ordre du M inistt·e 

VAN 1 AUGUSTUS 1899, GEWIJZIGD OP 
1 AUGUSTUS 1963. - GELDBOETE. 
MINIMUM. 

4° CASSATIE. -BEVEL VAN DE MINIS
TER VAN JUSTITIE.- STRAFZAKEN.
GEVOLGEN VAN DE VERNIETIGING. 
0MVANG VAN DE VERWIJZING. 

1° De vet·zwarende omstandigheid van her
haling, waarvan spralce in artikel 2-1, 
licl 3, 1°, van de wet van 1 augttstus 
1899, gewijzigd bij deze van 15 april 
1958, is enkel van toepassing· op de 
overtt·edingen van de reglementen gena
men ter uitvoering van deze wet, met 
uitslttiting van de overtredingen van 
bedoelde wet ( 1). 

2° Waar artilcel 2-1, lid 3, van de .wet van 
1 augustus 1899, gewijzigd bij deze van 
15 april 1958, bepaalt dat « stratfen 
verdubbeld worden » wil het zeggen dat 
de in lid 1 bepaalde maximum- en 
minimumbedt·agen vet•dttbbeld worden, 
en niet dat de rechter de stmj die hij 
uitspreelct binnen de pet·ken aangegeven 
in dit laatste lid moet verdubbelen (2). 

3° De geldboete die krachtens artilcel 2-17, 
§ 1, 1°, van de wet van 1 augustus 1899, 
gewijzigd bij deze van 1 augustus 1963, 
wordt opgelegd aan degene die een voe?'
tuig op de openbare weg bestuut·t niet
tegenstaande de tegen hem uitgesproken 
vervallenverklaring, mag niet lager zijn 
dan 500 frank (3). 

4° Ingeval van vernietiging, op de voor
ziening van de procut•ettr-generaal, inge
steld op bevel van de Minister van justi
tie, van een beslissing in strajzalcen, blijjt 
de ve1·nietigde beslissing gelden voor de 
veroordeelde, in zover zij hem gunstig is, 
daar de vernietiging slechts de uitwerking 
heejt van een vemietiging in het belang 
van de wet en det·halve geen aanleiding 
geejt tot vet·wijzing (4). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN 
CASSATIE, IN ZAKE DURIAUX.) 

ARREST (vet•taling). 

HET HOF ; - Gezien de vordering 

de la justice, rede uitgesproken door Procureur
generaal HAYOIT DE TERMICOURT op de 
plechtige openingszitting van 1 september 
1964, blz. 21 ; verg. cass., 30 januari 1967 
(At·r. cass., 1967, blz. 661). 
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van de Procureur-generaal bij het Hof 
van cassatie, luidende als volgt : 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie, 

» Ondergetekende Procureur-generaal 
heeft de eer hierbij uiteen te zetten dat 
de Minister van justitie hem bij brief 
van 5 augustus I969, Bestuur der W etge
ving, eerste afdeling, nr. I30.936fll3/AP/ 
Pourv., uitdrukkelijk heeft bevolen, over
eenkomstig artikel 4ll van het Wetboek 
van strafvordering, bij het Hof in de 
hierna bepaalde mate aangifte te doen 
van het vonnis, op 4 april I967 door de 
Politierechtbank te Fontaine-l'Eveque 
gewezen in de zaak Georges Simon Ghis
lain Duriaux, vakman, geboren te Manage 
op 3 februari I937, woonachtig te Cour
celles, rue de la Glacerie, nr 203. 

» Dit vonnis, in zover het uitspraak 
doet op de strafvordering, veroordeelt 
Duriaux tot 50 frank geldboete wegens 
overtreding van artikel 2-2, lid I, van 
de wet van l augustus I899, gewijzigd 
op I5 april I958 (telastlegging a), tot 
twee geldboeten van I 00 frank we gens 
overtreding van artikel 2-2, lid I, en van 
artikel 2-I7, § I, I 0 , van deze zelfde wet 
(telastleggingen b en c), tot 25 frank 
geldboete wegens overtreding van het 
Wegverkeersreglement (telastlegging d), 
alsmede tot verval van het recht om een 
motorvoertuig te besturen, gedurende 
twee jaar. 

>> Het vonnis verklaart bovendien dat 
de geldboeten verdubbeld worden 
« krachtens artikel 2, § I, lid I, van de 
» voornoemde wet van I augustus I899 ''· 

» Door de verzwarende omstandigheid 
van herhaling, bepaald bij « artikel 2, § I, 
lid I, van de wet van I augustus I899 », 
- dat wil zeggen artikel 2-I, lid 3, I 0 , 

van deze wet - in aanmerking te nemen, 
heeft de rechtbank deze bepaling op ver
keerde wijze in toepassing gebracht, daar 
deze slechts toepasselijk is op overtre
dingen van reglementen die ter uitvoering 
van de voornoemde wet genomen zijn, 
en niet op de overtredingen van de wet. 

» Waar voornoemd artikel 2-I, lid I, 
bepaalt dat « de straffen verdubbeld wor
den » in de gevallen die het nader aan
geeft, wil dit artikel trouwens zeggen dat 
de in lid I bepaalde maximum- en mini
mumbedragen verdubbeld worden, en 
niet dat de rechter de straffen die hij 
uitspreekt, moet verdubbelen binnen de 
perken, bepaald in dit laatste lid. 

"Ongeacht de wijze waarop de rechter 
zich uitdrukt, is de uitgesproken straf 
evenwel niet een bepaald bedrag, ver-

menigvuldigd met twee, maar een bedrag 
dat het produkt is van deze vermenig
vuldiging. 

" De geldboete die wegens de telast• 
legging c is uitgesproken, is bovendien 
lager dan het minimum van 500 frank 
bepaald bij artikel 2-I 7, § I, J 0 , van de 
wet van I augustus I899. Daar de ver
nietiging van deze beslissing geen nadeel 
mag berokkenen aan de veroordeelde, 
blijft dit gedeelte van het vonnis evenwel 
gelden in zover het voor hem gunstig is, 
dat wil zegg13n in zover er slechts een 
geldboete van IOO frank, vermenigvul
digd met twee, dit is 200 frank, is uit
gesproken. 

" Daar de vernietiging van de veroor
delingen, uitgesproken wegens dit laat
ste misdrijf, aldus slechts het gevolg 
heeft van een vernietiging in het belang 
aileen van de wet, blijft de veroordeling 
tot verval van het recht om te sturen, 
uitgesproken wegens de misdrijven a, b 
en c, wettelijk gerechtvaardigd door het 
misdrijf c. 

n Om die redenen, verzoekt onderge
tekende Procureur-generaal dat het Hof 
gelieve het aangegeven vonnis te vernie
tigen, in zover het, rechtdoende op de 
strafvordering, veroordelingen uitspreekt 
wegens de telastleggingen a, b en c ; te 
zeggen dat het vernietigde gedeelte van 
het vonnis betreffende de telastlegging c 
niettemin voor de veroordeelde blijft 
gelden, in 'zover het voor hem gunstig is, 
en dat de vernietiging zich niet uitstrekt 
tot het verval van het recht om een 
motorvoertuig te besturen ; te bevelen 
dat van zijn arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; de aldus tot de 
telastleggingen a en b beperkte zaak te 
verwijzen naar een andere politierecht
bank ; te zeggen dat er geen grand is tot 
verwijzing, wat de telastlegging c betreft. 

» Brussel; I6 september I969. 

" Voor de Procureur-generaal, 
" De eerste advocaat-generaal, 

"(get.) Paul Mahaux »; 

Gelet op artikel 44I van het Wetboek 
van strafvordering, met aanneming van 
de redenen van de voorgaande vordering, 
vernietigt het aangegeven vonnis, op 
4 april I967 gewezen door de Politierecht
bank te Fontaine-l'Eveque, in zover het, 
rechtdoende op de strafvordering, ver
oordelingen uitspreekt wegens de telast
leggingen a, b en c ; zegt dat het vernie
tigde gedeelte van het vonnis betreffende 
de telastlegging c niettemin voor veroor· 
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deelde blijft gelden in zover het voor hem 
gunstig is en dat de vernietiging zich niet 
uitstrekt tot het verval van het recht 
om een motorvoertuig te besturen ; be
veelt dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de gedeelte
lijk vernietigde beslissing; verwijst de 
aldus tot de telastleggingen a en b 
beperkte zaak naar de Politierechtbank 
te Charleroi ; zegt dat er geen grond is 
tot verwijzing, wat de telastlegging c 
betreft. 

17 november 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. vanBeirs, voorzitter.
Verslaggever, de H. Ligot. - Gelijklui
dende conclusie, de H. Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 18 november 1969. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. G:EDEELTE
LIJKE VRIJSTELLING MET HET OOG OP 
AANVULLENDE BELEGGINGEN .IN BE
DRIJFSIMMOBILTEN OF UITRUSTING IN 
BELGIE GEDAAN. - VENNOOTSCHAP 
OPGERICHT IN 1962, MAAR WAARVAN 
HE'!' EERSTE BOEKJAAR OP 31 DECEM
BER 1963 WERD AFGESLOTEN. 
AANVULLENDE BELEGGING GEDAAN IN 
1962 EN GEBRACHT OP DE PER 31 DE
CEMBER 1963 OPGEMAAKTE BALANS.
VRIJSTELLING DIE TOEPASSELIJK IS. 

De gedeeltelijlce vrijstelling bedoeld bij 
artikel 127 van de wet van 14 februari 
1961 met het oog op aanmtllende beleg
gingen in bedrijjsimmobiliiin of uitrus
ting in Belgiii gedaan, is toepasselijk 
op de aanvullende beleggingen in 1962 
gedaan en gebracht op de per 31 decembm· 
1963 opgemaalcte balans van een vennoot
schap die in 1962 werct opgericht, doch 
wier eerste boekjaar overeenkomstig de 
statuten op 31 decembe1' 1963 we1·d afge
sloten (1). (Wet van 15 juli 1959 tot 
invoering van tijdelijke fiscale ont
heffingen met het oog op het begunsti
gen van aanvullende beleggingen ; wet 
van 14 februari 1961 voor economische 
expansie, sociale vooruitgang en finan
cieel herstel, art. 127.) 

(1) Over het geval van een vennootschap 
wier boekjaar over meer dan twaalf maanden 
loopt, raadpl. cass., 11 februari 1960 (Bull. 
en PASIC., 1960, I, 685). 

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « ENTREPRISES 
HERPHELIN "• T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER YAN FINANOIEN.) 

ARREST (veTtaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 februari 1968 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 1, § 1, van de wet van 
15 juli 1959 tot invoering van tijdelijke 
fiscale ontheffingen met het oog op het 
begunstigen van aanvullende beleggin
gen, en van artikel 127 van de wet van 
14 februari 1961 voor economische 
expansie, sociale vooruitgang en finan
cieel herstel, 

doordat het bestreden arrest beslist 
dat de administratie terecht heeft ge
weigerd, voor de berekening van de 
litigieuze aanslagen en de toepassing van 
voormelde wet van 15 juli 1959, rekening 
te houden met beleggingen die door 
eiseres in de loop van het jaar 1962 
werden gedaan, op grond « dat de bedoel
de beleggingen pas vermeld werden in de 
balans op 31 december 1963, dat ze 
aldus niet gedaan en geboekt werden 
gedurende hetzelfde kalenderjaar, en dat 
de afsluiting van het boekjaar, dat ermee 
rekening heeft gehouden, niet heeft 
plaatsgehad in de loop van het jaar 1963, 
maar op 31 december 1963 >> en « dat de 
stelling van eiseres volgens welke genoem
de beleggingen gedaan in de loop van een 
op 31 december 1963 afgesloten boekjaar 
van meer dan twaalf maanden in aan
merking zouden moeten genomen worden, 
strijdig is met de klare en duidelijke 
tekst van de wet >> en (( dat ze tot gevolg 
zou hebben de overdracht van de vrij
stelling naar vijf belastbare tijdperken 
volgend op het boekjaar 1963 mogelijk 
te maken, terwijl in het onderhavige 
geval deze overdracht, volgens de wet, 
slechts kan worden toegestaan gedurende 
vijf jaar of jaarlijkse boekhoudtijdperken 
volgend op dat van de in 1962 gedane 
belegging >>, 

tenvijl, eerste onderdeel, artikel 1, § 1, 
eerste lid, van voormelde wet van 
15 juli 1959, zoals het wordt aangevuld 
door artikel127 van de wet van 14 febru
ari 1961, uitdrukkelijk voorziet in de 
vrijstelling van de belastbare winsten 
van de bedrijven ... ten bel ope van een 
bedrag gelijk aan 30 t. h. van de waarde 
der aanvullende beleggingen in bedrijfs-
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irmnobilien of -uitrusting in Belgie gedaan 
« gedurende elk der jaren 1959 en 1960 » 
(wet van 15 juli 1959) en « tijdens de 
jaren 1961 en 1962 » (wet van 14 februari 
1961}, zonder de vrijstelling te verbinden 
aan de voorwaarde dat de beleggingen 
tijdens hetzelfde kalenderjaar gedaan en 
geboekt zouden worden (schending van 
de in het eerste onderdeel vermelde 
bepalingen); 

tweede onderdeel, lid 2, eerste zin, van 
artikel 1, § 1, van voormelde wet van 
15 juli 1959, dat vermeldt dat de vrij
stelling (( voor een derjle van toepassing 
is op de winsten van het belastbare 
tijdperk tijdens hetwelk bedoelde aan
vullende beleggingen zijn geschied ell 
van elk der twee volgende belastbare 
tijdperken », « het . belastbaar tijdperk » 
waarnaar het verwijst geenszins tot een 
duur van een jaar beperkt, en niet kan 
bel etten dat rekening wordt gehouden met 
beleggingen in 1962 gedaan doch, krach
tens een statutaire bijzonderheid, . in de 
loop van een belastbaar tijdperk van 
meer dan twaalf maanden dat op 31 de
cember 1963 werd afgesloten (schending 
van genoemd lid, eerste zin, van artikel1, 
§ 1, van de wet van 15 juli 1959); 

derde onderdeel, de tweede zinsnede van 
lid 2 van artikel 1, § 1, van de wet van 
15 juli 1959 de overdracht van de vrij
stelling niet aileen toestaat - bij gebrek 
aan winsten over het oorspronkelijk 
belastbaar tijdperk - << gedurende vijf 
jaar of jaarlijkse boekhoudtijdperken 
volgend op dat van de belegging "• maar 
ook op de winsten van de vijf belast
bare tijdperken volgend op het bedoeld 
belastbaar tijdperk, en het dienaan
gaande zonder belang is dat het oorspron
kelijk tijdperk meer dan twaalf maanden 
na de belegging werd afgesloten (scherr
ding van deze bepaling) ; 

vierde onderdeel, in zover het arrest 
zou hebben beschouwd dat eisE)res, voor 
haar eerste boekjaar, haar boekhouding 
anders dan per kalenderjaar heeft ge
voerd, de vrijstelling toch nog moet 
worden toegestaan op grond van de 
beleggingen gedaan « tijdens het boekjaar 
afgesloten gedurende elk van de jaren 
1962 en 1963 » (artikel 127 van de wet 
van 14 februari 1961}, wat, bij gebrek 
aan andersluidende wettelijke bepaling, 
noodzakelijk de beleggingen omvat die 
werden gedaan in de loop van een dienst
jaar van meer dan twaalf maanden dat 
op 31 december 1963, dat wil zeggen 
gedurende het jaar 1963, werd afgesloten 
(schending van aile in het middel ver
melde bepalingen) : 

Wat het eerste, tweede en vierde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat de eisende ven
nootschap op 26 december 1962 werd 
opgericht, dat echter, overeenkomstig de 
bepalingen van haar akte van oprichting, 
haar eerste boekjaar, dat op 31 december 
1963 werd afgesloten, op 1 november 1962 
een aanvang heeft genomen, en dat de 
aanvullende beleggingen die door eiseres 
werden aangevoerd om in aanmerking 
te komen voor de tijdelijke fiscale ont
heffingen ingevoerd bij de wet van 
15 juli 1959, verlengd bij die van 14 febru
ari 1961, in de loop van het jaar 1962 
werden gedaan ; 
· Overwegende dat krachtens artikel127 

van de wet van 14 februari 1961 voor 
economische expansie, sociale vooruit
gang en financieel herstel de bepalingen 
van de wet van 15 juli 1959 tot invoering 
van tijdelijke fiscale ontheffingen met 
het oog op het begunstigen van aanvul. 
lende beleggingen, toepasselijk zijn op de 
aanvullende beleggingen in bedrijfsirmno
bilien of -uitrusting in Belgie gedaan 
tijdens de jaren 1961 en 1962, of, indien 
het gaat om belastingplichtigen die hun 
boekhouding voeren anders dan per 
kalenderjaar, tijdens het boekjaar afge
sloten gedurende elk van de jaren 1962 
en 1963; 

Overwegende, enerzijds, dat door erop 
te wijzen dat het eerste boekjaar, 
afgesloten op 31 december 1963, langer 
heeft geduurd dan twaalf maanden, het 
arrest vaststelt dat eiseres de boekhou
ding betreffende dit boekjaar anders dan 
per kalenderjaar heeft gevoerd; 

Overwegende, anderzijds, dat het 
arrest niet wettelijk heeft kunnen stellen, 
aangezien 31 december 1963 de laatste 
dag was van het kalenderjaar 1963, dat 
de afsluiting van het boekjaar op die 
datum niet in de loop van dat jaar heeft 
plaatsgehad ; dat het, derhalve, evenmin 
wettelijk heeft lnumen beslissen dat de 
aanvullende beleggingen die door eiseres 
in de loop van het aldus . afgesloten 
boekjaar werden gedaan, niet in aanmer
king konden worden genomen ; 

Dat deze onderdelen van het middel 
gegrond zijn ; 

Om die redenen, en zonder dat het 
derde onderdeel van het middel dient 
onderzocht te worden, vernietigt het 
bestreden arrest ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerder in de kosten ; 

i: .. 
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verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Luik .. 

18 november. 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. de Waersegger, raads
heer waarnemend voorzitter.- Verslag
gever, Baron Richard. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Depelchin, advocaat
generaal.- Pleiters, de HR. de Longue
ville (van de balie bij het Hof van beroep 
te Brussel) en Fally. 

2" KAllrnR. - 18 november 1969. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP. 
- STUKKEN MET BETREKKING TOT 
DE BETWISTING EN llrnMORIES, STUK
KEN OF BESCHEIDEN WELKE DOOR DE 
DIRECTEUR DER BELASTINGEN WERDEN 
OVERGELEGD ALS ANTWOORD OP DE 
NIEUWE STUKKEN DIE DOOR DE VER
ZOEKER TER GRIFFIE WERDEN NEERGE
LEGD. VoORWAARDEN VEREIST 
OPDAT HET HOF VAN BEROEP VERMAG 
REKENING ERMEE TE HOUDEN. 

Het Hoj van beroep, waarbiJ aanhangig is 
een beroep van de belastingplichtige 
tegen de beslissing van de directeur der 
belastingen inzake directe belastingen, 
vermag enkel rekening te houden met 
de stuklven met betrekking tot de betwis
ting, de memm·ies, stukken of bescheiden 
welke door de directeur. werden overge
legd als antwom·d op de nieuwe stukken 
die door de verzoelcm· werden neergelegd, 
wanneer de neerlegging ter gritfie ge
schied is ove1·eenkomstig - naar gelang 
van het geval - de artikelen 2 81 en 
283 van het Wetboek van de inkomsten
belastingen. 

(DE LOVINFOSSE, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 maart 1968 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 281, 282 en 
283 van het Wetboek van de inkomsten
belastingen en van het algemeen beginsel 

van het recht van verdediging- artikel 2 
van het decreet van 20 juli 1831 op de 
drukpers -, van de artikelen l tot 3 van 
titel VIII van het decreet van 16-24 april 
1790 op de rechterlijke organisatie, 46 van 
de wet van 20 april 1810 over hetzelfde 
onderwerp, 83, 112, 466 en 470 van het 
W etboek van burgerlijke rechtsvordering, 

doordat het bestreden arrest op het 
beroep van eiser uitspraak doet op grond 
van de « elementen van het dossier » 
zonder uit de debatten de stukken van 
genoemd dossier te weren die door de 
administratie tegelijkertijd met haar 
conclusie voor het hof van beroep werden 
neergelegd op de terechtzitting van 
8 januari 1968, waarop genoemde debat
ten werden gesloten, 

terwijl deze stukken, ongeacht of ze 
betrekking hadden op de betwisting in 
de zin van artikel 281, lid 1, van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen, 
dan wel of ze in de zin van artikel 283, 
lid 2, van hetzelfde W etboek van de 
inkomstenbelastingen werden voorgedra
gen als aqtwoord op nieuwe stukken die 
eiser in deivormen en binnen de termijnen 
voorgeschreven bij artikel282 zou hebben 
neergelegd, enkel geldig ter griffie van 
het hof van beroep en niet voor het hof 
konden worden neergelegd (artikelen 281, 
lid 1, en 283, lid 2, van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen) en binnen 
de bij de artikelen 281, 282 en 283 voor
geschreven termijnen ; 

zelfs indien het ging om stukken 
waarvan · het Hof de overlegging had 
bevolen, hetzij ambtshalve, hetzij op 
voorstel van het openbaar ministerie, 
deze overlegging enkel bevolen kon wor
den bij een voorbereidend arrest waarin 
aan eiser de mogelijkheid werd gelaten 
zijn verweer ertegen te voeren v66r de 
sluiting van de de batten ; de regels inzake 
de overlegging van de stukken door de 
partijen voor het hof van strenge toe
passing zijn en de openbare orde raken, 
wat impliceert dat de litigieuze stukken, 
zelfs ambtshalve uit de debatten geweerd 
moesten worden, op straffe van schending 
van de in het middel aangeduide bepa
lingen: 

Overwegende dat het arrest zijn beslis
sing steunt op de « elementen van het 
dossier »; 

Overwegende dat de formaliteit van de 
neerlegging ter griffie van het hof van 
beroep, die bij de artikelen 281, 282 en 
283 van het Wetboek van de inkomsten
belastingen wordt voorgeschreven voor de 
overlegging voor voormeld hof respectie-
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velijk van de processtukken door de 
directeur der belastingen, van nieuwe 
stukken door de eiser, en van memories, 
stukken of bescheiden welke de directeur 
der belastingen als antwoord op genoemde 
nieuwe stukken meent te moeten voor
dragen, van openbare orde is ; dat het, 
derhalve, uitgesloten is dat de rechter 
rekening houdt met een stuk dat niet 
overeenkomstig de wet werd neergelegd ; 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de op 8 januari 1968 door het hof 
van beroep gehouden terechtzitting vast
stelt dat de raadsman van de administra
tie gehoord is in zijn middelen voor deze 
laatste, en dat « hij een dossier neerlegt " ; 

Overwegende dat aan de hand van 
deze vermelding of van enige vaststelling 
van het arrest niet kan worden nagegaan 
of de stukken die in het aldus ter terecht
zitting neergelegde dossier voorkwamen 
en door het arrest niet uit de elementen 
van de overtuiging van de rechter worden 
uitgesloten, geen stukken met betrekk:ing 
tot de betwisting zijn in de zin van 
artikel 281 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, of memories, stuk
ken of bescheiden zoals bedoeld in arti
kel 283 van dit wetboek ; 

Dat het Hof, derhalve, in de onmoge
lijkheid verkeert de wettelijkheid van de 
bestreden beslissing te toetsen en dat 
het middel gegrond is ; 

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

(I) Raadpl. VAN Hou=E, Beginselen van 
het Belgisch Belastingrecht, d. II, ur. 742, A; 
Journ. pmt. de dr. fisc. et financier, 1968, 
blz. 17. 

In verband met de bevoegdheid van het 
hof van beroep inzake belastingverhoging, 
onder de gelding van de gecoordineerde wet
ten van 15 januari 1948, hebben de arresten 
van het Hofvan 8 november 1949 en 7 februari 
1950 (Bull. en PAsrc., 1950, I, 131 en 393) 
beslist dat het hof van beroep enkel uitspraak 
kon doen over de wettelijkheid van de toe· 
passing van de verhogingen en, in het belang 
van de verzoekende belastingplichtige, ovm• 
de wettelijkheid van het bedrag ervan. Deze 
rechtsleer van het Hof steunde impliciet 
op het rechtskarakter van de belasting
verhoging, die geen belasting is doch een 
sanctie, en expliciet op de bevoegdheid die 
aan de Minister van financien wordt verleend 

18 november 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. de Waersegger, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
gever, Baron Richard. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Depelchin, advocaat
generaal.- Pleiters, de HH. Gothot (van 
de balie bij het Hof van beroep te Luik) 
en Van Leynseele. 

28 KAMER. - 18 november 1969. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP. -
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS· 
TINGEN. - BELASTINGVERHOGINGEN. 
- BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN 
BEROEP. 

Onder de gelding van het W etboelc van de 
inlcomstenbelastingen is het hof van 
beroep, binnen de perlcen van het geschil, 
waarvan het regelmatig lcennis heeft 
genomen ten gevolge van het bm·oep va1~ 
de belastingplichtige tegen de beslissing 
van de directeur der belastingen, bevoegd 
niet alleen om te onderzoelcen of de 
wetteliJlce toepassingsvoorwaarden voo'l' 
de belastingverhogingen verenigd zijn en 
of het bedrag ervan het bij de wet 
vastgestelde bedrag niet overt1'eft, doch 
oolc om de opportuniteit en het bedrag 
op grand van feitelijlce overwegingen te 
beoordelen (I). (Wetb. van de inkom
stenbel., art. 267.) 

door artikel 9 van het besluit van de Regent 
van 18 maart 1831. Volgens deze rechtsleer 
wordt evenwel ondersteld dat de wetgever 
in de gecoordineerde wetten van 15 januari 
1948 geen ruimere bevoegdheid heeft willeri 
verlenen .aan het hof van beroep. 

Het onderhavige arrest wijst erop dat de 
wetgever bij de voo~bereiding van de wet 
van 20 november 1962 integendeel deze wil 
heeft te kennen gegeven. 

De tekst van artikel 267 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen, gebaseerd op 
artikel 63, 3°, a, van de wet van 20 november 
1962, verschilt evenwel, wat dit betreft, niet 
van die van artikel 61 van de gecoordineerde 
wetten van 1948. Twee identieke wetsteksten 
kunnen aldus een verschillende draagwijdte 
hebben naar gelang van de wil van de wet
gever, zoals dit duidelijk blijkt uit de voor
bereiding van de wet. Raadpl. cass., 9 febru
ari 1925 en de conclusie van de Procureur· 
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(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ETABLISSE
MENTS EMILE AERTS ll, T. BELGISCHE 
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

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

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 267, 278 en 334 
van het Wetboek van de inkomsten
belastingen ( artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 26 februari 1964), 

doordat, op het verzoek van eiseres 
om, wegens gepastheidsredenen en wegens 
omstandigheden aangevoerd in haar 
conclusie, de als straf toegepaste verho
gingen te ontlasten die, bij toepassing 
van artikel 334 van het W etboek van de 
inkomstenbelastingen, de litigieuze aan
slagen verhogen, het bestreden arrest 
het hof van beroep « onbevoegd verklaart 
om kennis te nemen van de beroepen in 
zover ze er, in de beide zaken, toe strek
ken kwijtschelding van de verhogingen 
te bekomen "• in hoofdzaak op grond dat 
het hof van beroep enkel mag nagaan 
of de toepassingsvoorwaarden van een 
verhoging verenigd waren en of het 

. wettelijk _bedrag van deze verhoging niet 
werd overschreden, 

terwijl- het hof van beroep niet alleen 
de wettelijkheid van de verhogingen 
maar ook de gepastheid .en het bedrag 
ervan mag beoordelen met het gevolg 
dat het indien het meent dat ze, gelet 
op de omstandigheden van de zaak, 
overdreven zijn, de kwijtschelding, out
lasting of vermindering ervan kan en 
moet bevelen : 

Overwegende dat artikel 267 van het 
Wetboek van de -inkomstenbelastingen 
bepaalt dat, buiten de in artikel 409 
bepaalde gevallen, de belastingschuldige 
tegen het bedrag van de te zijnen name 
gevestigde aanslag, opcentiemen, ver
hogingen en boeten inbegrepen, schrifte
lijk bezwaar kan indienen bij de directeur 
der belastingen van de provincia of het 
gewest in wiens ambtsgebied de aanslag, 
de verhoging en de boete werden 
gevestigd; 

Dat men, volgens artikel 278 van dit 
wetboek, van .de beslissingen van de 

generaal de H. P. Leclercq, toen Eerste 
advocaat-generaal (Bull. en PAsrc., 1925, I, 
129). 

directeur der belastingen, getroffen krach
tens artikel 267, in beroep kan komen bij 
het hof van beroep in welks gebied de 
bestreden aanslag vastgesteld werd ; 

Overwegende dat voornoemd artikel267 
afkomstig is van artikel 63. 3°, a, van 
de wet van 20 november 1962 houdende 
hervorming van de inkomstenbelasting ; 

Overwegende dat het ontwerp van 
genoemd artikel 63, 3° a, zoals het 
oorspronkelijk door de Kamer van Volks
vertegenwoordigers was aangenomen, be
paalde dat het eerste lid van § 3 van 
artikel 61 van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, gecoi:irdineerd op 
I5 januari 1948, door de volgende bepa
ling werd vervangen : « Buiten de in 
§ I bepaalde gevallen, kan de belasting
plichtige tegen het bedrag van de te 
zijnen name gevestigde aanslag, opcen~ 
tiemen, verhogingen en boeten inbegre
pen, en gebeurlijk, tegen de wettelijkheid 
van de verhogingen en boeten, schriftelijk 
bezwaar indienen bij de directeur der 
belastingen van de provincie of het gewest 
binnen wiens ambtsgebied de aanslag, 
de verhoging en de boete werden geves
tigd )) ; 

Overwegende dat de commissie voor 
Financien van de Senaat, waarbij het 
door de Kamer van V olksvertegenwoor
digers aangenomen antwerp aanhangig 
was gemaakt, met eenparigheid van 
stemmen voorstelde in deze tekst de 
woorden « en, gebeurlijk, tegen de wette
lijkheid van de verhogingen en boeten >> 
te vervangen door : " verhogingen en 
boeten >>; 

Overwegende dat uit het verslag van 
de commissie blijkt dat deze wijziging, 
naar de opvatting ·van het commissielid 
dat ze had voorgesteld, tot doel had de 
belastingplichtige in staat te stellen te 
beschikken «over meer mogelijkheden om, 
met betrekking tot de opgelegde geld
boeten, in beroep te komen bij de direc
teur der belastingen >>, en dat de Minister 
van financien zijn instemming met dit 
voorstel betuigde op voorwaarde dat het 
eveneens van toepassing zou zijn op de 
belastingverhogingen ; dat het verslag 
erop wijst dat de beslissing van de 
commissie « insluit dat de bevoegdheid 
van de directeur der belastingen en van 
het hof van beroep aanzienlijk wordt 
verruimd "• aangezien, volgens de des
tijds aangenomen uitlegging van arti
kel 61, § 3, lid I, van de gecoi:irdineerde 
wetten van 1948, de directeur der 
belastingen en het hof van beroep " aileen 
uitspraak konden doen over de wettelijk
heid van de verhogingen, aangezien de 
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beoordeling van de gepastheid en het 
bedrag van de verhogingen uitsluitend bij 
de Minister van financien berustte " ; 

Overwegende dat de aldus verbeterde 
tekst zonder bespreking door de Senaat 
en vervolgens, na terugzending van het 
antwerp, door de Kamer van Volksver
tegenwoordigers werd aangenomen ; 

Overwegende dat de wetgever, aldus, 
duidelijk zijn wil heeft te kennen gegeven 
om aan de directeur der belastingen 
handelende in de uitoefening van zijn 
rechtsbevoegdheid, alsmede aan het hof 
van beroep, die regelmatig kennis nemen 
van een correlatieve betwisting, de 
bevoegdheid toe te kennen niet aileen 
uitspraak te doen over de wettelijkheid 
van de door de administratie toegepaste 
belastingverhogingen, maar ook over de 
gepastheid en, in het belang van de 
verzoekende belastingplichtige, over het 
bedrag ervan ; 

Overwegende dat het 'arrest er tever
geefs op wijst, enerzijds, dat " de eind
redactie van artikel 267 van het W etboek 
van de inkomstenbelastingen herinnert 
aan die van de gecoordineerde wetten , 
en, anderzijds, dat de belastingverhoging 
geen belasting is maar een fiscale straf, 
die, krachtens artikel 9 van het besluit 
van de Regent van 18 maart 1831, enkel 
door de Minister van financien kan 
worden kwijtgescholden ; 

Dat de neergelegde memorie van ant
woord op de voorziening ook tevergeefs 
onderstreept dat artikel 334 van het 
Wetboek bepaalt dat de op het niet 
aangegeven gedeelte van inkomsten ver
schuldigde belastingen "verdriedubbeld 
worden»; 

Dat immers nit de hierboven ontlede 
parlementaire voorbereiding van de wet 
van 20 november 1962 blijkt dat de 
wetgever in deze wet heeft willen afwijken 
van de regel die vroeger aangenomen was 
en die in het oorspronkelijk door de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers aan
genomen antwerp werd bekrachtigd ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover dit het hof van 
beroep " onbevoegd verklaart om kennis 
te nemen van de beroepen voor zover ze, 
in de beide zaken, ertoe strekken kwijt
schelding van de verhogingen te beko
men » ; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerder in de kosten ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

18 november 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter en Verslaggever, de H. de 
Waersegger, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. Wilmart en Baltus (van 
de balie bij het Hof van beroep te 
Brussel) en Fally. 

1 e KAMER. - 20 november 1969. 

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE. -
BURGERLIJKE ZAKEN. ARREST 

WAARBIJ EEN PARTIJ WORDT TOEGE· 
STAAN BEPAALDE FElTEN TE BEWIJZEN 
DOOR ALLE RECHTSMIDDE_LEN, GETUI
GENISSEN INBEGREPEN. - GETUIGEN

VERHOOR NIET GEHOUDEN. - LATER 
ARREST DAT OVER DE ZAAK ZELF 
UITSPRAAK KAN DOEN OP GROND VAN 

ANDERE BEWIJSELEMENTEN. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE. -
BURGERLIJKE ZAKEN. ARREST 
WAARBIJ EEN PARTIJ WORDT TOEGE

STAAN BEPAALDE FElTEN TE BEWIJZEN 
DOOR ALLE RECHTSMIDDELEN, GETUI
GENISSEN INBEGREPEN. - ARREST 
WAARBIJ NIET BESLIST WORDT DAT DE 
RECHTSVORDE_RING ENKEL GEGROND IS 

IN ZOVER HET BEWIJS VAN AL DEZE 
FElTEN WORDT GE_LEVERD. - LATER 
ARREST WAARBIJ BESLIST WORDT DAT 
DE RECHTSVORDERING DOOR EEN DER 
FElTEN EN ANDERE GEGEVENS GE
RECHTVAARDIGD IS. - GEEN MISKEN
NING VAN HET GEWIJSDE VAN HET 
EERSTE ARREST. 

1° Indien een arrest een partij toegestaan 
heejt bepaalde jeiten te bewijzen door 
alle rechtsmiddelen, getuigenissen inbe
grepen, en het getuigenverhoor niet is 
.gehouden, kan een tweede a1-rest over de 
zaak zelf uitspraak doen op g1·ond van 
andere bewijselementen , van bedoelde 
jeiten, waa?"ovei' deze partij beweerde te 
beschikken. 

2° Heejt een mTest waarbij een pa1·tij 
toegestaan wo1·dt bepaaldefeit~n te bewij
zen door alle ?'echtsmiddelen, getu~genis
sen inbegrepen, niet beslist dat de rechts
vordm·ing enkel geg1·ond is in zover het 
bewijs van al deze jeiten wordt geleverd, 
dan geejt het later arrest, waarbij beslist 
wm·dt dat de rechtsvo1·dering door een -
jeit en andere gegevens gerechtvaardigd 

1:-
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is, van het voorgaand arrest geen 
uitlegging die onve1·enigbaar is met 
bewoordingen e1·van en mislcent het 
gezag van het gewijsde e1'van niet ( 1). 
(Burg. Wetb., art. 1351.) 

(BETTENS, T. NAAlliLOZE VENNOOTSOHAP 
<< J. VRINTS EN ZOON ».) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 oktober 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1351, 1319, 
1320 van het Burgerlijk Wetboek en 
van het rechterlijk gewijsde bij het arrest 
dat door het Hof van beroep te Brussel 
op 5 mei 1965 tussen partijen uitgespro
ken is, alsmede van de bewijskracht van 
dit arrest en van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat, na te hebben vastgesteld dat 
voornoemd arrest van 5 mei 1965, alvo
rens verder recht te do en over de gegrond
heid van het oorspronkelijk hager beroep 
en het tegenberoep, verweerster toegela
ten had tot het leveren, door alle rechts
middelen, getuigenissen inbegrepen, van 
het bewijs van vijf feiten en eiser tot het 
tegenbewijs had toegelaten, en dat ver
weerster verklaard heeft dat zij ten 
gevolge van sommige omstandigheden de 
getuigen niet heeft kunnen doen verho
ren, het bestreden arrest uitspraak heeft 
gedaan ten grande en aan verweerster 
de rechtsvordering tot ontbinding van 
bedoelde overeenkomst en tot betaling 
van schadevergoeding heeft toegewezen, 

terwijl, eerste onderdeel, bij arrest van 
5 mei 1965 is gewezen dat het hof van 
beroep over het geschil geen uitspraak 
ten grande kon doen alvorens de onder
zoeksmaatregel die de feitenrechters 
nodig hadden geacht, verricht was ; het 
hof van beroep dat een getuigenverhoor 
had bevolen dus niet ten grande kon 
beslissen alvorens dat verhoor verricht 
was en, door zulks toch te doen, arti
kel 1351 van het Burgerlijk Wetboek 
betreffende het rechterlijk gewijsde heeft 
geschonden ; 

tweede onderdeel, de feitenrechters in 

(1) Raadpl. cass., 29 juni 1959 (Bttll. en 
PAsrc., 1959, I, 1122); 18 juni 1962 (ibid., 
1962, I, 1171). 

elk geval slechts dan ten grande hadden 
mogen beslissen indien partijen afgezien 
hadden van het voordeel van de onder
zoeksmaatregel ; eiser afstand heeft ge
daan noch van het voor'deel dat hij had 
kunnen halen uit de onderzoeksmaat
regel, bevolen bij het arrest van 5 mei 
1965, en nog minder van het voordeel 
dat hij had kunnen halen uit de tegen
verhoren, waarvan de mogelijkheid door 
het arrest voor hem was opengelaten ; 
eiser bij conclusie het gezag had ingeroe
pen van het bij arrest van 5 mei 1965 
gewijsde en had beweerd dat " verweer
ster haar getuigenverhoor niet had gehou
den en dus naar recht niet voldoende het 
bewijs had geleverd van de gegrondheid 
van haar rechtsvordering of van de 
rechtvaardiging die zij getracht heeft 
aan te voeren tegen eisers vordering » ; 
deze conclusie dus duidelijk neerkwam 
op de stelling dat de rechter met eerbiedi
ging van het gezag van het gewijsde niet 
rechtsgeldig ten grande kon beslissen 
voordat verweerster het getu.:igenverhoor 
had gehouden; deze conclusie in elk geval 
geen enkele afstand van het getuigen
verhoor insloot ; en aangezien een van 
beide partijen geen afstand heeft gedaan 
van het getuigenverhoor, het arrest ten 
grande niet heeft kunnen beslissen, zon
der de bewijskracht van het arrest van 
5 mei 1965 en het gezag van dit gewijsde 
te schenden ; 

derde onderdeel, het arrest althans niet 
heeft vastgesteld dat verweerster door 
overmacht zou zijn verhinderd de getui
genverhoren te doen houden en het zelfs 
de redenen niet heeft aangegeven waarom 
zij zou hebben kunnen nalaten deze 
onderzoeksmaatregel, bevolen bij het 
arrest van 5 mei 1965, te doen verrichten, 
zodat de beslissing niet met redenen is 
omkleed ter voldoening aan artikel 97 
van de Grondwet : 

W at het eerste en het tweede onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat het hof van beroep 
bij arrest van 5 mei 1965, na definitief 
te hebben uitspraak gedaan over de 
betwiste draagwijdte van artikel 2 van 
de tussen partijen gesloten overeenkomst, 
beslist heeft dat aileen de aankopen van 
zuivelprodukten, door eiser in juli 1957 
bij andere fuma's gedaan, de houding 
niet rechtvaardigen van verweerster die 
er van kennis had gedragen sinds augus
tus 1957 maar dat daarentegen de vijf 
feiten die laatstgenoemde aanbood door 
alle rechtsmiddelen te bewijzen en die 
zouden hebben plaatsgehad in 1958, haar 
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houding in september 1958 zouden recht
vaardigen indien zij bewezen waren ; dat 
het hof verweerster toegelaten heeft « het 
bewijs door alle rechtsmiddelen, getuige
nissen inbegrepen, te leveren >> van de 
genoemde feiten die wel bepaald en ter
zake dienende werden verklaard ; 

Overwegende dat uit de bewoordingen 
zelf van voornoemd arrest is af te leiden 
dat het door dit arrest toegelaten bewijs 
niet noodzakelijk door middel van een 
getuigenverhoor moest worden geleverd; 

Overwegende dat derhalve, toen de 
zaak opnieuw voor het rechtscollege werd 
gebracht, het hof van beroep ten gronde 
kon beslissen met inachtneming van 
andere bewijzen waarover verweerster 
beweerde te beschikken betreffende eisers 
tekortkomingen aan zijn contractuele 
verplichtingen ; 

Dat het middel in zijn eerste twee 
onderdelen berust op een verkeerde nit
legging van het arrest en dus feitelijke 
grondslag mist ; 

Wat het derile onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het antwoord op 
de eerste twee onderdelen van het middel 
blijkt dat het derde onderdeel van belang 
ontbloot is; 

Dat in dit onderdeel het middel niet 
ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1351, 1319, 
1320 van het Burgerlijk Wetboek en van 
de bewijskracht van het gewijsde bij het 
arrest dat door het Hof van beroep te 
Brussel op 5 mei 1965 tussen partijen 
uitgesproken is, 

doo1·dat, na. te hebben vastgesteld dat 
voornoemd arrest van 5 mei 1965, alvo
rens verder uitspraak te doen over de 
gegrondheid van de rechtsvorderingen 
door beide partijen ingesteld tot ontbin
ding van de tussen hen op 15 december 
1956 gesloten overeenkomst, verweerster 
toegelaten had tot het leveren, door aile 
rechtsmiddelen, getuigenissen inbegre
pen, van het bewijs van vijf feiten, en 
eiser tot het tegenbewijs had toegelaten, 
en dat verweerster de getuigen niet had 
doen verhoren, het arrest beslist heeft 
dat de feitenrechter niet. gebonden was 
door de voorafgaande beslissing van het 
tussenvonnis, dat het vaststond dat eiser 
op 14 augustus 1958 een bak melk had 
geleverd aan een klant die hij niet mocht 
bedienen, dat dit feit een grove tekort
koming was aan zijn contractuele ver
plichtingen en dat dit feit, dat zich had 
voorgedaan na vroegere tekortkomin-

gen, bewees dat eiser zifn verbintenissen 
niet wilde nakomen en de eis van ver
weerster tot ontbinding te zijnen nadele 
van de overeenkomst ten volle recht
vaardigde, en net dientengevolge deze 
eis heeft ingewilligd en eiser zijn rechts
vordering tot ontbinding van dezelfde 
overeenkomst heeft ontzegd, 

te1·wijl het arrest van 5 mei 1965 beslist 
had dat de vijf feiten waarvan het bewijs 
werd toegelaten, « dagtekenden van 
februari tot september 1958, en dat zij 
derhalve, indien bewezen, de houding 
zullen rechtvaardigen van de verweer
ster, die beweert de bevoorrading van 
eiser slechts te hebben stopgezet en de 
levering aan de winkels slechts te hebben 
hervat ten gevolge van eisers herhaalde 
tekortkomingen aan zijn eigen verplich
tingen »; hetzelfde arrest, na een tekort
koming van eiser aan zijn verplichtingen 
te hebben terzijde gelegd als een tekort
koming die de ontbinding van de over
eenkomst zou rechtvaardigen, had beslist 
dat « de herhaalde tekortkomingen aan 
de overeenkomst die zouden zijn begaan 
in februari, augustus en september 1958, 
gewis een uiting zijn van eisers wil om 
zijn verplichtingen niet na te komen » ; 
het arrest van 5 mei 1965 aldus definitief 
beslist had dat alleen de herhaling van 
tekortkomingen van februari tot sep
tember 1958 de ontbinding van de over
eenkomst ten nadele van eiser zou recht- · 
vaardigen en het op dit punt het gezag 
van gewijsde had; het arrest dus niet, 
zonder schending van de bewijskracht 
van deze beslissing en van de artike
len 1351, 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
W etboek, heeft kunnen beslissen dat de 
ontbinding van bedoeld .contract gerecht
vaardigd was door het enige feit, op 
14 augustus 1958 een bak melk te hebben 
geleverd in strijd met de bepalingen van 
het contract, welk feit zich heeft voor
gedaan na andere tekortkomingen die 
teruggingen tot juli 1957 ; zulks des te 
minder daar het arrest het bewijs van 
dit enige feit slechts heeft gevonden in 
de conclusie van de eiser in eerste aanleg 
en dit feit, dat dus aan het hof van beroep 
bekend was toen het zijn arrest van 
5 mei 1965 heeft gewezen, door dit college 
beschouwd was geweest als een voldoende 
bewijs van de « herhaling van tekort
komingen van februari tot september 
1958)) : 

Overwegende dat uit de bewoordingen 
van het arrest van 5 mei 1965 die over
genomen zijn in het middel, niet blijkt 
dat het hof van beroep toen had beslist 

,_. 
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dat de rechtsvordering van verweerster 
tegen eiser slechts zou gegrond zijn in 
zover het bewijs werd geleverd van de 
vijf gestelde feiten die gespreid waren 
van februari tot september 1958; 

Overwegende dat, door te beslissen dat 
de rechtsvordering van verweerster ge
rechtvaardigd was door het feit gepleegd 
op 14 augustus 1958 na de tekortkomin
gen begaan in het begin van 1957 (aan
kopen bij de vennootschap Brabania) en 
in juli 1957 (aankopen bij de naamloze 
vennootschap «Centrale Laitiere »), daar 
deze feiten samen naar recht voldoende 
deden blijken, volgens de beoordeling 
van het hof van beroep, dat eiser zijn 
verplichtingen niet wilde nakomen, het 
arrest geen interpretatie aan het vorige 
arrest heeft gegeven die onverenigbaar 
was met de bewoordingen ervan en het 
eraan verbonden gezag van gewijsde niet 
heeft miskend ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

20 november 1969. - 1e kamer. 
V oo1"zitte1· en V &slaggevm·, de H. De Ber
saques, raadsheer waarnemend voorzit
ter. - Gelijkluiclencle conclusie, de H. 
Delange, advocaat-generaal. - Pleite1"s, 
de HH. Struye. en Ansiaux. 

(1) Oass., 26 mei 1966 (Bull. en PAsiC., 
1966, I, 1211), en de noot, getekend W. G. 
onder cass., 25 september 1969, sup1·a, biz. 95, 
meer in het bijzonder biz. 100. 

Artikel 1351 van het Burgerlijk Wetboek is 
sinds 1 januari 1969 opgeheven krachtens 
artikel 3, 26°, van het koninkiijk besiuit van 
4 november 1968 dat op deze datum in Werking 
heeft gesteid artikel 22, afdeling I, hoofd· 
stuk II, van Titei II der opheffende bepalin
gen, die werden opgesomd in artikel 2 van 
de wet van 10 oktober 1967. Artikel 23 van 
het Gerechtelijk Wetboek, dat sinds 1 januari 
1969 in werking is gesteld door artikel 1, 1°, 
van hetzelfde koninklijk besiuit, geeft het 
beginsel en de voorwaarden op van het 
gezag van het rechterlijk gewijsde in bewoor
dingen die overigens bijna tekstueel dezeifde 
zijn als die van artikel 1351 van. het Burger
lijk Wetboek. 

l e KAMER. - 20 november 1969. 

}0 CASSATIEMIDDELEN.- BURGER· 
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL .AFGE.LEID 
UIT .DE SCHENDING VAN EEN WETSBE· 
PALING DIE OP DE DATUM VAN DE 
BESTREDEN BESLISSING WAS OPGEHE· 
VEN. - BESI,ISSING GEGROND OP DE 
DRAAGWIJDTE DIE DEZE BEPALING VOL· 
GENS DE RECHTER HAD TOEN ZIJ VAN 
KRACHT WAS. - 0PHEFFING ZONDER 
TERUGWERKENDE KRACHT.- 0NTVAN· 
KELIJK MIDDEL. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - JURIDISOHE 
IDENTITEIT DER P.A.RTIJEN.- BEGRIP. 

3° CASSATIE.- TAAK vAN HET HoF.
BURGERLIJKE ZAKEN. - BESTREDEN 
BESLISSING DIE H.A.AR BESCHIKKENDE 
GEDEELTE GRONDT OP EEN DOOR DE 
VOORZIENING GEKRITISEERDE REDEN. 
- BEVOEGDHEID VAN HET HoF OM 
DEZE TE VERVANGEN DOOR EEN RECHTS· 
GROND DIE HET BESCHIKKENDE GE · 
DEELTE RECHTVAARDIGT. 

l 0 Het miclclel afgeleicl uit cle schencling 
van een wetsbepaling, clie op cle datum 
van cle best1·eclen beslissing was opgehe
ven, is ontvankelijk van het ogenblik clat 
cle beslissing geg1"oncl is op cle clmag
wijclte clie cleze bepaling volgens cle 
rechte1" hacl toen zij van k1"acht was, en 
dat cle bepaling is opgeheven zoncler 
te1"ugwerkende kmcht (1). (Impliciete 
oplossing.) 

2o Wann,eer, in burgerlijke zaken, de 
partijen in twee opeenvolgende zaken 
deze~fcle zijn, maar de ene partij de eerste 
maal in een hoedanigheicl en cle tweede 
maal in een ancle1·e hoedanigheid op
treedt, is niet voldaan aan de voo1"waarde 
dat de partijen juridisch dezeljde ziJn, 
wat vereist worclt opclat het gewijsde dam· 

Ret Hof heeft impliciet aanvaard dat bet 
middei afgeieid uit de schending, niet van 
artikel 23 >an het Gerechtelijk Wetboek, 
maar van artikel 1351 van het Burgerlijk 
W etboek ontvankeiijk is en verwijt aan de, 
na 1 januari 1969 gewezen bestreden beslissing 
dat zij niet is ingegaan op de exceptie van 
het rechteriijk gewijsde die de eiseres heeft 
tegengeworpen om de ontvankelijkheid te 
betwisten van de rechtsvordering die de 
verweerster had ingesteid toen artikel 1351 
van het Burgerlijk W etboek nog steeds van 
kracht was. 
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de eerste beslissing in het tweede proces 
kan wonlen tegengew01·pen (I). 

3° Indien de bestreden beslissing haar 
beschikkende gedeelte grondt op een door 
de voor·ziening geb·itiseerde reden, mag 
het Hoj deze ver·vangen door een r·echts
grond die het beschikkende gedeelte r·echt
vaar·digt (2). (Impliciete oplossing.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « COMJ;'AGNIE 
D'ASSURANCES GlTINERALES DE FRANCE», 

T. CRUCIFIX.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 januari 1969 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te N amen ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
di11g van de artikelen 1317, 1319, 1320, 
1350, 1351, 1352 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van· de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis afwijzend 
beschikt over de exceptie van het rechter
lijk gewijsde door eiseres opgeworpen 
tegen de rechtsvordering van verweerster 
tot betaling van de vergoedingen wegens 
arbeidsongeschiktheid die bij de gecoi.ir
dineerde wetten op de vergoeding det 
schade voortspruitende uit arbeidsonge
vallen zijn bepaald en hieruit afgeleid 
dat een arrest, op 25 mei 1966 door het 
Hof van beroep te Luik tussen dezelfde 
partijen gewezen, had beslist dat nit het 
onderzoek van de deskundigen bleek dat 
verweerster een tij delijke ongeschiktheid 
van 100 t. h. had geleden van 21 april 
1960 tot 31 december 1961, van 50 t. h. 
van 1 januari 1962 tot 30 juni 1962 en 
van 25 t. h. van I juli 1962 tot 8 decem
ber 1962 en « dat vanaf deze laatste 
datum de gezondheidstoestand van de 
getroffene niet meer aan het ongeval te 
wijten was », en deze verwerping · moti
veert op grand van de overweging dat 
het Hof van beroep te Luik, ten deze, 
« een vordering tot vergoeding van een 
gemeenrechtelijke schade had verworpen, 
terwijl thans over het bestaan van een 
aantasting van de theoretische geschikt-

(1) Cass., 22 februari 1965 (Bull. en PAsrc., 
1965, I, 632). 

(2) Cass., 24 april 1969 (Ar?'. cass., 1969, 
biz. 80,6); cass. fr., pte burg. k., 12 juni 1968 
(J. C. P., 1968, II, nr 15584) ; verg. in straf
zaken, cass., 7 oktober 1969, supra, biz. 136. 

heid tot werken van eiseres in hager 
beroep (thans verweerster) werd gediscus
sieerd », 

terwijl de burgerlijke rechtsvordering 
en de rechtsvordering tot betaling van de 
forfaitaire vergoedingen, in zover ze 
beide strekten tot vergoeding van de 
materiele schade voortspruitende nit de 
aantasting van de arbeidsgeschiktheid 
van verweerster, hetzelfde voorwerp had
den en de tweede aan de feitenrechter 
een vraag voorlegde, namelijk of vanaf 
8 december 1962 de arbeidsongeschikt
heid, waarvoor verweerster vergoeding 
vorderde, haar oorzaak vond, al was het 
gedeeltelijk, in het ongeval, welke vraag 
dezelfde was als die welke vroeger tussen 
partijen werd beslecht bij het arrest van 
het Hof van beroep te Luik van 25 mei 
1966, zodat de feitenrechter, door de 
door eiseres aangevoerde exceptie te ver
werpen en door een deskundige aan te 
stellen met, onder meer, als opdracht te 
bepalen in welke mate de thans vastge
stelde letsels volgens de wetgeving op 
de arbeidsongevallen aan de gevolgen 
van het ongeval van 21 april1960 konden 
worden toegeschreven, een reeds door 
voormeld arrest van 25 mei 1966 beslecht 
geschil opnieuw ter sprake heeft gebraeht, 
door de eraan gegeveri. oplossing tegen 
te spreken, en, dientengevolge, het gezag 
van het rechterlijk gewijsde van deze 
beslissing heeft miskend : 

Overwegende dat, volgens artikel 1351 
van het Burgerlijk Wetboek, onder meer 
vereist wordt, opdat er gezag van het 
rechterlijk gewijsde zou zijn, dat de vor
dering tussen dezelfde partijen bestaat 
en door/ hen en tegen hen in dezelfde 
hoedanigheid gedaan is ; 

Overwegende dat in het onderhavige 
geval aan deze voorwaarde niet is vol
daan; 

Dat immers in het geschil dat aanlei
ding had gegeven tot het arrest van 
25 mei 1966 van het Hof van .beroep te 
Luik, rechtdoende op de burgerlijke · 
rechtsvorderingen van verweerster en van 
eiseres tegen de beklaagde, derde persoon 
die aansprakelijk was voor het ongeval 
waardoor eerstgenoemde was getroffen 
op de weg naar of van het werk, eiseres 
de terugbetaling vorderde van de for
faitaire vergoedingen die zij aan ver
weerster had betaald, daar zij, tot het 
verschuldigde bedrag, in de rechten van 
deze laatste was getreden kracht.ens arti
kel 22 van de wet van 11 juni 1874 en 
aldus de rechtsvordering van genoemde 
verweerster nitoefende op grand van 
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artikel 19, lid 8, van de gecoordineerde 
wetten betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeidsonge
vallen; 

Dat daarentegen, in het geschil dat 
aanleiding heeft gegeven tot het bestre
den vonnis, eiseres handelde als verzeke-

. raar op wie de verplichtingen van het 
bedrijfshoofd jegens verweerster van 
rechtswege waren overgegaan krachtens 
artikel 9, lid 2, van voormelde gecoordi
neerde wetten ; 

Dat het bestreden beschikkende ge
deelte door deze overweging wettelijk 
wordt verantwoord, zodat_ het middel, 
gegrond op de identiteit van voorwerp 
en oorzaak en op de eenvoudige aanwe
zigheid van dezelfde partijen op de beide 
rechtsgedingen, niet ontvankelijk is 
wegens het ontbreken van belang ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiseres i~l de kosten. 

20 november 1969. - 1e kamer. -
Voorzittm·, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. Polet. - Gelijklttidende conclusie, 
de H. Delange, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Van Ryn en Ansiaux. 

1e KAMER. - 21 november 1969. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - BESLISSING WAARBIJ EEN 
EIS WORDT INGEWILLIGD. - REGEL· 
MATIG VOORGEDRAGEN VERWEER. -
GEEN PASSEND ANTWOORD.- BESLIS· 
SING NIET MET REDENEN OMKLEED. 

20 RECHTSVORDERING. - BURGER· 
LIJKE ZAKEN.- HOOFDEIS REGELMA· 
TIG INGESTELD DOOR VRIJWILLIG:E< 
VERSOHIJNING VOOR DE VREDEREOH· 
TER. - TEG:E<N:E<IS. - GELDIGHEID. 

1o Niet 1·egelmatig met redenen omkleed 
is de beslissing waarbij een eis wordt 
ingewilligd, zonder passend te antwoor
den op een door de tegenpartij regelmatig 

(1) Oass., 9 november 1967 (Arr. cass., 1968, 
blz. 364). 

(2) Raadpl. cass., 19 september 1963 (Bull. 
eli PAsrc., 1964, I, 64) en 24 december 1965 
(ibid., 1966, I, 569), eveneens de noot 1, 
blz. 570. 

bij conclusie voorgedragen verweer (1). 
(Grondwet, art. 97.) 

6o Een tegeneis, die ontvankelijk is zo de 
hoojdeis bij dagvaarding werd ingesteld, 
is ontvankelijk wanneer de hoojd3is 
regelmatig werd ingesteld door de vrij
willige verschijning der partijen voor de 
vrederechter. 

(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN LANDS· 
VERDEDIGING, T. HEYMANS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 september 1967 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Turnhout_; 

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

doordat het bestreden vonnis de vorde
ring van eiser afwijst, welke er toe strekte 
te horen zeggen dat de arbeidsongeschikt
heid van verweerder verdwenen was of 
althans sterk was verminderd, en beslist 
dat die arbeidsongeschiktheid op 40 t. h. 
vastgesteld zal blijven, zulks om de enkele 
reden dat uit niets blijkt dat de deskun
dige, welke door de eerste rechter met 
een onderzoek was gelast, zich zou hebben 
vergist, 

terwijl deze beschouwing geen afdoend 
antwoord uitmaakt op de conclusie van 
eiser, waariri deze deed gelden dat het 
verslag van gezegde deskundige, luidens 
hetwelk de arbeidsongeschiktheid van 
verweerder op 40 t. h. mocht geschat 
blijven, niet kon worden aangehouden, 
daar verweerder ononderbroken zijn 
voile bedrijvigheid bij het «C. E. P. 0. » 
was blijven presteren, en namelijk, als 
opzichter van de wakers, totaal zelfstan
dig, zowel in dagploeg als in nachtploeg 
een vol rendement had, en bekwaam was 
zijn werk te doen gelijk zijn collega's, en 
terwijl dienvolgens het vonnis onvol
doende gemotiveerd is : 

Overwegende dat eiser in regelmatig 
voor de rechter in hoger beroep genomen 
conclusie stelde dat het besluit van de 
deskundige niet mocht worden aangehou
den omdat het in flagrante contradictie 
was met de werkelijkheid, vermits ver
weerder bestendig 100 t. h. bedrijvigheid 
in dienst van « C. E. P. 0. » is blijven 
presteren en het ondenkbaar is dat 
iemand die als opzichter van de bewakers, 
totaal zelfstandig, zowel in dagploeg als 
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in nachtploeg, met 100 t. h. rendement 
zijri . werk kan do en, even goed als zijn 
collega's die een gelijkaardige functie 
bekleden, zou kunnen aangetast zijn met 
een arbeidsongeschiktheid van 40 t. h. ; 

Overwegende dat het vonnis zich ertoe 
beperkt te beschouwen dat de eerste 
rechter de blijvende gedeeltelijke arbeids
ongeschiktheid van verweerder terecht 
op 40 t. h. behoudt zoals in een vorig 
vonnis bepaald daar « immers uit niets 
blijkt dat de desktindige zich zou hebben 
vergist "; 

Overwegende dat het vonnis zodoende 
op voormelde conclusie geen passend 
antwoord geeft ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen I en 7 
van het W etboek van burgerlijke rechts
vordering, 5 en 28 van de op 28 septem
ber 1931 gecoordineerde wetten betref
fende de vergoeding der schade voort
spruitende nit arbeidsongevallen, 

doordat, hoewel eiser in conclusie had 
laten gelden dat de tegenvordering, door 
verweerder ingesteld en strekkende tot 
het bekomen van een derde van de 
waarde van de lijfrente in kapitaal, niet 
ontvankelijk was, daar deze tegenvorde
ring noch door dagvaarding, noch door 
vrijwillige verschijning aan de vrede
rechter onderworpen was geweest, daar 
de vrijwillige verschijning alleen de her
ziening, zoals bepaald door artikel 28 
van voormelde gecoordineerde wetten, 
als voorwerp had, en daar gezegde tegen
vordering geen verweermiddel uitmaakte 
tegen de hoofdeis strekkende tot herzie
ning, het bestreden vonnis beslist dat 
gezegde tegenvordering -ontvankelijk en 
gegrond is om de reden dat de vraag tot 
uitkering van een derde in kapitaal nauw 
samenhangt met de vraag tot herziening, 
dat een tegenvordering kan gesteld wor
den tegen een vordering, welke regelmatig 
bij de bevoegde rechtbank aanhangig is 
gemaakt, dat bij de vrederechter een 
procedure regelmatig rechtsingang kan 
vinden door middel van vrijwillige ver
schijning, en dat in dergelijke procedure 
dan ook een tegenvordering, welke aan 
de voorwaarden hiervan voldoet, kan · 
worden ingesteld, 

terwijl, indien een vordering, overeen
komstig artikel 7 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, door vrij
willige verschijning aan de vrederechter 
wordt onderworpen, een tegenvordering, 
welke geen verweer uitmaakt tegen de 

0ASSATIE, 1970. - 10 

hoofdvordering, slechts door dagvaar• 
ding, overeenkomstig artikel I·van gezegd 
wetboek, bf door de vrijwillige verschij
ning van beide partijen wat betreft die 
tegenvordering, overeenkomstig voor
meld artikel 7, bij gezegde rechter aan~ 
hangig kan worden gemaakt, en een 
vordering strekkende tot het bekomen 
van een derde in kapitaal van de waarde 
van de lijfrente, overeenkomstig artikel 5 
van voormelde gecoordineerde wetten, 
geenszins een verweer uitmaakt tegen 
een .vordering strekkend<:l tot herziening 
van de arbeidsongeschiktheid, overeen
komstig artikel 28 van dezelfde wetten : 

Overwegende dat de door artikel 28, 
lid 2, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen 
bedoelde eis tot hetziening van de ver
goedingen, regelmatig werd aanhangig 
gemaakt door de vrijwillige verschijning 
van partijen voor de vrederechter ; , 

Overwegende dat artikei 5 van voor
melde wetten bepaalt dat de getroffene 
kan eisen dat een derde van de waarde 
van de lijfrente hem als kapitaal zou 
worden uitbetaald ; 

Overwegende dat zulke eis in nauw 
verband staat met het bepalen en dien
volgens ook met de herziening van de 
vergoedingen ; 

Overwegende dat het middel niet be
twist dat een vordering die weliswaar 
geen verweer uitmaakt tegen de hoofd
vordering maar ermede in nauw verband 
staat, bij toepassing van artikel 337 van 
het W etboek van burgerlijke rechtsvor
dering, als tegenvordering, bij conclusie 
mag worden ingesteld tegen een hoofd
vordering die bij dagvaarding voor de 
rechter werd aanhangig gemaakt ; 

Dat het middel enkel stelt dat, wanneer 
de hoofdvordering voor de vrederechter 
is aanhangig gemaakt ihgevolge de vrij
willige verschijning van partijen, bij toe
passing van artikel 7 van voormeld wet
hoek, aileen de vordering van de tegen
partij die een verweer uitmaakt tegen 
deze hoofdvordering, bij conclusie mag 
worden ingesteld ; 

Overwegende d"'t geen enkele wettekst 
eist, noch een goede rechtsbedeling noch 
de rechten van de verdediging vragen 
dat een tegenvordering welke ontvanke
lijk is tegen een bij dagvaarding inge
stelde hoofdvordering, dit niet zou zijn 
wanneer deze hoofdvordering regelmatig 
voor de vrederechter is aanhangig ge
maakt ingevolge vrijwillige verschijning 
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van de partijen bij toepassing van arti
kel 7 van voormeld wetboek; 

Dat het 'middel naar recht faalt ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 3 van de op 28 september 
1931 gecoordineerde wetten betreffende 
de vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen, 

doordat het bestreden vonnis aan ver
weerder een kapitaal van 10.000 frank 
toekent voor verzorging wegens de optre
dende ulceraties, zonder te antwoorden 
op de conclusie waarin eiser deed gelden 
dat de eis voor kapitalisatie voor bijko
mende verzorging ongegrond was op 
basis van artikel 3 van voormelde gecoor
dineerde wetten, daar dit artikel bepaalt 
dat de uitgaven uit dien hoofde een einde 
nemen bij het verstrijken van de termijn 
voor herziening, 

terwijl gezegd verweermiddel van eiser 
in rechte gegrond was, zodat het vonnis 
gezegd artikel 3 heeft geschonden, 

' en terwijl het hier bekritiseerde gebrek 
aan antwoord bovendien gelijkstaat met 
een gebrek aan de door artikel 97 van 
de Grondwet vereist motivering : 

Overwegende dat eiser in regelmatig 
voor de rechter in hager beroep genomen 
conclusie aanvoerde dat de vordering 
strekkende tot betaling van een kapitaal 
voor verzorging wegens optreden van 
ulceraties en tot betaling van de kostprijs 
van orthopedische schoenen, " volkdmen 
ongegrond is op basis van artikel 3 van 
de wet op de arbeidsongevallen ; dat dit 
artikel trouwens uitdrukkelijk bepaalt 
dat de uitgaven van de verzekeraar
arbeidsongevallen uit dien hoofde een . 
einde nemen bij de herziening » ; 

Overwegende dat het vonnis er zich 
toe beperkt te beslissen dat de eerste 
rechter « terecht voor verzorging wegens 
optredende ulceraties een kapitaal van 
10.000 frank en voor de kostprijs van de 
orthopedische schoenen een kapitaal van 
36.595 frank voorziet » ; 

Overwegende dat het vonnis zodoende 
voormelde conclusie niet passend beant
woordt; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, behalve in zover het de 
hoofdvordering van eiser en de tegen
vordering van verweerder ontvankelijk 
verklaart ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 

eR gelet op de wet van 20 maart 1948, 
veroordeelt eiser in de kosten ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Antwerpen, 
zitting houdende in hager beroep. 

21 november 1969. - 1e kamer. 
Voorzitter, de H. Belpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. de Vreese. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Krings, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, de H. Bayart. 

2e KAMER. - 24 november 1969. 

RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. -
WETTELIJKE BENAMING. - 0P DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK OF RECHT
BANK VAN POLITIE RUST DE PLICHT OM 

NA Till GAAN OF DE FElTEN AL DAN 
NIET JUIST WERDEN GENOEMD. -
PLICHT OM DESNOODS DE AANVANKE
LIJKE BENAMING DOOR DE WETTELIJKE 
TE VERVANGEN. - lNAOHTNEMING 
VAN DE REOHTEN VAN DE VERDEDIGING, 

Op de C01'1'ectionele rechtbank of de recht
bank van politic, waarbij de zaak 
wettelijk aanhangig is, rust de plicht 
om na te gaan of de feiten al dan niet 
juist werden genoemd en, naar gelang 
van de uitslag van het door haar gedane 
onderzoek, het we1·kelijk kamkte1· van de 
telastlegging en desnoods de aanvanlce
lijlce benaming door een wettelijke te 
vervangen, mits de rechten van de 
verdediging worden in acht genomen (I). 
(Wetb. van strafv., art. 191 en 212.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE GENT, T. BLOMMAERT EN 
DEWILDE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 juni 1969 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

(1) Cass., 17 juni 1968 (A1'1', cass., 1968, 
biz. 1270). 
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Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 159, 160, 161, 191, 192.; 193, 212, 
213, 214 en 215 van het Wetboek van 
strafvordering, 

doordat het bestreden arrest de be
klaagden vrijspreekt met de vaststelling 
dat alle elementen van de kwali:ficatie 
van het voorziene misdrijf niet verenigd 
waren, dat namelijk " niet voldoende 
bewezen was dat de staat van minder
jarigheid van Marinka De Vriendt hen 
bekend was ll zonder echter na te gaan 
of hetzelfde ten laste gelegde feit niet 
onder toepassing viel van artikel 380 van 
het Strafwetboek dat strafbaar stelt de 
aanzetting tot ontucht van een minder
jarige, wiens staat van minderjarigheid 
ten gevolge van de nalatigheid van de 
beklaagden, hen niet bekend is ; 

terwijl, in strafzaken, de gerechten van 
wijzen, voor wie de strafvordering aan
hangig is gemaakt, de verplichting 
hebben het strafbaar feit dat het voor
werp is van deze vordering onder alle 
aspecten te onderzoeken en de ware 
toedracht van dit feit in verband met 
de strafwet vast te stellen ; zodat het 
hof van beroep, ingevolge het ontvanke- · 
lijk en onbeperkt hoger beroep ingesteld 
door de beklaagden en het openbaar 
ministerie, zonder echter gebonden te 
zijn door de aan het ten laste gelegde feit 
gegeven voorlopige juridische omschrij
ving, gehouden was, mits eerbiediging 
van de rechten van de verdediging, 
ambtshalve na te gaan of het feit geen 
inbreuk uitmaakte op artikel 380 van het 
Strafwetboek en het desnoods te her
kwali:ficeren : 

Overwegende dat de beide verweerders 
terechtstonden wegens inbreuk op arti
kel 379, lid 1, van het Strafwetboek, 
om een aanslag tegen de zeden te hebben 
gepleegd, door, ten einde een anders 
driften te voldoen, de ontucht, het 
bederf of de prostitutie van een minder
jarige, wiens staat van minderjarigheid 
hen bekend was, te hebben opgewekt, 
vergemakkelijkt of begunstigd, met de 
omstandigheid dat die minderjarige meer 
dan 16 jaar oud was; 

Overwegende dat het arrest de telast
legging niet bewezen verklaart en de 
verweerders van de vervolging ontslaat 
omdat niet voldoende bewezen is dat de 
staat van minderjarigheid van de minder
jarige aan de beklaagden bekend was; 

Overwegende dat de rechter die over 
een telastlegging uitspraak moet doen, 
tot plicht heeft na te gaan of de feiten 

al dan niet juist gekwalificeerd werden 
en, naargelang van de uitslag van zijn 
onderzoek, het werkelijk karakter van 
de telastlegging te bepalen en eventueel 
een de:finitieve kwali:ficatie van de feiten 
in de plaats te stellen van die welke 
aanvankelijk werd gegeven, mits inacht
neming van de rechten van de verdedi
ging; 

Overwegende dat de rechters derhalve 
ten deze dienden na te gaan of de feiten 
die bij hem aanhangig waren er niet in 
bestonden, bij inbreuk op artikel 380 
van het Strafwetboek, een: aanslag tegeil 
de zeden te hebben gepleegd doordat de 
beldaagden, ten einde een anders driften 
te voldoen, de ontucht, het bederf of de 
prostitutie van een minderjarige, wiens 
staat van minderjarigheid hen tengevolge 
van hun nalatigheid niet bekend was, 
hadden opgewekt, begunstigd of verge
makkelijkt ; 

Overwegende dat het arrest, door na 
te Iaten zulks te doen, de artikelen 191 
en 212 van het Wetboek van strafvorde
ring scliendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

24 november 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.
Verslaggever, de H. de Vreese.- Gelijk
luidende conclusie, de H. F. Dumon, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 24 november 1969. 

VOORZ!ENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAKEN. - VooRZIE
NING VAN DE ADMINISTRATIE VAN 
FIN.ANOI:iiJN, VERVOLGENDE PARTIJ. -

GEEN BETEKENING. - NIET ONTVAN
KELIJKE VOORZIENING. 

N iet ontvankelijk is de voorziening van de 
administratie van financiiin, vervolgende 
partij, die niet is betekend aan de pcirtij 
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waartegen zij -is gerioht (1). (Wetb. van 
strafv., art. 418.) 

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

ARREST. 

RET HOF ; - Celet op het bestreden 
arrest, op 21 maart 1969 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 
. Overwegende dat uit geen enkel stuk 
waarop het Hof acht vermag te slaan 
blijkt dat de voorziening, ingesteld door 
de vervolgende partij, werd betekend 
aan de partij waartegen zij gericht is; 

Dat de voorziening dienvolgens niet 
ontvankelijk is ; 

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

24 november 1969. - 2e kamer. -
Vootzitter, de H. van Beirs, voorzitter.
Ve1·slaggever, de H. de Vreese. - Gelijlc
luidende conolusie, de H. F. Dumon, 
advocaat-generaal. 

2e KAM,ER. - 24 november 1969. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. ZooN EN SCHOON
DOCHTER VAN EEN BEKLAAGDE ALS 
GETUIGEN GEHOORD DOOR DE CORREC
TIONELE RECHTBANK. - EED VER· 
PJ,ICHT OP STRAFFE VAN NIETIGHEID. 

De zoon en de sohoondoohter van een 
belclaagde, die door de oorrectionele 
reohtbanlc als getuigen worden gehom·d, 
moeten op strafje van' nietigheid de 
wettelijlce eed afleggen (2). (Wetb. van 
strafv., art. 155 en 156.) 

(BRONDEEL, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« LES ASSURANCES DU CREDIT ll.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 maart 1969 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

(1) Cass., 9 januari 1967 (A1·r. cass., 1967, 
bl'-1. 543). 

I. In zover de voorziening gericht i.e; 
tegen de beslissing over de tegen mede
beklaagde Maria Troch ingestelde straf
vordering en burgerlijke rechtsvordering : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd 
is om tegen die beslissing beroep in 
cassatie in te stellen ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de tegen eiser 
ingestelde strafvordering : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 155, 
156 en 189 van het Wetboek van straf
vordering·: 

Overwegende dat uit het proces-verbaal 
van de terechtzitting van de correctionele 
rechtbank te Dendermonde van 29 okto
ber 1968 blijkt, dat de getuigen Eric 
Brondeel en Godelieve De Smet, respec
tievelijk geboren op 27 december 1945 
en 9 maart 1946, respectievelijk zoon en 
schoondochter van de medebeklaagde, 
Maria Troch, niet onder eed onderhoord 
werden; 

Overwegende dat de zoon - en de 
schoondochter van een beklaagde die als 
getuigen onderhoord worden, zonder ver
zet van het openbaar ministerie, de 
burgerlijke partij of de beldaagde, op 
straffe van nietigheid, de wettelijke eed 
moeten afleggen ; dat derhalve de ver
klaringen ·van voormelde getuigen nietig 
zijn; 

Overwegende dat het Hof van beroep 
niet vaststelt dat het de verklaringen 
van de door de eerste rechter op onregel
matige wijze onderhoorde getuigen ge
weerd heeft om zijn overtuiging te 
gronden ; dat het derhalve zich de 
nietigheid toegeeigend heeft waardoor de 
procedure voor de eerste rechter aange
tast was; 

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

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing over de strafvordering de 
vernietiging medebrengt van de beslissing 
over de door de burgerlijke partij tegen 
eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het uitspraak doet 

{2) Cass., 21 februari 1966 (Bttll. en PASIC., 
1966, I, 808) ; raadpl. cass., 23 juni 1969 
(An·. cass., Ul69, biz. 1062). 
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over de tegen eiser ingestelde strafvorde
ring en burgerlijke rechtsvordering ; ver
werpt de voorziening voor 't overige ; 
beveelt dat van het thans gewezen 
arrest melding zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; laat de kosten ten laste van 
de Staat ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

24 november 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. 
- Verslaggeve1·, de H. Gerniers. -
Gelijlcluidende conclusie, de H. Duman, 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 24 november 1969. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. -
STRAFZAKEN.- VoORZIENING NA EEN 
EERSTE VOOR.ZIENING IS NIET GELDIG. 
- UrTzONDER.ING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
AFsTAND. - STR.AFZAKEN. - VooR.
ZIENING VAN DE BURGER.LIJKE PARTIJ 
TEGEN EEN BESLISSING WAAR.BIJ HAAR 
HAAR EIS WOR.DT ONTZEGD.- AFSTAND 
ONDER VOOR.BEHOUD EEN NIEUWE 
VOOR.ZIENING TE MOGEN INSTELLEN.
NrEUWE VOORZIENING. - AFSTAND 
DOOR. EEN ADVOCAAT BIJ HET HoF 
VAN CASSATIE. - DECR.ETERING. 

3° VISSERIJ. - Rrvr:mR.VISSERIJ. 
WET VAN 1 JULI 1954. - VISR.ECHT 
VAN DE BOOR.DEIGENAARS. - BEGRIP. 

4° VISSERIJ. - RIVIERVISSERIJ. -
WET VAN 1 JULI 1954. - VIJVER.S, 
VISPUTTEN, SLOTEN OF KANALEN WAAR
IN DE VISSERIJ DOOR. BEDOELDE WET 

WORDT GEREGELD. - BEGR.IP. 

50 EIGENDOM. - WET VAN 1 JULI 
1954 OP DE R.IVIER.VISSERIJ. - WET 
BEDOELD BIJ ARTIKEL 715 VAN HET 
BURGERLIJK WETBOEK. - WET DIE 

(1) Raadpl. cass., 20 januari 1969 (Arr. 
cass., 1969, biz. 483). Met betrekking tot de 
andere uitzonderingen, raadpl. hetzeifde arrest. 

(2) Raadpl. cass., 26 september 1966 (A1"1". 
cass., 1967, biz. 106), 6 november 1967 (ibid., 
1968, biz. 341) en 17 november 1969, supra, 
biz. 274. 

GEEN BETREKKING HEEFT OP HET DOOR. 
DIT WETBOEK GEREGEI,DE EIGE.NDOMS· 
R.ECHT. 

1° Op de regel dat niet geldig. is de voor
ziening na een ecrste voo1·ziening, 
wordt onder meer een uitzondering 
gemaalct wanneer de eiser van de eerste 
voorz1:ening afstand heeft gedaan (1). 

2° Het Hof decTeteeTt de afstand van de 
vooTziening van de buTgerlijlce partij 
tegen een beslis.~ing waa1·bij haar wordt 
ontzegd haar eis, ingesteld onde1' voor
behoud een nieuwe voorziening te mogen 
instellen -dooT tussenlcomst van een 
advocaat bij het H of van cassatie, oolc 
al is hij geen houder van een bijzondere 
volmacht, wellce afstand gevolgd is van 
een nieuwe vooTziening (2). (Wet van 
16 febrnari 1961, art. 6.) (Impliciete 
oplossing.) 

3° In alle andere waterlopen dan de 
stTomen, rivieren en vaarten bedoeld 
bij artilcel 2 van de wet van 1 juli 1954, 
gewijzigd bij die van 1 juli 1957, 
hebben de boordeigenaars het visrecht, 
ieder van zijn lcant en tot in het midden 
van de watedoop. (Wet van 1 juli 1954, 
art. 1, 2 en 6.) 

4° De vijvers, visputten, sloten of lcanalen 
waarin de wet van 1 juli 1954 de 
visserij regelt zijn de wateren waarin 
vissen vrij lcunnen bewegen tussen deze 
plaatsen en de stromen, rivieren en 
andere openba1·e waterlo'l'en (3). (Wet 
van 1 jnli 1954 op de riviervisserij, 
art. 1.) 

5° De wet van 1 j-ctli 1954 op de rivier
visserij is een bijzondeTe wet, bedoeld 
bij artikel 715 van het Burgerlijlc 
W etboelc, die geen betTelclcing heeft op 
het eigendomsrecht, zoals dit met name 
volgt uit de artilcelen 54.4, 546, 551, 552 
en 564 van dit wetboelc (4). 

(PAINBLANC, T. DE RIDDER E:f NOENS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 maart 1969 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Mechelen ; 

(3) Cass., 8 oktober 1962 (Buil: en PAsrc., 
1963, I, 168). 

(4) Raadpi. D:m PAa:m, Trait6, d. VI, n'" 12, 
_ 7 en 18. 

-----1 
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I. W at betreft de op 27 en 28 maart 
1969 ingediende voorzieningen : 

Overwegende dat eiser verklaard heeft 
afstand te doen van deze voorzieningen 
onder voorbehoud van zijn recht zich 
opnie~w te voorzien ; 

II. W at. betreft de op 1 april 1969 
ingediende voorziening : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 544, 546, 551, 552, 556 tot 564, 
713, 714, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 2, 6, 23, 27 van de wet 
van 1 juli 1954 op de riviervisserij, 66, 
67, 69 van het Strafwetboek, 3, 4 van 
de wet van 17 april 1878 houdende de 
inleidende titel van het W etboek van 
strafvordering, 162 en 176 van het 
W etboek van strafvordering, 

iloordat, na geconstateerd te hebben 
dat eiser rechtmatig eigenaar was gewor
den van een vijver gelegen te Bornem 
en genaamd het Kragenwiel, dat het 
Kragenwiel doorstroomd wordt door een 
geklasseerde niet bevaarbare en niet 
vlotbare waterloop genaamd de Kragen
wielloop welke door een vloedsluis in de 
Schelde uitmondt, en dat de vissen die 
in het Kragenwiel leven zich vrij kunnen 
bewegen tussen het Kragenwiel en de 
Kragenwielloop en verder oak in de 
Schelde, na terecht beslist te hebben dat 
het Kragenwiel niet tot het openbaar 
domein behoort en dat de visserij erop 
onder toepassing valt van de wet van 
1 juli 1954, en na verder geconstateerd 
te hebben dat de eerste verweerder 
gevist heeft. in het Kragenwiel, van op 
een oever eigendom van de tweede 
verweerder en met dezes toelating, en 
zonder te ontkennen dat zulks gebeurde 
zonder de toestemming van eiser, het 
bestreden vonnis beslist dat de eerste en 
tweede . verweerders zich niet schuldig 
hebben gemaakt aan een inbreuk op de 
artikelen 23 en 27 van voormelde wet 
van 1 juli 1954, verklaart dat de correc
tionele rechtbank onbevoegd is om kennis 
te nemen van de vordering van eiser 
welke ertoe strekte vergoeding te beko
men voor de schade welke eiser had 
geleden ten gevolge van het feit dat de 
eerste en tweede verweerders bij inbreuk 
op de voormelde artikelen 23 en 27 zijn 
visrecht hadden miskend, en eiser ver
oordeelt tot de kosten zowel van de 
publieke als van de burgerlijke vordering, 
zulks om reden dat, luidens artikel 6 
van voormelde wet ~an 1 juli 1954, in 
alle andere waterlopen dan die aange-

wezen in artikel 2 van gezegde wet, de 
oevereigenaars het visrecht hebben, ieder 
van zijn kant en tot in het midden van 
de waterloop, dat de Kragenwielloop een 
niet bevaarbare en niet vlotbare water
loop is en het Kragenwiel een niet 
bevaarbaar en niet vlotbaar binnenwater 
waardoor de Kragenwielloop stroomt, 
zodat voormeld artikel 6 ter zake toe
passelijk is en de oevereigenaars dus het 
in dit artikel vermeld visrecht bezitten 
en zulks ondanks het feit dat het Kragen
wiel zelf prive-eigendom is, 

terwijl, eerste onderdeel, nu eiser eige
naar is van het Kragenwiel, hij tevens 
het visrecht bezit in het Kragenwiel, op 
grand van de artikelen 544, 546, 551, 552 
en 564 van het Burgerlijk W etboek ; 
hiervan door de artikelen 1, 2 en 6 van 
voormelde wet van 1 juli 1954 niet wordt 
afgeweken, daar meer bepaald gezegd 
artikel 6 uitsluitend betrekking heeft op 
waterlopen en niet op vijvers, en als 
voorwerp heeft overeenkomstig arti
kel 714 van het Burgerlijk Wetboek het 
visrecht te regelen in waterlopen waarvan 
de bedding, op grand van de bepalingen 
van de artikelen 556 tot 563, 713 en 714 
van het Burgerlijk W etboek, tot het 
domein van de Staat behoort, doch niet 
in vijvers waarvan de bodem overeen
komstig' artikel 558 van het Burgerlijk 
W etboek prive-eigendom is ; dienvolgens 
de eerste verweerder, door in het Kragen
wiel te vissen zonder de toestemming 
van eiser, artikel 23 van voormelde wet 
van 1 juli 1954 had overtreden; hieruit 
verder volgt dat de tweede verweerder, 
door aan eerste verweerder toe te Iaten 
van uit de·aan hem, tweede verweerder, 
behorende oever in . het Kragenwiel te 
vissen, zich schuldig heeft gemaakt aan 
mededaderschap of althans medeplich
tigheid aan de inbreuk gepleegd door de 
eerste verweerder, zodat de tweede ver
weerder een inbreuk pleegde op de 
artikelen 23 en 27 van voormelde wet 
van 1 juli 1954 en op de hager ingeroepen 
artikelen van het Strafwetboek; dien
volgens, overeenkomstig de artikelen 3 
en 4 van voormelde wet van 17 april1878, 
de strafrechter bevoegd was om kennis 
te nemen van de vordering welke eiser 
overeenkomstig de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek had 
ingesteld, teneinde ve:r;goeding te beko
men van de schade wellm hem door de 
misdrijven van de eerste en tweede 
verweerders was veroorzaakt ; 

tweede onde1·deel uit de artikelen 1, 2 
en 6 van voormelde wet van 1 juli 1954 
geenszins volgt dat de eigenaars van de 
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oevers van het Kragenwiel het visrecht 
zouden bezitten in de Kragenwielloop, 
daar de oevers van een vijver niet kunnen 
beschouwd worden als de oevers van de 
door de vijver stromende waterloop ; 

derde onderdeel, zelfs indien men met 
het bestreden vonnis moest aannemen 
dat de tweede verweerder als oever
-eigenaar het visrecht bezat in de Kragen
wielloop, hieruit niet volgt dat hij het 
visrecht bezat in het Kragenwiel, zodat, 
nu de eerste verweerder in het Kragen
wiel had gevist, de beschouwingen van 
het bestreden vonnis betreffende het 
beweerde visrecht van de tweede ver
weerder niet de voldoende door artikel 97 
van de Grondwet vereiste motivering 
uitmaken, voor de hoger opgesomde 
beslissingen ; 

vie1·de onde1·deel, gezien de onwettelijk
heid van de beslissingen van het vonnis 
'betreffende de schuld van de eerste en 
tweede verweerders. en de vordering van 
eiser, deze laatste even onwettelijk, en 
in strijd met de in de vorige onderdelen 
ingeroepen bepalingen en met de bepa
lingen van de artikelen I62 en 176 van 
het Wetboek van strafvordering, ver
Dordeeld werd tot de kosten van zijn 
burgerlijke vordering en tot die van de 
publieke vordering : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, luidens artikel 6 
juncto artikel 2 van de wet van I juli 
I954 op de riviervisserij, in al de niet 
bevaarbare of vlotbare waterlopen de 
oevereigenaars het visrecht hebben, ieder 
van zijn kant en tot in het midden van de 
waterloop; 

Overwegende dat uit artikel I van 
voormelde wet blijkt dat deze laatste 
de visserij regelt in ,aile binnenwateren, 
daarinbegrepen de vijvers, visputten, 
sloten en kanalen van welke aard ook, 
op voorwaarde dat de vissen die erin 
leven zich vrij kunnen bewegen tussen 
het binnenwater en de openbare water
lopen; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
artikel 6 van voormelde wet, hoewel 
aileen gewagend van « waterlopen », alle 
niet bevaarbare of vlotbare binnen
wateren, ook de vijvers, bedoelt, indien 
aan de in voormeld artikel I gestelde 
voorwaarde is voldaan ; 

Overwegende dat artikel 715 van het 
Burgerlijk W etboek bepaalt dat « het 
recht om te jagen of te vissen (eveneens) 
·door bijzondere wetten wordt geregeld » ; 
dat de wet van I juli I954 een dergelijke 

wet is die vreemd blijft aan het eigen
domsrecht zoals het door de artikelen 
van het Burgerlijk Wetboek, door het 
middel ingeroepen, wordt geregeld ; 

Overwegende dat niet wordt betwist 
dat de vijver, « Kragenwiel » genoemd, 
een niet bevaarbaar of vlotbaar binnen
water is en dat de vissen die erin Ieven 
zich vrij kunnen bewegen tussen het 
« Kragenwiel » enerzijds en de openbare 
waterlopen anderzijds; 

Overwegen.de dat het vonnis dienvol
gens, door voormeld artikel 6 ten deze 
toepasselijk te verklaren en te beslissen 
dat Alfons De Ridder gerechtigd was 
met de toestemming van de boord
eigenaar Michael Noens in het << Kragen
wiel » te vissen en deze laatste gerechtigd 
was Alfons De Ridder die toestemming 
te geven, hoewel de vijver zelf en zijn 
bodem het prive-eigendom waren van 
eiser, een juiste toepassing van dit 
artikel en van de andere in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen heeft ge
maakt; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel naar recht faalt ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het middel erke:nt 
dat Alfons De Ridder in het << Kragen
wiel » heeft gevist ; 

Dat het onderdeel, hetwelk uitgaat 
va:n de onderstelling dat Alfons De 
Ridder zou hebben gevist in de Kragen
wielloop, een waterloop welke het 
<< Kragenwiel » doorkruist, bij gemis aan 
belang niet ontvankelijk is ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het eerste onderdeel blijkt dat de oever
eigenaars het visrecht hebben in alle 
niet bevaarbare of vlotbare binnen
wateren, ook in vijvers zoals het 
<< Kragenwiel », op voorwaarde dat de 
vissen die erin leven zich vrij kunnen 
bewegen tussen die bin:nenwateren en de 
openbare waterlopen ; 

Overwegende dat het von:nis beschouwt, 
enerzijds, dat het << Krage:nwiel » een niet 
bevaarbaar of vlotbaar binnenwater is 
en, anderzijds, dat de vissen die erin 
leven zich vrij kunnen bewegen tussen 
het << Kragenwiel » enerzijds en de open
bare waterlopen anderzijds ; 

_Dat het zo~oende zijn beslissing, 
lmdens welke MIChael Noens, als oever
eigenaar van het « Kragenwiel », het 
visrecht daarin bezat, passend motiveert ; 
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Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

W at het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nu uit het antwoord 
op het eerste onderdeel blijkt dat de 
beslissing van het vorinis aangaande de 
schuld van De Ridder en Noens en 
die aangaande de vordering van eiser 
wettelijk zijn, het onderdeel, hetwelk uit
gaat van de onderstelling dat die beslis
singen onwettelijk zijn, feitelijke grand
slag mist; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de cip 27 en 28 maart 1969 ingestelde 
voorzieningen ; verwerpt de voorziening 
ingesteld op 1 april 1969 ; oordeelt eiser 
in de kosten. 

24 november 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. 

- Verslaggever, de H. de Vreese. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de 
HH. Bayart en Van Ryn. 

Een tweede arrest werd op dezelfde 
datum in dezelfde zin gewezen op een 
voorziening van dezelfde eiser tegen een 
tweede vonnis van 21 maart 1969 van 
de Correctionele Rechtbank te Mechelen, 
inzake De Schrijver en Noens. 

2e J4MER. - 24 november 1969. 

I o VOEDINGSWAREN. - VLEES. -
V:mRVOER LANGS DE WEG. - KONINK
;LIJK BESLUIT VAN 14 JULI 1960, 
ARTIKELEN 7 E.N 8. - 0PSOHRIFTEN 
WELKE DIE1NEN VOOR TE1 KOMEN OP 
DE VERVOERMIDDELEN. - 0PSOHRIFT 
VERPLICHT VOOR HE1T VERVOER ZOWEL 
VAN VET ALB VAN VLE.E.S. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRM. - STRAFZAKEN. - NEERLEG
GING VAN MEMORIES.- AANVULLENDE 
MEMORIE VAN DE ElSER TER GRIFFIE 
NEERGELEGD NA HET VERSTRIJKEN VAN· 
DE TERMIJN GESTELD BIJ ART!· 
KEL 420bis VAN HET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING. - NIET-ONTVAN
KELIJKHEID. 

1° De artikelen 7 en 8 van het koninklijk 
besluit van 14 juli 1960 betreffende het 
vervoer langs de weg van voor menselijlc 
verbruik geschikt, vers, be1·eid of ver
duurzaamd vlees, vet of slachtafval, 
waarbij wordt voo1·geschreven dat voor
en achteraan op de voo1· het vervoer van 
vlees, bereid of verduurzaamcl vlees 
aangewende vervoermiddelen het op
schrift " Vleesvervoer " moet ve1·meld 
worden, alsmede de naam en het adres 
van hun eigenaar zijn ook van toepassing 
op de voo1· het vervoe1· van vet aangewende 
vervoermiddelen. 

2° Niet ontvankelijk is de memorie tot 
staving van een voo1·ziening in straf
zaken, die ter griffie van het Hof is 
neergelegd na het verst1·ijken van de 
te1·mijn gesteld bij artikel 420bis van 
het T!J!etboek van strafvordering, oolc al 
was dit een aanvullende memorie ( 1). 

(SMILDE.) 

ARREST. 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 28, 1°, 32 en. 34 
van de wet van 5 september 1952 
betreffende de vleeskeuring en de vlees
handel, 7, 8 en 16 van het koninklijk 
besluit van 14 juli 1960 betreffende het 
vervoer langs de weg van voor menselijk 
verbruik geschikt, vers, bereid of ver
duurzaamd vlees, vet of slachtafval, 

doordat het bestreden arrest eiser op 
grond van voormelde wetsbepalingen 
veroordeelt, oordelend dat de vermelding, 
op het vervoermiddel, van het opschrift 
" vleesvervoer " en de vermelding van de 
naam en het adres van de eigenaar 
verplicht zijn, zelfs wanneer het, zoals 
ten deze, gaat om het vervoer van vet
afval en niet van spiervlees, 

tenvijl voormeld koninklijk besluit, 
betre:ffende het vervoer van vleeswaren 
duidelijk vijf verschillende categorieen 
van vleeswaren onderscheidt, namelijk 
vers vlees, bereid vlees, verduurzaamd 
vlees, vet en slachtafval, en de artikelen 7 
en 8 van dit besluit, welke de kwestieuze 
vermeldingen voorschrijven, vet en 

(1) Cass., 23 december 1968 (An·. cass., 
1969, blz. 402). 
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slachtafval niet vernoemen en aldus 
beperkt blijven tot het vervoer van vers, 
bereid of verduurzaamd vlees ; terwijl 
nit de voiledige tekst en uit het hoofd 
van voormeld koninklijk besluit blijkt 
dat het verder gaat dan de wet van 
5 september 1952 en dat, wat het vervoer 
betreft, de wetgever een verschil maakt 
tussen de maatregelen die moeten worden 
genomen voor elk van de vijf voormelde 
categorieen die voormelde wet onder het 
brede begrip « vlees » liet vailen ; 

terwijl uit de omstandigheid dat arti
kel 15 van voormeld besluit (zoals 
overigens de artikelen 3 en 4) aile vijf 
de catagorieen betr.eft niet mag worden 
geconcludeerd dat ook de artikelen 7 en 8 
de vijf catagorieen betreffen ; de bepaling 
van artikel 15, welke het vervoer van 
vleeswaren die niet bestemd zijn om 
in Belgie in consumptie te worden 
gebracht van de toepassing van het 
koninklijk besluit uitsluit, immers een 
uitzondering inhoudt die een algemeen 
karakter heeft slaande op aile vlees
produkten, daar waar de bepalingen die 
de voor Belgie bestemde produkten 
betreffen, verschiilende maatregelen voor
schrijven, telkens rekening houdend met 
de aard van de vervoerde produkten en 
hun specifieke vereisten ; 

terwijl, indien de artikelen 9 en 10 
mogelijks ook gelden voor vervoer van 
vet en slachtafval, hoewel zij deze 
categorieen niet vermelden, znlks voor 
deze bepalingen, die de zindelijkheid 
betreffen van de met de behandeling 
belaste personen en van de aangewende 
vervoermiddelen, gereehtvaardigd is door 
redenen die voor het aanbrengen van 
vermeldingen op de vervoermiddelen 
niet gelden, vooral nu vet gesmolten en 
gesteriliseerd wordt wanneer het voor 
menselijke voeding bestemd is : 

Overwegende, enerzijds, dat de wet 
van 5 september 1952 betreffende de 
vleeskeuring en de vleeshandel, in uit
voering waarvan voormeld koninklijk 
besluit van 14 juli 1960 werd genome.!}, 
in haar artikel 1-6 bepaalt dat, voor de 
toepassing van die wet, onder « vlees » 
ook het vet moet worden verstaan ; 

Overwegende, anderzijds, dat voor
meld koninklijk besluit uitdrukkelijk 
verwijst naar artikel 13 van voormelde 
wet waardoor de Koning wordt gemach
tigd het vervoer van « vleeswaren » te 
reglementeren en aan toezicht te onder
werpen ; dat het als hoofd draagt : 
« koninklijk besluit betreffende het ver
voer langs de weg van voor menselijk 

gebruik geschikt, vers, bereid en ver
duurzaamd vlees, vet en slachtafval » ; 

Overwegende dat, zo bepaalde artike
len van voormeld koninklijk besluit, 
naast « vlees », ook uitdrukkelijk " vet 
en slachtafval » vermelden, andere arti
kelen zoals de artikelen 9 en 10, die 
nochtans, als voorschriften van zinde
lijkheid, ontegensprekelijk ook op voor 
de menselijke voeding bestemd vet 
toepasselijk zijn, enkel gewagen van, 
ofwel, « vervoer van vlees, bereid of 
verduurzaamd vlees », ofwel van« vervoer 
van vlees »; 

Overwegende dat hieruit volgt dat de 
omstandigheid dat ook in de kwestieuze 
artikelen 7 en 8 enkel het vervoer van 
" vlees, bereid of verduurzaamd vlees » 
wordt vermeld, niet belet dat deze 
voorschriften ook op het vervoer van 
vet toepasselijk zijn ; 

Overwegende dat zulks des te meer 
blijkt, nu de vermeldingen die, luidens 
deze artikelen, op de vervoermiddelen 
waarmede de kwestieuze vleeswaren 
worden vervoerd, moeten voorkomen, 
vermeldingen zijn die duidelijk zijn 
bestemd om het toezicht op de toepassing 
van de door voormeld koninklijk besluit 
uitgevaardigde reglementering, mogelijk 
te maken, reglementering die, voor een 
deel althans, zowel het vervoer van vet 
betreft als het vervoer van vers, bereid 
of verduurzaamd vlees; 

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

of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
?-at de beslissing overeenkomstig de wet 
IS; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op een aanvnllende memorie welke 
slechts werd ingediend na het verstrijken 
van de termijn bepaald door artikel420bis 
van het W etboek van strafvordering, 
verwerpt de voorziening; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

24 november 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. 
- Verslaggeve1·, de H. de Vreese. -
Gelijkluidende conclusie, de H.· Duman, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Gre
goire (van de balie bij het Hof van beroep 
te Brussel). 
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2• KAMER. - 24 november 1969. 

10 CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR

DERING.- VoORZIENING VAN DE BE
KLAAGDE. 00NCLUSIE GENOMEN 
DOOR EEN BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN 
EEN MEDEBEKLAAGDE. MIDDEL 
VOORGEDRAGEN TOT STAVING VAN DE 
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE EN 
AFGELEID UIT HET GEBREK AAN ANT
WOORD OP DEZE CONCLUSIE. - VOOR
WAARDE VOOR DE ONTVANKELIJKHEID. 

2° CASSATIE. ~ OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING. - VONNIS WAARBIJ EEN 
BEKLAAGDE, MET UITSLUITING VAN DE 

ANDERE BEKLAAGDE, VOLLEDIG AAN
SPRAKELIJK WORDT GESTELD VOOR DE 
AAN EEN DERDE BEROKKENDE SCHADE. 

- VONNIS DAT GEEN ANTWOORD VER
STREKT OP DE CONCLUSIE WAARBIJ DE 

EERSTE BEKLAAGDE DE SCHADE AAN 
DE FOUT ALLEEN VAN DE TWEEDE 
BEKLAAGDE TOESCRREEF. NIET 
BEPERKTE VOORZIENING VAN DE EERSTE 
BEKI,AAGDE.- VERNIETIGING VAN DE 

BESLISSING WAARBIJ DEZE BEKLAAGDE 
WORDT VEROORDEELD TOT VERGOEDING 

VAN RET SI,ACHTOFFER. - GEVOLG 
OP DE BESI,ISSING WAARBIJ DE ANDE.RE 

BEKLAAGDE VAN RECHTSVERVOLGING 
WORDT ONTSLAGEN. 

1° I 'lidien een partij zich tegen een mede
beklaagde burgerlijlce pa?·tij heejt gesteld, 
dan is de eise?' tot cassatie, belclaagde, 
ontvankelijlc om tot staving van zijn 
voorz1:ening een middel voor te dragen 
dat is ajgeleid uit het gebrek aan 
antwoo?·d op de conclttsie van deze 
burge?"lijlce partij, in zover deze bet?·elcc 
king had op een geschil waarvan de 
oplossing een tegen hem ingestelde 
rechtsvordering leon be~nvloeden (1). 

2° Indien een vonnis een beklaagde, met 
uitsluiting van de andere beklaagde, 
volledig aanspmkelijlc stelt voor de aan 
een de?·de beroklcende schade, dan strelct 
de vernietiging, op de niet beperkte 
voorziening van de eerste beklaagde, 
van de beslissing waarbij hij wordt 
ve?·oordeeld tot vergoeding van het slacht
o {fer, op grand dat het vonnis geen 

(1) Raadpl. cass., 6 november 1961 (Bull. 
en PAsiC., 1962, I, 270); 4 december 1967 
(Arr. cass., 1968, biz. 486). 

antwoord ve?·strekt op de conclusie van, 
deze beklaagde die de schade aan de 
fout alleen van de tweede beklaagde toe
schreef, zich uit tot de beslissing, die is 
aangetast door dezelfde onwetteliJkheid, 
dat de tweede belclaagde geen fout heeft 
begaan waarvoor hij aansprakelijlc lean 
zijn, maar enkel in zove?' deze beslissin(J 
gewezen is jegens de ee?·ste beklaagde (2). 

(ROTSTEIN EN PERSONENVENNOOTSCRAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
«REDAN CARS "• T. ONDERLINGE MAAT
SCHAPPIJ DER OPENBARE BESTUREN 
VAN PUBI,IEK RECHT, GEMEENTE MID
DELKERKE, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« ZURICH ll, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

« NESTLE ll EN VAN TICHELEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 januari 1969 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Veurne; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grondwet 
en 27-1 van het wegverkeersreglement, 

doordat het bestreden vonnis eiser ver
oordeelt tot een geldboete en in de kosten 
van de strafvordering, eiseres burgerlijk 
aansprakelijk voor eiser verklaart voor 
deze geldboete en deze kosten, beide· 
eisers solidairlijk veroordeelt tot het 
betalen van schadevergoeding aan de 
verweersters en in de kosten van de door 
deze laatsten ingestelde burgerlijke vor
deringen en de vordering van eiseres tegen 
verweerder afwijst, 

zonde?' te antwoorden op de conclusie 
die Iiet gelden dat de oorzaak van het 
ongeval aileen te wijten was aan de 
roekeloze rijwijze van medebeklaagde 
Van Tichelen die had willen doorrijden 
tussen het voertuig van eiser en een 
geparkeerde vuilniswagen, en aan de 
overdreven snelheid van genoemde Van 
Tichelen: 

I. Ten aanzien van de voorziening van 
eiseres als burgerlijke partij tegen ver
weerder Van Tichelen : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 

(2) Cass., 8 december 1965 (Bttll. en PAsw .• 
1966, I, 489) en de noot; raadpi. cass., 
31 oktober 1966 (An·. cass., 1967, biz. 294)• 
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dat geen enkele motivering bevat, in 
gebreke blijft het in het middel aange
haald verweer van de conclusie te 
beantwoorden ; 

Dat het middel gegrond is ; 

II. Ten aanzien van de voorziening 
van eiser in zover zij gericht is tegen de 
beslissing over de tegen hem ingestelde 
strafvordering : 

Overwegende dat het vonnis er op 
wijst « dat het bewezen is gebleven dat 
eiser zich schuldig heeft gemaakt aan 
de verdenking hem ten laste gelegd ; dat 
·blijkt dat hij de onderbroken witte lijn 
niet geeerbiedigd heeft " ; 

Dat het vonnis aldus vaststelt dat 
eiser een inbreuk welke het preciseert, 
heeft begaan ; 

Overwegende dat gewis eiser de door 
eiseres genomen conclusie te zijnen voor
dele mag doen gelden, zoals hij het doet 
in zijn verzoekschrift, vermits de betwis
ting gemeen was aan de tegen eiser en 
tegen eiseres gerichte vorderingen ; 

Maar overwegende dat de aldus inge
roepen conclusie alleen de gedraging van 
verweerder Van Tichelen betrof en 
vreemd was aan de rijwijze van eiser; 

Dat het middel, dat een gebrek aan 
antwoord op deze conclusie inroept, bij 
gemis aan belang niet ontvankelijk is ; 

En overwegende dat de substantiele 
Q[ op stm:ffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

III. Ten aanzien van de voorziening 
van eiser in zover zij gericht is tegen de 
beslissingen over de andere burgerlijke 
vorderingen dan die hierboven bedoeld 
onder I: 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
in gebreke blijft het in het middel 
aangehaald verweer van de conclusie te 
beantwoorden ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat de beslissing die 

impliciet erop steunt dat de door eiser 
begane font de enige oorzaak is van de 
schade en dat verweerder Van Tichelen 
daarvoor niet aansprakelijk is, gemeen 
is aan de beslissing over de tegen eiser 
ingestelde burgerlijke vorderingen, aan 
die over de tegen verweerder door de 
eerste twee verweersters ingestelde bur
gerlijke vorderingen en aan die over de 
tegen verweerder door eiseres ingestelde 
burgerlijke vordering ; 

Dat de vernietiging van de eerste van 
deze drie beslissingen de vernietiging 
van de twee laatsten moet medebrengen 
daar zij op hetzelfde onwettelijk motief 
steunen; 

Dat eiser ontvankelijk is zijn voor
ziening tegen het dispositief betre:ffende 
de door de eerste twee verweersters tegen 
verweerder Van Tichelen ingestelde bur
gerlijke vorderingen te richten in zover 
de vernietiging ervan te zijne:ri aanzien 
een voorwaarde is van de vordering tot 
bijdrage welke eiser desgevallend gerech
tigd zou zijn tegen Van Tichelen in te 
stellen ingevolge zijn gebeurlijke aan
sprakelijkheid voor de door verweersters 
Onderlinge maatschappij der Openbare 
Besturen en Gemeente Middelkerke onder
gane schade ; 

IV. Ten aanzien van de voorziening 
van eiseres, als burgerlijk aansprakelijke 
partij : 

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

Dat de voorziening, derhalve, niet 
ontvankelijk is; 

Maar overwegende dat de vernietiging 
ingevolge de voorziening van eiser in 
zover deze gericht is tegen de beslissingen 
die de tegen hem ingestelde burgerlijke 
vorderingen betreffen, de beslissing 
welke eiseres burgerlijk aansprakelijk 
verklaart voor de tegen eiser uitgespro
ken veroordelingen tot schadevergoeding 
zonder bestaansreden maakt ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover I 0 het uitspraak 
doet over de burgerlijke vorderingen 
ingesteld tegen de eisers en door eiseres, 
en over de kosten ervan ; 2° het ten 
aanzien van de eisers beslist dat Van 
Tichelen geen fout begaan heeft die de 
schade geleden door de burgerlijke 
partijen Onderlinge Maatschappij der 
Openbare Besturen en Gemeente Middel
kerke veroorzaakt heeft ; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige ; beveelt 
dat melding van het thans gewezen arrest 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt de eisers in de helft en verweer
der in de andere helft van de kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te leper, zitting 
houdende in hoger beroep. 

24 november 1969. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. 

l:-
1 
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- Verslaggever, de H. Wauters. 
Gelijlcluidende conclusie, de H. Duman, 
advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 25 november 1969. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 

JNTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN. 
0VER:E;ENKOl\iST GESLOTE_N TUS

SEN FRANKRIJK EN BELGIE, ARTIKEL 7, 
§ 3. - NIJVERHEIDS- OF HANDELSBE
DRIJF. - INKOMSTEN BEHAALD DOOR 
EEN VASTE INRICHTING.- JNRICHTING 
WAARVOOR NIET VEREIST WORDT DAT 
DEGENE DIE DE LEIDING ERV AN HEEFT 

BEZOLDIGD WORDT DOOR HET IN HET 
ANDER _LAND GEVESTIGD BEDRIJF. 

Het bestendig bureau voor de ve1·lcoop van 
appartementen dat in het lcantoor 'Van 
een architect in Belgie is gevestigd doo1· 
de F1·anse onde1·neming, eigenares van 
het onroe1·end goed, zelfs indien degene 
die de leiding ervan heejt door de vreemde 
onderneming niet bezoldigd woTdt, ver
toont de lcenmerlcen van een vaste inrich
ting, i"!' de zin van artilcel 7, § 3, van de op 
16 me~ 1931 tussen Franlc1·ijlc en Belgie 
gesloten oveTeenlcomst met het doel dub
bele belasting op het stulc van 1"echt
stTeelcse belastingen te voo1"lcomen. 

(JACQUES GHEYSEN EN JEAN GHEYSEN, 
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
FIN ANCIEN.) 

ARREST. 

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

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 3I, § I, littera a, 38 en 56 van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen gecoordineerd bij het besluit van 
de Regent van I5 januari I948, en 7, 
§§ I en 3, vooral § 3, van de wet van 
28 dec~~ber I93I tot goedkeuring van de 
tweez1Jd1ge overeenkomst tussen Belgie 
en Frankrijk gesloten met het doel dub
bele belasting op het stuk van recht
streekse belastingen te voorkomen, 

dooTdat het bestreden arrest bepaalt 
dat de consorten Gheysen-Vandeputte 

op 4 juni I960 betreffende de « Brazilia » 
een overeenkomst afsloten met architect 
Vi:rane, ~~:mende te_ ~oksijde, waarbij zij 
bmten ZlJil e1genhJke architectentaak, 
vergoed tegen 75.000 frank, hem boven
dien nog opdroegen het opmaken van 
reclamefolders met het adres van de 
architect, het ontvangen van de kopers, 
het aanbrengen van de kopers bij de ver
kopers (de bouwheren, ten deze de eiser-s) 
ten einde ondertekening van het verkoop: 
c_<;>mpromis, en zo nodig zich met plaatse
hJke agentschappen te verstaan en dat 
eveneens werd bedongen dat, per appar
tem.ent dat aan een klant van de architect 
zou verkocht worden, deze laatste nog 
een premievergoeding van 20.000 frank 
zou ontvangen, verder bepaalt dat de 
architect deze beide opdrachten, ook 
deze buiten zijn ar?hitecten-opdracht, 
heeft mtgevoerd en m Belgie reklaam
folders heeft uitgegeven om de verkoop 
van appartementen mt de « Brazilia " te 
bevorderen, en « voor alle inlichtingen " 
naar « zijn " adres verwijst, kopers heeft 
ontvangen, kopers bij de bouwheren heeft 
aangebracht, dat op die wijze een tien.tal 
appartementen werden verkocht en der
halve uit dien hoofde de bedongen pre
nnes aan de architect werden uitbetaald, 
zodat, volgens het arrest, nit wat vooraf
gaat dient te worden afgeleid dat door 
de eisers in Belgie, in het architecten
kantoor « Vivane "• een bestendig ver
koopbureau in vaste inrichting over de 
verrichting « Brazilia " werd in werking 
gesteld en gehouden, omdat de boven de 
normale architectentaak afgesloten over
eenkomst en haar uitvoering zouden aan
tonen dat deze vaste inrichting in op
dracht en voor rekening van de bouwhe
ren in Belgie heeft gewerkt en door de 
architect slechts als tussenpersoon werd 
beredderd, en deze inrichting voorkomt 
als de inrichting van de bouwheren en 
geenszins als een inrichting waarmede zij 
geen mtstaans zouden gehad hebben, 
wat des te meer opgaat nu voor de 
« Brazilia "• door de aannemers en de 
leveranciers aan de bouwheren, en door 
de bouwheren aan de kopers van apparte
menten werd aangerekend en gefactu
reerd, zonder hierin de architect Vivane 
te vermelden, en tenslotte zijn opvatting 
resumere~d, nog bepaalt dat het gaat 
om het mgen verkoopbureau en de eigen 
verkooporganisatie van de eisers, door de 
architect in zijn bedrijfsuitrusting als 
tussenpersoon en tegen vergoeding, voor 
rekening van de requiranten, nu de eisers 
in werking gesteld en gehouden, ' 

te1·wijl artikel 7, § 3, van de wet van 


