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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 

JAARGANG 1971 

1 e KAMER. - 3 september 1970. 

1o HUUR VAN WERK. - HuuR VAN 
ARBEID. - ARBEIDSREGLEMENT. -
BINDENDE KRACHT TEN OPZICHTE VAN 
DE WERKNEli'IERS.- VOORWAARDE. 

20 HUUR vAN WERK. - ARBEIDS
REGI.EMENT. - VERPLICHTING VOOR 
DE WERKGEVER AAN ELKE WEEK
NEMER EEN AFSCHRIFT VAN RET 
REGLEll'lENT TE GEVEN. - DRAAG· 
WIJDTE VAN DEZE VERPLICHTING. 

1 o D~ belcendmalcing van het a?"beids-
1"eglement, geregeld do01· hoofdstulc II 
van cle wet van 8 ap1·il1965 tot instelling 
van de a?·beicls1·eglementen, heeft tot 
cloel aan het 1·egelmatig opgemaalct en 
in we1·lcing gestelcl a?·beids1·eglement bin
cleiule lcmcht te geven ten opzichte van 
de we1·lcnemers (1). 

2o W ettelijlc ge1·echtvaa1·digd is de beslis
sing die, na te hebben vastgesteld dat 
niet bewezen is dat de we1·kneme1· een 
ajsch1·ijt van het m·beicls1·eglement heejt 
gelc1·egen, beslist dat dit 1·eglemimt ten 
opzichte van deze we1·lcnemm· geen bin
clende lcmcht heejt (2). 

(1) en (2) Het Hof behandelde em·der reeds 
de vraag nopens de bindende kracht jegens 
een bepaalde p ersoon van een reglementaire 
handeling die vroeger van kracht werd ; raadpl. 
cass., 29 september 1948 (Bull. en PASIC., 1948, 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « KODAK ll, 

T. LANDUYT.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF·;- Gelet op de bestreden 
sententie, op 18 april 1969 door de 
W erkrechtersraad van beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
d e schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 4, 6, 12, 13 en 15 v an de wet 
van 8 april 1965 tot installing van de 
arbeidsreglementen, 

do01·dat de bestreden beslissing de 
tegenstelbaarheid aan de partijen en, 
derhalve, de bindende kracht tussen hen 
van een arbeidsreglement dat r egelmatig 
in werking is gesteld overeenkomstig 
genoemde wet, onderwerpt aan de uit
voering van de in artikel 15 v ermelde 
maatregelen tot bekendmaking, 

te1·wijl ditzelfde artikel bepaalt dat 
aan de werknemer enkel een afschrift 
wordt gegeven, doch het door het 
ondernemingshoofd ondertekend origi
neel (artikel 13) moet. geraadpleegd kun
nen worden, zodat de inwerkingtr eding 
ervan en derhalve de tegenstelbaarheid 
aan de partij en, zoals ten deze, enkel 

I, 517); 13 februari 1950 (ibid., 1950, I, 412); 
5 januari 1956 (ibid., 1956, I, 430); 20 okto
b er 1958 (ibid., 1959, I, 172) en de noten 1 
en 2; 30 oktober 1961 (ibid., 1962, I, 236). 
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afhangen van het . verstrijk~n van de 
wettelijke aanplakkingsterrmJn (art. 12) 
en de werkgever en werknemers vanaf 
dit ogenblik gehouden .zijn .(art. 4) door 
de vermeldingen dw m d1t re~lement 
voorkomen met inbegrip, natuurhJk, van 
die welke erin moeten voorkomen en 
namelijk de opzeggingstermijn~n (a~t .. 6, 
40), waaruit volgt dat door mWilhgmg 
van de vordering van verweerder onder 
voorwendsel dat hij geen afschnft zou 
hebben ontvangen van het reglement dat 
tegen hem werd ingeroel?en, de bestreden 
beslissing de in het 1mddel aangedmde 
bepalingen van de wet va:n 8 apr1l 1965 
tot instelling van de arbe1dsreglementen 
heeft geschonden en inzonderheid de 
artikelen 4, 12 en 15 van genoemde wet, 
en derhalve niet wettelijk met rede.nen 
is omkleed: 

Overwegende dat hoofdstuk: III van 
de wet van 8 april 1965 de bekendmakmg 
van het arbeidsreglement regelt; 

Dat deze bekendmaking tot doel heeft 
aan het regelm.atig opgemaakt en . m 
werking gesteld arbeidsreglement bm
dende kracht te geven ten opzichte van 
de werknemers ; 

Dat de wet daart:::>e de werkgever niet 
aileen verplicht de werknemers in staat 
te stellen op elk ogenblik. ~n zonder 
tussenpersoon van het defimt1eve regle
ment en zijn wijzigingen inza~~ te nemen 
in een gemakkelijk toeganlr~hJke plaats, 
maar ook: hun een afschnft ervan te 
geven; 

Dat, derhalve, de sententie. die vast
stelt dat het niet bewezen 1s dat de 
werknemer een afschrift van het regie~ 
ment. heeft gekregen, hieruit .:vettelijk 
afl.eidt dat dit reglement te ZIJnen op
zichte geen bindende kracht heeft ; 

Dat het middel naar · recht faalt; 

·Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1315, 1341 , 1348 van het 
Burgerlijk Wetboek, 15 van de wet van 
8 april 1965 tot installing van de arbeJds 
regleinenten en 66 van de wet van 
9 juli 1926 op de werkrechte1sraden, 

cloonlftt de bestreden bes lissing het 
bewijs van de overhandiging aan de 
werknemer van een afschrift van het 
in genoemde wet bedoeld arbeiclsreg;le
ment afhank:elijk stelt van de overleggmg 
van een geschrift - ten deze een ont
vangstbewijs - en derhalv.e een .aanbod 
van bewijs door aile rechtsmicldelen, 
getuigen inbegrepen, verwerpt op grand 
bovendien hiervan dat, daar de andere 

partij het recht heeft een tegenbewijs te 
leveren, zulks enkel het bewijs van een 
onbepaald negatieve feit zou kunnen 
zijn, 

terwijl de overhandiging van het 
afschrift van het arbeidsreglement wet
telijk: niet aan enige formaliteit is onder
worpen en slec~ts een rechtsfeit . is 
waarvan het bewiJS door aile rechtsmid
delen, en niet alleen schrifteliJk, kan 
worden geleverd; het ten deze aangebo
den bewijs derhalve k:on worden toege
laten, trouwens een tegenbewij s dat mag 
geleverd worden niet a p1·io1·i het bewijs 
kan zijn van een onbepaald negat1eve 
feit en het bewijs van een nauwkeung 
positief feit kan beletten ; waa.ruit volgt 
dat de bestreden beslissing, door het 
bewijsaanbod van eiseres te verwerpen, 
de in het middel aangeduide wetsbepa
lingen inzake h et bewijs heeft geschon
den, inzo~1derheid de artikelen 1315, 
1341 van het Burgerlijk Wetboek en 
66 van de wet van 9 juli 1926, en derhalve 
~1iet wettelijk met redenen is omkleed : 

Overwegende dat de sententie, in 
strijd met wat het middel. J:>eweert, het 
bewijs van de overhand1gmg aan de 
werknemer van een afschrift van het 
arbeidsreglement niet afhankelijk s~elt 
van de overlegging van een geschrift ; 
dat, in antwoord op het door eiseres 
gedaan aanbod van bewijs door getuigen, 
~1amelijk dat in " september 1965 » aan 
" aile » bedienden van het personeel een 
exemplaar van het arbeidsreglement was 
gegeven, de sententie opwerpt dat d1t 
bewijs niet toegelaten kan worden o.mdat, 
bij gebrek aan een ontvangstbeWIJS, h~t 
rechtstreeks bewijs en het tegenbeWIJS 
van zulk een onbepaald feit niet lnmnen 
worden geleverd ; 

Dat de sententie aldus een juiste toe
passing maakt van de in het middel 
aangeduide artikelen van het BurgerhJk 
Wetboek; 

Dat het middel niet kan worden aan 
genon1en; 

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

3 september 1970. - 1e kamer. -
Vo01·zitter, de H. Bayot, eerste voorz1t~~r. 
- Ve1·slctggeve1·, de H. Busin. - Gel~Jk
ltticlencle conclttsie, de H. Krings, advo
caat-generaal.- Pleitm·s, de HH. Simont 
en Faures. 



I e KAMER. - 3 september 1970. 

I 0 VERBINTENIS.- SCHULDVERlVIE.N· 
GING. - BE.GRIP. 

2° VERBINTENIS. - ScHULDVERMEN. 
GING. - VORlVIT E.IGE.NLIJK EE.N BE.
LE.TSEL VOOR DE UITVOERING VAN DE. 
VE.RBINTENIS. 

I 0 De schulclvm·menging heejt plaats 
wannem·, voo1· · dezelfde vm·bintenis, de 
hoedanigheden van sclmldeise1· en schttl
denaa?' in dezeljde pe1·soon ve1·enigd 
wo1·den (I). (Burg. Wetb., art. I300.) 
(Impliciete oplossing.) 

2° De ve1·bintenis gaat niet op absolute 
wijze teniet ten gevolge van de schtdd
ve?·menging; de sclmldve1·menging vo1·mt 
eigenlijk een beletsel voo1· de uitvoe1·ing 
van de ve1·bintenis (2). (Burg. Wetb., 
art. I300.) (Impliciete oplossing.) 

(J. A. D'INVERNO EN LITISCONSORTE.N, 
T . H. D'INVE.RNO E.N DI CARLO . ) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
vonnissen, op I4 jtmi I968 en I6 juni 
I969 in hager beroep gewezen door de 
Recht bank van eerste aanleg te Luik; 

Gelet op de akte tot hervatting van het 
geding die op 23 januari I970 werd 
ingediend namens: I 0 D'lnverno Jean; 
2° a) D'Inverno E lisabeth, b) Nottet 
Francis, haar echtgenoot ; 

Overwegende dat uit deze alde en uit 
de erbij gevoegde stukken blijkt dat de 
eiseres Di Luca Maria, die aldus in de 
bestreden vonnissen en in het cassatie
verzoekschrift werd aangeduid, dezelfde 
persoon is als De Luca Maria Grazia, 
weduwe van D'Inverno Pascal, en dat 
deze eiseres op 5 december I969 te Luik 
overleden is, dat zij de verzoekers onder I 
en 2, a, aangeduid in de akte tot hervat
ting van het geding, tot algemene lega
tarissen heeft gemaakt ; dat deze ver
zoekers, in die hoedanigheid, het bij het 
Hof aanhangig geding willen hervatten ; 

(1) Cass., 9 september 1965 (Bull . en PAsrc., 

1965, I, 44) ; raadpl. DE PAGE, d. III, n' 692; 
PLANIOL en RIPERT, d. VII, nr 1299, in noot; 
LAUREN'l', d. XVIII, nrs 485 en 486. 

(2) Cass., 26 oktober 1962 (Bull. en PASIC., 

1963, I, 259) en de noot 1, blz. 260. 

Overwegende dat de aan de verweer
ders in cassatie toegekende termijn voor 
de indiening ter gritlie van htm memorie 
van antwoord op de datmn van het 
overlijden niet was verstreken; 

Gelet op artikel ll03 van het Gerech
telijk Wetboek; 

Overwegende dat er grond bestaat 
tot hervatting van het geding ; 

Over de beide middelen, afgeleid, 

het ee?'ste, uit de schending van de 
artikelen I234, I300, I301 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doo1·dat, kennisnemende van de eis 
waarbij de verweerders van de eisers 
betaling van een vergoeding vorderden 
wegens werken die de verweerders in een 
onroerend goed hadde.n uitgevoerd in de 
loop van het huurcontract op grand 
waarvan zij erin hadden gewoond, en 
in antwoord op de conclusies van de 
eisers in zover daarin werd aangevoerd 
dat verweerder, " als blote eigenaar van 
de helft van het onroerend goed, der
halve voor de helft schuldenaar was 
geworden van een eventuele vergoeding 
wegens een meerwaarde van het onroe
rend goed " - zodat werd betoogd dat 
er ten opzichte van verweerder een, 
althans gedeeltelijke, schuldvermenging 
had plaatsgehad welke, in die mate, 
materieel een beletsel was voor de uit-

. voering van de verbintenis waarop hij 
zich beriep - en, ·dientengevolge, werd 
gevraagd dat voor recht zou worden 
gezegd dat de verweer ders " niet gegrond 

. zouden zijn om een vergoeding wegens 
werken in het onroerend goed te vor deren 
tenzij voor de helft, wegens de hoedanig
heid van blote eigenaar, voor de helft, 
van eiser in hager beroep » - thans ver
weerder, het bestrede~1 vonnis van 14 jtmi 
1968, na te hebben beslist dat de ver
weerders op grand van de bepalingen 
van het huurcontract geen recht hadden 
op enige schadeloosstelling voor bepaalde 
werken, " voor recht zegt dat de eisers 
in boger beroep » - thans verweerders 
- « in htm hoedanigheid van huurders 
bij het verstrijken van het huurcontract 
recht hebben op een schadeloosstelling 
voor de andere werken, wederopbouw 
of nieuwe constructies, niettegenstaande 
de hoedanigheid van blote eigenaar van 
een van heiden » en aldus beslist op 
grand " dat dit geschil enkel betrekking 
heeft op de rechten en verplichtingen 
tussen de verhuurders en de huurders 
op basis van bet huurcontra.ct, daar de 
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eventuele betrekkingen tussen de blote 
eigenaars van het onroerend goed in het 
kader van deze rechtsvordering niet in 
aanmerking kunnen worden ge.nmnen », 

te1·wijl het materieel beletsel, dat de 
schuldvermenging vormt voor de uitvoe
ring van de verbintenis, bestaat vanaf 
het ogenblik en door het feit zelf dat 
de beide hoedanigheden van schuldeiser 
en schuldenaar van deze verbintenis in 
eenzelfde persoon verenigd zijn, en, dien
tengevolge, de door de rechtbank aan
gevoerde overwegingen volgens welke 
het geschil enkel betrekking had op de 
rechten en verplichtingen tussen de ver
huurders en de huurders, op basis van 
het huurcontract, zodat de eventuele 
betrekkingen tussen de blote eigenaars 
van het onroerend goed in het kader 
van deze rechtsvordering niet in aan
merking konden worden genomen, niet 
volstaan als wettelijke verantwoording 
van de weigering door de feitenrechter 
om uitspraak te doen over het middel 
dat de eisers hadden afgeleid uit de 
- overigens niet betwiste - vereniging 
van de hoedanigheden vaJJ. schuldeiser 
en schuldenaar in de persoon van ver
weerder; 

het tweecle, uit de schending van de 
artikelen 1319, 1320, 1321 van het 
Burgerlijk Wetboek inzake de bewijs
kracht van de alden (ten deze, het vonnis 
van 14 juni 1968, alsmede de conclusies 
die door de eisers op de openbare terecht
zittingen van 8 maart 1968 werde11. 
genomen, e11. gehandhaafd en opnieuw 
neergelegd op die van 3 mei 1968), 
1350, 1352. van hetzelfde wetboek, 23, 
808 van het <Slerechtelijk Wetboek (wet 
van 10 oktober 1967), 97 van de Grand
wet, 

cloo1·clat, na de verklaring van de eisers 
bij htm op de terechtzitting van 6 mei 
1969 genomen conclusies dat zij een 
tussenvordering instelden ten einde door 
de rechtbank te doen zeggen « dat aile 
bedragen die (zij) zouden kunnen (ver
schuldigd) zijn aan eiser in hoger beroep " 
- thans verweerder - « wegens schade
loosstelling voor de werken die hij als 
hum·der heeft uitgevoerd, voor de helft 
zullen gecompenseerd worden met de 
schuldvordering die (zijzelf) ten laste van 
eiser in hager beroep bezittei1. wegens de 
verrijking die genoemde werken hen1. 
zouden verschaft hebben" en tot staving 
waarvan de eisers deden gelden « dat 
deze verrijking precies de helft bedraagt 
van de door hem aangevoerde bijkomende 
waarde, daar hij voor de helft blote 

eige11.aar is van het goed terwijl Mevrouw 
Weduwe D'lnverno voor de helft vrucht
gebruikster en Mevrouw Nottet voor de 
helft eigenares is», het bestreden vonnis 
van 16 juni 1969 deze tussenvordering 
niet ontvankelijk verklaart op grond dat 
zij, " in feite, een tege11.vordering is die 
ertoe strekt een schuldvergelijking te 
doen plaatshebben voor de helft van het 
bedrag dat aan de eisers in hoger beroep » 
- thans verweerders - « zou worden 
toegekend en zulks wegens de hoedanig
heid van blote eigenaar van de eiser in 
hoger beroep Henri D'Inver11.0 yoor de 
helft van het betrokken onroerend goed ; 
.. . dat de gedaagde in hoger beroep » 
- thans eisers - « hun vordering steu
nen op artikel 808 van het Gerechtelijk 
Wetboek dat uitdrukkelijk bepaalt dat 
de geldsommen bij schuldvergelijking 
verschuldigd in elke sta.nd van het 
geding ktmnen worden gevorderd ; ... dat 
deze tekst evenwel geen beletsel kan zijn 
voor het beginsel van het gezag van het 
rechterlijk gewijsde; dat irn.mers de 
vordering bij het vonnis van de rechtba11.k 
van 14 jtmi 1968 werd verworpen; dat 
bove11.dien en ten overvloede een derge
lijke vordering een nieuwe vordering is 
die krachtens het Gerechtelijk Wetboek 
in hoger beroep is verboden en die er, 
bovendien, zou toe leiden de partij in 
hoger beroep de door het Gerechtelijk 
Wetboek gehandhaafde tweevoudige aan
leg te ontnemen », 

tenvijl, ee1·ste oncle1·cleel, daar het vonnis 
van 14 jtmi 1968 afwijzend heeft beschikt 
over het verweermiddel door de eisers 
afgeleid uit de schuldvermenging die in 
de persoon van de verweerder had 
plaatsgehad, het vonnis van 16 jtmi 1969 
de bewijskracht van die vorige beslissing 
alsook van de v66r die beslissing door de 
eisers genomen conclusies miskent door te 
verklaren dat dit vmmis afwijzend heeft 
beschikt over een vorderi11.g die ertoe 
strekt de schuldvergelijking te doen uit
spreken tussen, enerzijds, de schuldvorde
ru1.g die verweerder tegen hen kon hebben 
en, anderzijds, de schuldvordering die zij 
zelf tegen hem beweerden te hebben 
(schendu1.g van de artikelen 1319, 1320, 
1321 van. het Burgerlijk Wetboek, 97 van 
de Grondwet) ; 

tweecle ondenleel, het vonnis van 14 jtmi 
1968 dat uitspraak had gedaan over het 
verweermiddel door de eisers afgeleid 
uit de schuldvermenging die in de per
soon van verweerder had plaatsgehad, 
niet, met het gezag dat de wet aan het 
rechterlijk gewijsde toekent, heeft kun-
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nen uitspraak doen over een vordering 
die, daar zij ertoe strekte de schuldver
gelijking te doen uitspreken tussen de 
schuldvordering van verweerder en die 
welke de eisers beweerden tegen hem 
te bezitten, niet dezelfde oorzaak had 
als het middel dat. gegrond was op zijn 
tweevoudige hoedanigheid van schuld
eiser en schuldenaar van een enkele 
schuldvordering (schending van de arti 
kelen 1350, 1352 van het Burgerlijk 
W etboek, 23 van het Gerechtelijk Wet
boek en 97 van de Grondwet); 

de1·de onde1·deel, de door het vonnis van 
14 jtmi 1968 ten overvloede aangevoerde 
overwegingen evenmin zijn beslissing in
zake . de niet-ontvankelijkheid van de 
tussenvordering van de eisers lnumen ver
antwoorden, daar het Gerechtelijk Wet
hoek, verre van een dergelijke vordering 
te verbieden, wanneer ze voor de eerste 
maal in hoger beroep wordt ingesteld, 
daarentegen uitdrukkelijk aanneemt dat 
de geldsornmen bij schuldvergelijking 
verschuldigd in elke stand van het geding 
kunnen worden gevorderd (schending van 
de artikelen 808 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet) : 

I. W at het eerste middel en de eerste 
twee onderdelen van het tweede middel 
betreft: 

Overwegende dat nit de regelmatig 
aan het Hof voorgelegde stukken blijkt 
dat de verweerders in 1939 een om·oerend 
goed van de ouders van verweerder 
hebben gehuurd; dat deze laatste, op 
eer1 niet Jlader bepaalde datum, in de 
loop van het huurcontract, blote eige
naar van een onverdeelde helft van dit 
onroerend goed is geworden ten gevolge 
van een door zijn vader gedane boedel
verdeling ; dat de verweerders in 1966 
geen hernieuwing meer van het huur
contract hebben bekomen; 

Dat de rechtsvordering van de ver
weerders ertoe strekt de eisers - die de 
verhuurders of hun rechtverkrijgenden 
zijn - te doen veroordelen hetzij om 
hen de prijs terug te betalen van de 
werken die zij aan het gehuurde goed 
hadden uitgevoerd, hetzij om hen scha
deloos te stellen voor het bedrag van de 
meerwaarde die het goed door deze 
werken had gekregen ; 

Overwegende dat de eisers, in de v66r 
het vonnis van 14 juni 1968 ingediende 
conclusies waarop het eerste middel 
steunt, onder meer hebben doen gelden 
" dat eiser in hoger beroep (thans ver
weerder) als blote eigenaar van de helft 

van het onroerend goed, derhalve voor 
de helft schuldenaar was geworden van 
een eve.ntuele vergoeding wegens een 
meerwaarde van het onroerend goed » 
en zich, met betrekking tot dit verweer, 
ertoe hebben beperkt aan de rechtbank 
te vragen voor recht te zeggen dat de 
verweerders « niet gegrond zouden zijn 
een vergoeding wegens werken aan het 
onroerend goed te vorderen tenzij voor 
de helft, wegens de hoedanigheid van 

· blote eigenaar voor de helft (van ver
weerder) "; 

Overwegende dat het middel onder
stelt dat de eisers, door dit verweer op 
de rechtsvordering van de verweerders 
aldus uit te drukken, zich zouden heb
ben beroepen op de schuldvermenging, 
in de zin van de artikelen 1234, 1300 
en 1301 van het Burgerlijk Wetboek, 
die in de persoon van verweerder zou 
plaatsgehad hebben ten gevolge van de 
door zijn vader verrichte boedelverde
ling; 

Overwegende dat noch uit de door het 
bestreden vonnis van 14 juni 1968 in 
aanmerking genomen conclusies noch uit 
dit vonnis blijkt dat de boedelverdeling 
heeft plaatsgehad v66r, gedurende of na 
de door de verweerders uitgevoerde 
werken op grond waarvan de rechtbank 
beslist hen, ten laste van de eisers, 
een schadeloosstelling toe te kennen 
wegens de meerwaarde van het onroerend 
goed die eruit is voortgevloeid; 

Overwegende dat, in die omstandig
heden, de uitlegging van de conclusies 
van de eisers waarop het eerste middel 
steuTit en die afgeleid is uit een zogenaam
de schuldvermenging die zij zouden heb
ben aangevoerd, niet de enige uitlegging 
is waardoor de eventuele rechtsgrond kan 
worden vastgesteld van het verweer van 
de eisers tegen de rechtsvordering van 
de verweerders, waarop het vonnis van 
14 juni 1968 heeft willen uitspraak doen; 

Dat, met name, in de hypothese -
die niet kan worden uitgesloten - dat 
genoemde werken door de verweerders 
eerst werden verricht nadat verweerder 
voor de helft blote eigenaar van het 
onroerend goed was geworden, blijkt dat 
de rechtbank heeft lumnen stellen dat 
het door het vonnis van 14 juni 1968 
beantwoorde verweer van de eisers niet 
verschilt, wat de draagwijdte en rechts
grond ervan betreft, van datgene dat 
de eisers later uitdruld{elijk hebben ge
grond op een « schuldvergelijking » in de 
zin van de « tussen " vordering die in hun 
op 6 mei 1969 ingediende conclusies 
vervat is; 
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Dat aldus in het eerste middel recht 
en feiten vermengd zijn, zodat het niet 
ontvankelijk is en dat hieruit volgt dat 
het eerste en het tweede onderdeel van 
_het tweede middel, die eveneens veron
derstellen dat het vonnis van 14 j1.mi 
1968 een verweer zou hebben verworpen 
door de eisers afgeleid uit de schuld
vermenging die in het hoofd van ver
weerder zou hebben plaatsgehad, even
min ontvankelijk zijn; 

Wat het derde onderdeel van het 
tweede middel betreft : 

Overwegende dat, ten gevolge vaii de 
verwerping van de eerste twee onderdelen 
van het middel, de grief tegen de ten 
overvloede gegeven overweging van het 
bestreden vonnis alle belang verliest ; 

Om die redenen, verldaart dat eiseres, 
1n de bestreden vonnissen en in h et 
cassatieverzoekschrift aangeduid als Di 
Luca Marie, dezelfde persoon is als 
De Luca Maria Grazia die, volgens een 
uittreksel nit de registers van de akten 
van de burgerlijke stand te Luik, op 
5 december 1969 overladen is ; verleent 
aan de personen, aa~lgeduid in voor
melde akte tot hervatting vari het geding, 
akte van het feit dat zij, in htm hoedanig
heid van algeinene legatarissen van de 
overleden eiseres, het bij het Hof aan
hangig geding willen hervatten ; recht
doende op de voorziening, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eisers in de 
kosten. 

3 september 1970. - 1e kamer. -
Voo·rzitte1·, de H. Bayot, eerste voorzitter. 
- Ve1·slaggevm·, de H. Perrichon. -
Gelijklttidencle conclusie, de H. Krings, 
advocaat-generaal.- Pleite1·, de H. Fau
res. 

/ 

VERENIGDE KAMERS. 

3 septer.nber 1970. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
VERZOEKSCHRIFT TOT CASSATIE VAN 
EEN ARREST VAN DE RAAD VAN 
STATE.- TUSSENKOMST VEREIST VAN 
EEN ADVOCAAT BIJ RET HOF VAN 
CASSATIE. 

H et venoelcsclwijt tot cassatie van een 

a?Test van de Raad van State, afcleling . 
aclministmtie, is iliet ontvanlcelijlc i?l

dien het de handtelcening niet clmagt 
van een advocaat bij het Hoj van 
cassatie (1). (Wet van 23 december 
1946, art. 20, § 1, lid 2; Gerecht. 
Wetb., art. 1080.) 

(Sll\'I:PI,ISSE, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCrEN EN l\i!J:USTER 
VAN JUSTITIE.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 28 november 1969 door de 
Raad van State gewezen ; 

Overwegende dat de gescluiften van 
eiser die aan de griffie van het Hof 
werden gezonden als verzoekschriften 
tot inleiding van de voorzie~lingen, niet 
de handtekening dragen van een advocaat 
bij het Hof van cassatie ; 

Dat, bijgevolg, de voorzieningen niet 
ontvankelijk zijn; 

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

3 september 1970. - Verenigde ka. 
mers. - Voo1·z~tte1·, de H. Bayot, eerste 
voorzitter. - Ve1·slaggeveT, de H. Valen
tin. Gelijlcltticlencle conclusie, de 
H. Ganshof van der Meersch, procm·em·
generaal. 

1 e KA.MER. - 4 septer.nber 1970. 

1o HUUR VAN WERK.- HuUR vAN 
ARBE.ID. ARBEIDSOVEREENKOMSlT 
VOOR WERKLIEDEN. - ARBEIDSONGE
SCHIKTHEID TEN GEVOLGE VAN EEN 
ARBEIDSONGEVAL. WET VAN 
10 lVIAART 1900, ARTIKEL 28bis, bbis. 
RECHT VAN DE WERKl\iAN OP RET NOR· 
MAAL LOON GEDURENDE EEN PERIODE 
VAN ZEVEN DAGEN TE REKENEN VAN DE 
EERSTE DAG VAN DE ARBEIDSONGE
SC'HIKTHEID. 

(1) Cass., 15 maart 1951 (Bull. en PAsrc., 
1951, I, 475) ; raadpl. cass., 26 maart 1952 
(ibid., 1952, I, 463) en de conclusie van 
Procureur-generaal Cornil, inzonderheid 
blz. 470. 
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2o HUUR VAN WERK. - HuuR VAN 
ARBEID. AABEIDSOVEREENKOMST 
VOOR. WERKLIEDE.N . - AABEIDSONGE

SCHIKTIIEJD TEN GEVOLGE VAN EEN 
ARBEIDSONGEVAI·. WET VAN 
10 lliAART 1900, ARTIKE.L 28bis, bbis.
BEPAJ.ING TOEPASSELIJK IN GEVAL VAN 
EEN NIEUWE ARBEJDSONGESCHIKTHEID 
TEN GEVOLGE VA;N' HETZELFDE ONGE
VAL . 

1 o In geval van m·beidsongeschiktheid ten 
gevolge van een a1·beidsongeval heejt de 
wm·kman ?'echt op het no1·maal loon 
gedtwende een pe1·iode van zeven dagen 
te 1·ekenen van de eeTste dag vcm de 
a1·beidsongeschiktheid. (Wet van 
10 maart 1900, op bet arbeidscontract, 
art. 28bis , bbis.) 

2o A1·tikel 28bis, bbis, van de wet van 
10 maa1·t 1900 op het a1·beidscontmct 
bepe1·kt het toelcennen van het 1w1·maal 
loon gecltwencle een pe1·iode van zeven 
dagen niet tot de ee1·ste m·beidsongeschikt
heid opgelopen doo1· de wm·kman, die 
het slachto fje1· is van een m·beidsongeval ;· 
ltien~it vloeit voo1·t dat deze bepaling 
toepasselijk is in geval van een niet~we 
a?·beidsongeschilctheid ten gevolge van 
hetzeljde ongevc~l ( 1). 

(NAA:MLOZE VENNOOTSCHAP 

« KEl\'l.PENSE STEENKOOI,lliiJNEN "• 
T . HOi:JBEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de b estreden 
sententie, op 17 februari 1969 in laatste 
aanleg gewezen door de W erkrechters
raad van eerste aa~1l'eg te Hasselt, kamer 
voor werklieden; 

Over bet middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, ll, 28 en 
28bis, inzonderheid 28bis, bbis, van de 
wet van 10 maart 1900 op de arbeids-

(1) STEYAERT, A1·beidsovereenlcomst (Hancl
m·beidm·s), Alg. Pmct. Rechtsvm·z., biz. 219, 
n' 362bis; DE BucK, A1·beidsove1'etmlcomstm~ 

vom· tve?·lclieden en bedienden, 1963, biz. 46; 
COLENS, Le cont?·at d'emploi, 1967, biz. 172, 
n' 86-2° (Artikel10, § 2, 1° van d e wetten op 
het bediendencontract verleent aan de in 
bedoelde paragraaf 2 vermelde bedienden, die 
het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval, 
hetzelfde recbt als datgene dat aan de werk
lieden is toegekend door arti)<el 28bis, bbis, 

overeenkomst, gewijzigd ·en aangevuld 
door de wet van 4 maart 1954, door de 
wet van 20 juli 1960 tot invoering van 
bet gewaarborgd weekloon, door de wet 

· van 10 december 1962 tot wijziging van 
evengemelde wetten van 10 m aart 1900 
en 20 juli 1960, van de wetten betreffende 
het bediendencontract, gecoordineerd bij 
b et koninklijk besluit van 20 juli 1955, 
v an de wet van 1 april 1936 op de 
arbeidsovereenkomst wegens dienst op 
binnenschepen, van de wet van 24 decem
ber 1963 betreffende de schadeloosstelling 
voor en de voorkoming van b eroepsziek
ten (namelijk artikel 75, § 1, van deze 
wet), en van artikel 97 van de Grondwet, 

doo1·dat de bestreden sententie aan 
verweerder die, a ls werkman getroffen 
door een arbeidsongeval op 18 oktober 
1967, regelmatig zijn normaal loon had 
ontvangen voor een eerste dag arbeids
ongeschiktheid, ondergaan op 20 oktober 
1967, bet recht toekent opnieuw het 
gewaarborgd weekloon te ontvangen voor 
een tweede dag arbeidsongeschiktheid, 
ondergaan op 31 oktober 1967 t engevolge 
van hetzelfde ongeval, en vervolgens 
voor de eerste zeyen dagen van een 
nieuwe arbeidsongeschiktheid, insgelijks 
ondergaan tengevolge ·van hetzelfde ar
beidsongeval en die geduurd heeft van 
3 tot 18 november 1967, en bijgevolg 
eiseres veroordeelt tot betaling aan ver
weerder · van b et door hem uit dien 
hoofde gevorderde saldo, en, om aldus 
te beslissen, ten onrechte artikel 28bis, 
bbis, van de wet van 10 maart 1900, 
gewijzigd door de wetten van 10 decem
b er 1962 en 24 december 1963, als 
toepasselijk b eschouwt op elke van de 
arbeidsongeschiktheden die elkaar op
volgen na een eerste arbeidsongeschikt
heid wegens een arbeidsongeval, zulks 
op grand dat de wettekst geen beperking 
inhoudt en bepaalt dat de werlmemers 
recht hebben op het normaal loon 
gedurende een p eriode van zeven dagen 
« in geval van arbeidsongeschiktheid te 
rekenen vanaf de eerste dag van arbeids-

van de wet van 10 maart 1900 op het arbeids
contract). - Contm : TRINE, Le salai1·e 
hebdomadai1·e ga1·anti, 2• uitg., biz. 37a, 39 
en 39a. 

Over bet recht op bet loon in geval van een 
nieuwe arbeidsongeschiktbeid ten gevolge van 
een ziekte of een ongeval waarvan geen 
sprake is in artikel28bis, bbis, van de wet van 
10 maart 1900 op b et arbeidscontract, raad
plege men cass., 18 december 1969 (An· . 
cass., 1970, biz. 378) en noot 1. 
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ongeschiktheid ,, zonder te zeggen dat 
voor eenzelfde ongeval er een forfait van 
zeven dagen zou voorzien zijn gedurende 
welke de werknemer aanspraak zou 
kunnen maken op uitbetaling van zijn 
normaal loon ; 

te1·wijl, naar zijn tekst en naar de 
geest van de wet, voormeld artike1 28bis, 
bbis, het recht op het gewaarborgd 
weekloon aan de door een arbeidsongeval 
getroffen werkman slechts toekent vo.or 
een periode van zeven dage~l te rekenen 
vanaf de eerste dag van de arbeids
ongeschiktheid, en, nu de toepassing van 
deze wetsbepaling een afwijking uit
maakt van de regel van de momentele 
opschorting van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst en derhalve van de 
verbintenis van de werkgever om aan 
de door een ongeval getroffen en tot 
arbeid ongeschikte werkman het overeen
gekomen loon te betalen, die to0passing 
niet mag worden u itgebreid tot het door 
de wet niet in aanmerking genomen 
geval van nieuwe arbeidsongeschikthe
den die volgen op een hervatting van het 
werk na een eerste arbeidsongeschiktheid 
tengevolge .van hetzelfde arbeidsongeval 
en die zich voordoen na de wettelijke 
periode van zeven dagen te rekenen 
vanaf de eerste dag van bedoelde onge
schiktheid : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van de bestreden sententie blijkt dat 
verweerder, in dienst van eiseres, slacht
offer werd van een arbeidsongeval op 
18 oktober 1967; dat hij, ten gevolge 
van dit ongeval, arbeidsongeschikt is 
geweest op 20 oktober en, na intussen 
het werk te hebben hervat, op 31 oktober 
en van 3 tot 18 november 1967; dat 
verweerder aileen voor 20 oktober zijn 
loon ontving en voor de andere dagen 
van ongeschiktheid slechts de vergoedin
gen bepaald door de wetgeving betref
fende de arbeidsongevallen; dat de eis 
van verweerder strekt tot het bekomen 
van het verschil tussen het bedrag van 
deze vergoedingen en het gewaarborgd 
loon, voor 31 oktoher en voor de eerste 
zeven dagen van de arbeidsongeschikt
heid vanaf 3 november 1967; dat eiseres 
de betaling weigert om de reden dat deze 
dagen vallen buiten de termijn van 
zeven dagen vanaf de eerste arbeidson
geschiktheid, hetzij 20 oktober; 

Overwegende dat volgens artikel 28bis, 
bb·is, van de wet van 10 maart 1900 
betreffende de arbeidsovereenkomst, ge
w ijzigd bij de wet van 10 december 1962 
en vervangen door de bepalingen van 

artikel 75, § 1, van de wet van 24 decem
ber 1963, de werkman, ingeval van 
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van 
een arbeidsongeval, recht heeft op het 
norm.aal loon gedurende een periode van 
zeven dagen te rekenen vanaf de eerste 
dag van de arbeidsongeschiktheid ; 

Overwegende dat artikel 28bis, bbis, 
geen onderscheid maakt tussen de eerste 
ar beidsongeschiktheid voortsprui ten de 
uit een arbeidsongeval en een nieuwe 
arbeidsongeschiktheid die zich later, ten 
gevolge van dit ongeval, voordoet; 

Dat dit artikel het toekennen van het 
normaal loon, gedurende een periode van 
zeven dagen, niet beperkt tot de eerste 
arbeidsongeschiktheid ; 

Dat, door aileen te bepalen dat de 
periode van: zeven dagen nloet gerekend 
worden vanaf de eerste dag van de 
arbeidsongeschiktheid, artikel 28bis, bbis, 
de verplichting tot uitkering van het 
nor1naal loon, voor een periode van 
zeven dagen, oplegt in de gevallen van 
nieuwe arbeidsongeschiktheid voortko
mende uit hetzelfde ongeval ; 

Overwegende derhalve dat, door aan 
verweerder het recht op het normaal 
loon toe te kennen wegens de nieuwe 
arbeidsongeschiktheid die hij heeft gele
den ten gevolge van het arbeidsongeval 
overkomen op 18 oktober 1967, namelijk 
de arbeidsongeschiktheid van 31 oktober 
en, gedurende een periode van zeven 
dagen, die welke op 3 november 1967 is 
begmmen, de bestreden sententie de tekst 
en de draagwijdte van hogervermelde 
wetsbepaling niet Iniskent ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Om die rede~len, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiseres in de kosten. 

4 september 1970. - 1° kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. De Bersaques, raadsheer, 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Hallemans. Gelijkh~idende 
conclusie, de H. Detournay, advocaat
generaal. - Pleite1·s, de HH. De Brnyn 
en Struye. 

2e K.A.i\ffiR. - 7 september 1970. 

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
BURGERLIJKE Z.A.:iq;N. - VOORW.A..A.R

DEN.- !DENTITEIT V.A.N DE P.A.RTIJEN. 
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2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). FouT. 
Z EDELIJKE DWANG DIE ALLE AANSPRA· 
KE.LIJKHEID UITSLUIT. - BEGRIP. 

1° H et gezag van gewijsde in btt1·ge1'lijke 
zaken slttit ondm· mee1· in dat de vo7·de-
1'ing tttssen dezelfde pm·tijen in clezelfcle 
hoedanigheicl wo1·dt ingestelcl (1). (Burg. 
Wetb., art. 1351; Gerecht. \Vetb., 
art. 23.) 

2° Hij die onde1· zeclelijke clwang handelt, 
pleegt geen foutieve daad, indien deze 
dwang, gezien de omstandigheclen, van 
zulke aa1·cl is dat hij de wil van de dade1• 
te niet doet (2). (Burg. Wetb., art. 1382 
en 1383.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « MINE.RVE », 
T. DE PEUTER, Wwe HENDERICKX, EN 
ECHTGENOTEN HENDERICKX·DE KNOD· 

DER). 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 juni 1969 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Ov<'rwegende dat het arrest enkel uit
spraak doet nopens de burgerlijke belan
gen; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de b eslissing over de eis van De 
Peuter Lena , handelende in eigen naam : 

Overwegende dat eiseres verklaard 
heeft afstand te doen van haar voorzie
ning; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen over de eisen van 
De Peuter, handelende in naam van 
h aar minderjarig kind, en van de echt
genoten Henderickx-De Knodder: 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319 en 1320 van het Burger
lijk Wetboek, 

(1) Raadpl. cass., 20 november 1969 (An·. 
cass., 1970, blz. 286) en noot 2. 

Over de toepasselijkbeid van artikel 1351 
van bet Burgerlijk Wetboek sinds de inwer· 
kingtreding van artikei 23 van bet Gerecbte· 
lijk Wetboek, raadpl. noot 1 onder dit arrest. 

(2) Raadpl. DE PAGE, d. I, nrs 59 en 60, 
d. II, nrs 1035 tot 1036bis; PLANIOL en 

dom·dat het bestreden arrest de vorde
ring van de burgerlijke partijen tegen de 
gedaagde, werkgever van het slachtoffer 
en verzekerde van eiseres, ontvankelijk 
verklaart, om de redenen dat het niet 
gaat om een eigenlijk arbeidsongeval 
maar om een ongeval op de weg van de 
arbeid, en dat, indien weliswaar in het 
vonnis van 23 mei 1967 van de burger
lijke rechtbank te Antwerpen de rechters 
de mening hebben uitgedru}d dat het 
ongeval gebeurd is in de uitvoering van 
het arbeidscontract, deze overweging 
geen « kracht van gewijsde >> heeft, 

te1·wijl de overwegingen van het arrest 
het Hof niet in de mogelijkheid stellen 
te weten om welke reden de beschouwin
gen van gezegd vonnis van 23 mei 1967 
geen kracht of geen gezag van gewijsde 
zouden gehad hebben, zodat de motive
ring van het arrest het Hof niet in de 
mogelijkheid stelt de wettelijkheid van 
de beslissing van de rechters te onderzoe
ken, en aldus niet voldoet aan de vereis
ten gesteld door artikel 97 van de Grand
wet, 

en teTwijl, voor zover het de bedoeling 
van het hof van beroep zou geweest zijn 
te beslissen dat voormelde beschouwingen 
van het vonnis van 23 mei 1967 niet 
tot het beschikkend gedeelte van dit 
vonnis behoren, het arrest de bewijs
kracht schendt welke door de artike
len 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
W etboek · aan gezegd von~1is wordt ge
hecht, daar tiit de tekst van dit vonnis 
blijkt dat de burgerlijke rechter niet 
aileen overwogen maar beslist heeft, zulks 
m et het gezag van h et gewijsde, dat het 
ongeval gebeurd is in de uitvoering van 
het arbeidscontract : 

Overwegende dat, om als rechterlijk 
gewijsde te worden aangezien overeen
komstig artikel 1351 van het Burgerlijk 
W etboek, onder meer vereist is dat er 
in de achtereenvolgende gedingen iden
titeit van rechtspersonen bestaat ; 

Overwegende dat, ten deze, deze voor
waarde niet is vervuld ; 

Overwegende immers dat, blijkens de 

RIPERT, d. VI, nrs 567 en 568; KLUYSKENS, 
d. :(, nr 32; NYPELS en SERVAIS, Code penal, 
art. 71 , nr 19; CONSTANT, Manuel de droit 
penal, d. I, nrs 207 en 208; cass., 27 decem
ber 1949 (Bttll. en PASIC., 1950, I, 284) en 
noot 1 ; 28 februari 1955 (ibid., 1955, I, 709) 
en noot 1 ; 23 december 1968 (A1'1', cass., 
1969, biz. 400) en noot 1, biz. 401. 
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. stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, de rechtspleging die aarlleiding 
heeft gegeven tot het vonnis van 23 mei 
1967 van de rechtbank van eerste aanleg 
te Antwerpen gevoerd V~-erd door Lena 
De Peuter tegen de naarnloze vennoot
schap " La R.oyale Beige ,, terwijl de 
rechtspleging die aanleiding heeft gege
ven tot het bestreden arrest gevoerd 
werd door Lena De Peuter en de echt
genoten Henderickx-De Knodder tegen 
Frans Gebruers en de naamloze vem>oot
schap « Minerve " ; 

Overwegende dienvolgens dat het 
arrest, zonder de bewijskracht van voor
meld vonnis te miskem>en, kon besli ssen 
dat gezegd vonnis, in zover het vaststelt 
dat het ml.geval gebem·d is in de uitvoe-

. ring van het arbeidscontract en niet op 
de weg van het werk, geen gezag van 
gewijsde heeft ten opzichte van d e 
eropvolgende rechtspleging ; dat het zich 
tot deze vaststelling mocht beperken 
vermits eiseres in haar conclusie voor 
het hof van beroep enkel had laten 
gelden dat " men moeilijk kon inzien 
hoe h et hof zou kunnen ingaan tegen 
het gezag vi:m gewijsde" van m eerge-
noemd vonnis ; · 

D at het middel niet kan a.angenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
. de schending van de artikelen 97 v an de 
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burger
lijk W et.boek, 

doo1·dat het b estreden arrest het middel 
verwerpt waardoor eiseres in haa.r con
clusie voor het hof van beroep liet gelden 
dat h et slachtoffer zich ha d laten ver
voeren door d e beklaagde 'il-anneer d eze 
reeds in staat van dronkenschap ver
k eerde, en dat het zulks 1noest >~7eten 
vermits het de hele tijd in zijn gezelsch ap 
vertoefd had, om de reden dat, gezien 
de bijzondere verhouding van werkne
mer tot werkgever, h e t slachtoffer niet 
volledig vrij was, weze het dan ook met 
het oog op zijn veiligheid, een houding 
aan te nemen die z1jn werkgever zou 
hebben kmmen kre1llien, 

tenvijl uit die beschouwingen volgt dat 
het slachtoffer toch in een zekere m ate 
vrij was t e weigeren zich door zijn 
bedronken werkgever t e Ia ten v ervoeren, 
en dat het slachtoffer dienvolgens een 
fout had begaan waarmede, op grond 
van de bepalingen van de artikelen 1382 
en 1383 van h et Burgerlijk Wetboek, en 
zoals het arrest trouwens zelf verklaart, 
bij het beoordelen van het verhaal dat 
door de rechthebbenden in gemeen recht 

uitgeoefend wordt, rekening diende te 
worden gehouden, 

en tm·wijl het tegenstrijdig is, enerzijds 
impliciet doch duidelijk te constateren 
dat het slachtoffer in een zekere m ate 
vrij was d e onvoorzichtigheid t e vermij
den zich door zijn dronken werkgever 
te laten vervoeren, en anderzijds te 
b eslissen dat het slachtoffer aldus geen 
fout heeft gepleegd, welke tegenstrijdig
heid in de motivering van het arrest 
gelijkstaat met een gebrek aan de d oor 
artikel 97 van d e Grondwet vereiste 
motivering : 

Overwegende dat Frans Gebruers, bij 
arrest van 30 juni 1965 van het Hof 
v an beroep t e Brussel, veroordeeld werd 
wegens onopzettelijke doding van zijn 
werlmem er Leo H enderickx welke hij in 
zijn autovoertuig vervoerde en, bij 
samenhang, wegens inbreuk op arti
k el 2/3 van de wet van 1 augustus 1899 ; 

Overwegende dat, na erop te h ebben 
gewezen dat het slachtoffer " niet ver
plicht was van dit gelegenheidsvervoer 
gebruik te maken " en « het h em niet 
geheel vrij stond zijn werkgever te ver
la t en tijdens de rit ... omdat h et gebeur
lijk zijn werkgever kon ontstemmen , , 
h et hof van beroep, bij het onderzoeken 
van een gebeurlijke aansprakelijkheid 
van het slachtoffer, erop wijst dat dit 
laatste d e toestand van zijn werkg.ever 
moest k ennen vermits het de h ele tijd 
in gezelschap van deze laats.te vertoefd 
h ad, en b eslist dat geen fout h et slacht
offer treft omdat « gezien d e bijzondere 
verhouding van werknemer t ot werkge
v er, h et Henderickx niet volledig vrij
stond een houding aan te n emen die 
Gebruers zou hebben kunnen krenken, 
weze het dan ook met het oog op zijn 
v eilighe1d " ; 

Overwegende, voorzek er, dat hij die 
h andelt onder een zedelijke dwang geen 
foutieve daad pleegt indien die dwang , 
gezien de omstandigheden, van zulke 
aarcl is dat hij de wil van d e dader te 
niet doet; 

Overwege1>de dat het hof van beroep, 
op grond van de omstancligh eden waaro:p 
h et wijst, gee11szins vaststelt dat de wil 
van de dader te niet gedaan werd. doch 
enkel ·dat h et de dader "niet volledig 
vrijstoncl " een bepaalde houding aan 
t e nemen ; dat h et d erhalve, op grond 
van de enkele bovenvermelcle beschou
wingen, niet wettelijk heeft kmmen 
b eslissen d at, bij het aannemen van 
voormelde houding, d e dader geen fou
tieve handeling kon plegen ; 
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Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening in zover zij gericht 
is tegen de beslissing geV\'ezen over de 
eis van De Peuter, handelende in eigen 
naam, en veroordeelt eisei:es in de kosten 
ervan ; vernietigt het bestreden arrest in 
zover het beslist dat het slachtoffer geen 
fout heeft begaan door zich te hebben 
laten vervoeren door een persoon die 
zich schuldig heeft gemaakt aan inbreuk 
op artikel 2/ 3 van de wet van 1 augustus 
1899 en dienvolgens aan de verweerders 
Lena De Peuter qualitate qua, Henderickx 
en D e Knodder bepaalde vcrgoedingen 
toekent; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt eiseres in de drie v iei·de van 
de kosten, het overige van de kosten 
ten laste zijnde van de verweerders 
Lena De Peuter, handelende qualitate 
qua, Henderickx en De Knodder ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Gent. 

7 september 1970. - 2 8 kamer. -
Vom·zitte1·, de H. Louveaux, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, 
de H. Delahaye. - Gelijkluidencle con
clusie, de H . Paul Mahaux, eerste advo 
caat-generaal.- Pleite1·s, de HH. Bayart 
en Struye. 

2e KAMER. - 7 september 1970. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING. - VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE. - MIDDEL DAT ENKEL 
KRITIEK OEFENT OP DE VERDELING OF 
DE NIET-VERDELING, ONDER DE BUR
GERLIJKE PARTIJEN, VAN DE VERGOE
DING WAARTOE DE BEKLAAGDE IS 
VEROORDEELD. - BEKLAAGDE DIE 
NIET BEWIJST DAT HIJ PERSOONI,JJK 
BELANG HEEFT BIJ DE WIJZIGING VAN 
DEZE VERDELING OF BIJ DEZE VER
DELING. - VAN BEJ.ANG ONTBLOOT 
JIUDDEL . - NIET-ONTVANKE.LIJKHEID. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - DODING. -
SCHADE DIE VOOR DE RECHTVERKRIJ
GENDEN VAN HET SLACHTOFFER VOORT
VLOEIT UIT HET VERLIES VAN ZIJN 

BEDRIJFSINKOJI'ISTEN .· - BEREKENING 
VAN DIE SCHADE. _:_ BASIS. -'--. BRUTO 
OF NETTO-INKOJI'ISTEN. 

1° N1:et ontvankelijk, bij geb1·elc aan 
belang, is het clam· de beklaagde, eise1· 
tot cassatie, aangevoenle midclel dat 
enkel k?·itiek oefent op cle ve~·deling of 
cle niet-vercleling mule?' de bu1·ge1'lijke 
pa1·tijen, van het beclmg va1i cl~ schade
ve?·goeding waa1·toe cle beklaagcle wm·clt 
ve?·oo?·cleelcl, zoncle1· te bewijzen clat hij 
pe1·soonlijk belang heeft bij cle wi.iziging 
van cleze ve1·cleling of bi.i cleze ver
cleling ( 1) . 

2° Daar cle schacle, die voo1· de ?'echtve?'
lc?·ijgenden van het slachtofjm· van een 
cloclelijlc ongeval voo1·tvloeit uit het ve?·
lies van zijn bed?·ijfsinkomsten, bestaat 
in de de1·ving van het deel van deze 
inkomsten waantit zij een eigen voo?·
deel t1·oklcen, en cle sociale en fiscale 
lasten van de bed?·ijfsinlcomsten van het 
slachto fjm· hun als dttsdanig geen vom·
cleel ve?·schaften, moet de berekening van 
die schade in pr·inciJJe geschieden op 
basis van het netto-loon van het slacht
ofje?', met aft?·elc van die lasten. Indien 
de be1·elcening· van die schacle niettemin 

· geschiedt op basis vcm het b1·uto-loon 
van het slachto fje1· zonde1· fLft1·elc van de 
lasten e1·van, kan het deel van die 
inkomsten, waa1·uit de ?'echtve?·k?·ijgen
clen voo1·deel tnlcken, enlcel in aanme?'
king komen indien de feitemechte?· 
vaststelt dat het bed1·ag van de lasten 
die zij op de hun toe te lcennen vergoeding 
te dmgen hebben, gelijk is aan het 
bed1·ag van de lasten die het loon van 
het slachtofjm· bezwaa1·clen (2). · (Burg. 
W etb ., art. 1382 en 1383.) 

(lVIOLS EN NAAl\'ILOZE ' .VENNOOTSCHAP 
« THE OCEAN », T. DE BIE, WEDUWE 
SCHROYENS.) 

ARREST. 

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

(1) Cass., 25 mei 1959 (Bu,ll. en PAsrc., 
1959, I, 204); vgl. cass., 2 mei 1955 (ibid., 
1955, I, 944) en 21 oktober 1968 (An·. cass., 
1969, biz. 213). 

(2) Cass., 13 mei 1970 (A1T. cas$., 1970, 
biz. 858) en noot 1. 
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Overwegende dat de voorziening be
perkt is tot de beslissing over de burger
lijke belangen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 203, 205, 207, 212, 218, 390, 
450, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 3 en 4 van de wet van 17 april 
1878 bevattende de voorafgaande titel 
van het Wetboek van strafvordering, 

doordat het hof van beroep ten onrechte 
beslist dat de beroepers Mols en « The 
Ocean " ten onrE>chte de ventilatie eisen 
van de inkomstenschadeeis van de bur
gerlijke partij in eigen naam en in haar 
hoedanigheid van moeder-voogdes over 
haar kind, op de gronden « dat, indien 
!=Jen gezin als dusdanig geen juridische 
entiteit of persoo~1 vormt, hieruit niet 
af te leiden is dat dit gezin bijgevolg 
ook geen schade kan lijden; dat de 
burgerlijke partij, weduwe en moeder, 
tot aan de meerderjarigheid of de ont
voogding van haar kind werkelijk zal 
moeten instaan voor het onderhoud van 
het getroffen gezin en de morele en mate
riele aansprakelijkheid hiervoor zal te 
dragen hebben ; dat het haar behoren 
zal, als goede huismoeder, de lasten 

. billijk te verdelen, die zowel de moeder 
als het kind zullen overkomen ; dat de 
bekommernis van de beroepers over het 
waarborgen van het deel van de inkom
stenschade voor het minderjarig kind, 
indien de 1uoeder, weduwe geworden 
ingevolge de fout van behlaagde, een 
nieuw huwelijk zou aangaan, ten deze 
niet dienend is, de beroepers hierbij geen 
enkel belang inroepende wat hen betreft ; 
en dat het aldus globaal toe te kennen 
bedrag voor inkomstenschade ten deze 
overeenstemt met de schade door heiden 
geleden >>; 

te1·wijl de twee slachto:ffers van de 
onrechtmatige daad van de beklaagde, 
niettegenstaande ze in rechte vertegen
woordigd worden door een en dezelfde 
persoon, slechts konden schadeloos ge
steld worden in de mate waarin ze per
soonlijk een schade hadden geleden, 
zodat het hof van beroep de schade voor 
ieder van beide afzonderlijk moest bepa
len, des te meer daar de eisers in htm 
conclusie voor het hof van beroep uit
drukkelijk de ventilatie hadden ge
vraagd ; dat, indien een gezin we] een 
economische entiteit vormt, dit toch 
nog geen juridische persoon is en het 
dus geen schade kan lijden die als dus
danig zou moeten vergoed worde~1, en 
dat er, zowel in hoofde van de recht-

hebbenden van · het slachtoffer als in 
hoofde van de dader, steeds een belang 
aanwezig is om de ventilatie te kunnen 
eisen : 

Overwegende dat het arrest in feite 
en derhalve soeverein vaststelt dat het 
globale bedrag dat aan verweerster, 
handelende in eigen naam en in haar 
hoedanigheid van moeder-voogdes en 
wettelijke beheerster over de goederen 
van haar minderjarig kind, wegens in
komstenschade wordt toegekend, ten 
deze overeenstemt met de schade door 
« heiden "• dit is door elk van hen, de 
moeder en het minderjarig kind, persoon
lijk geleden ; 

Dat hieruit volgt dat een verdeli~1g 
van de vergoeding tussen de twee schuld
eisers de omvang van de schadevergoe
ding niet zou belnvloeden; 

Overwegende dat de eisers niet bewe
ren en zelfs in co~1clusie niet aanvoerden 
dat zij er belang bij hadden die inkom
stenschade bij ventilatie, dit is voor de 
moeder en het minderjarig kind afzon
derlijk, te zien bepalen ; 

Dat het middel, bij gemis aan belang, 
niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 92, § 1, 3°, en 26, 2°, van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen, 
57 van het koninhlijk besluit van 4 maart 
1965 tot uitvoering van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen, 3, § 2, 
3°bis, lid 2, en 4, lid 1, A, 4° en 5°, van 
de besluitwet van 28 december 1944 
betr\=)ffende de maatschappelijke zeker
heid der arbeiders, 

doonlat het hof van beroep beslist dat 
el' termen zijn om het vergoedingskapi
taal op het bruto-loon te vestigen op de 
gronden : 1° <( dat de bedrijfsvoorheffing 
die wijlen Karel Schroyens zou ondergaan 
hebben in de gegeven omstandigheden 
zou geevenaard worden door de belasting. 
heffing op de rente en op de interesten van 
het vergoedingskapitaal ... , die de bm
gerlijke partij De Bie zal moeten onder
staan >>, en 2° « dat ook de gezinsleden 
van het slachto:ffer genieten van de 
sociale voordelen en, door het overlijden 
van de werlrnemer, de werkgeversbij
dragen teloorgaan, op het verlofgeld na >>, 

tenvijl de rechter ~1iet wettelijk kan 
beslissen de schade van de weduwe en 
haar minderjarig kind te begroten op 
het bruto-loonverlies van haar echtgenoot, 
zonder de bestemming van het bruto-loon 
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in acht te nemen ; da.t de beroepsvoor
heffing van de overledene in de gegeven. 
omstandigheden geenszins geevenaard 
wordt door de belasting op de ·rente en 
de interesten van het vergoedingskapi
taal, en dat de gezinsleden van het 
slachtoffer geen enkel voordeel haalden 
uit het gedeelte van het inkomen van het 
slachtoffer dat als . bijdrage voor de 
maatschappelijke zekerheid werd afge
houden, en deze gezinsleden niet bewijzen 
dat ze ten gevolg('( van het ongeval een 
verlies van verzekermg en van haar 
voordelen hebben geleden : 

O~erwegende dat de schade, die voor 
de weduwe en de kinderen van het slacht
offer voortvloeit uit het ver!ies van de 
beroepsinkomsten van dit laatste, be
staat in de derving van het deel van de 
beroepsinkomsten waaruit zij een eigen 
voordeel trokken ; 

Overwegende dat de sociale en fiscale 
lasten, die het loon van het slachtoffer 
bezwaarden, als dusdanig geen voordeel 
verschaften aan gezegde weduwe en 
kinderen; 

Dat d e berekening van voormelde 
schade derhalve in principe moet geschie
den op grond van het netto-loon van h~t 
slachtoffer, mits het recht voor ZlJn 
rechthe b bend en schadeloosstel!ing te eisen 
voor het nadeel dat hun berokkend 
wordt door het geheel of gedeeltelijk 
verlies van bepaalde sociale voordele11. 
of door de lasten die het behouden van 
andere voordelen zullen bezwaren, en 
mi&s de faculteit voor die rechthebbenden 
de fiscale lasten die de toegekende ver
goeding zullen aantasten in rekening te 
brengen; 

Overwegende dat, zo heb bruto-loon 
van het slachtoffer niettemin in aanmer
king genomen wordt om het verlies van 
beroepswinsten te bepalen, het gedeelte 
van dit loon waaruit de rechthebbenden 
een eigen voordeel trokken aan deze 
laatsten enkel kan ·.toegekend worden als 
vergoeding van dit verlies, indien de 
rechter vaststelt dat het bedrag van de 
lasten gedragen door de rechthebbenden 
gelijk is aan het bedrag van de lasten 
die tijdens zijn Ieven door het slachtoffer 
Waren gedragen ; 

Overwegende dat het arrest, ten aan
zien van de sociale bijdragen, beschouwt 
dat de beroepsinkomsten van de werk
nemer worden aangevuld met voordelen 
die worden opgeleverd door de soqiale 
bijdragen van de werkgever .en van de 
werlmemer, dat deze voordelen in aan
merking komen ter bepaling van een 
rechtmatige vergoeding vermits ook de 

gezinsleden die sociale voordelen genie.
ten, en dat door het overlijden van de 
werlmemer, op het verlofgeld na dat 
doorgaans door de aansprakelijke par
tijen wordt aanvaard, " de werkgevers
bijdragen teloorgaan ,, zodat er termen 
zijn om het vergoedingskapitaal op het 
bruto-loon te vestigen ten einde gezegd 
verlies goed te maken ; 

Overwegende dat het arrest, door op 
grond van die enkele beschouvvingen het 
inkomstenverlies op basis van , het bru
to-loon te berekenen, hoewel die beschou
wingen niet vaststelden dat de door de 
weduwe te dragen sociale lasten gelijk
waardig zijn aan de bijdragen welke de 
bezoldiging van het slachtoffer bezwaar
den en welke overigens verscheidene 
voorwerpen hadden, zijn beslissing 11.iet 
wettelijk rechtvaardigt; 

Overwegende dat, ten aanzien van de 
belastingen, het arrest weliswaar be
schouwt dat ten deze de beroepsvoor
heffing die het slachtoffer zou hebben 
ondergaan, in de gegeven omstandlg
heden " zou geevenaard worden » door 
de belastingsheffing op de rente en de 
intresten die verweerster zal moeten 
onderstaan ; 

Overwegende nochtans dat, zo het 
arrest de voorheffing die het beroepsin
komen van het slachtoffer belastte nauw
keurio· berekent, het ontbreken van enige 
berek~ning van de belastingheffing die 
verweerster zal 1noeten dragen, hoewel 
die hefting door de eisers omstandig 
betwist . was, het Hof in de onmogelijk
heid stelt na te gaan of de bedragen van 
de ene en van de andere fiscale lasten 
gelijkwaardig zijn ; 

Dat het mid'del gegro11.d is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het de inkomsten
schade, die aan verweerster in eigen 
naam en in haar hoedanigheid van 
.moeder-voogdes en wettelijke beheerster 
over de goederen van haar minderjarig 
kind toekomt, op het bruto-loon van het 
slachtoffer berekent en in zover het mt
spraak doet over de kosten gevallen op 
de burgerlijke vordermg ; beveelt dat 
melding van dit arrest zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver
weerster in de kosten ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Gent. 

7 september 1970. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VeTslaggever, 
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de H. de Vreese. Gelijkluiclende 
conclusie, de H. Paul Mahaux, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiters, de 
HR. Dassesse en Bayart. 

2e KAMER. - 7 september 1970. 

1° WEGVERKEER.- VOORRANG.

WEGVBRKBBRSREGLEMENT VAN 
14 MAART 1968, ARTIKEL 2, l 0 quate1·, 
EN 16- 2, b. - AARDEWBG. - BE
GRIP. 

2° WEGVERKEER. - VooRRANG. -
WBGVERKEBRSREGLBMENT VAN 
14 JVIAART 1968, ARTIKEL 2, 1°qttate?·, 
EN 16 · 2, b. - BBSLISSING DIE ALS 
AARDEWEG BESCHOUWT E.E.N OPE.NBARB 

WBG DIE BEDBKT IS MET AARDE 
« GEli'IENGD ll l\illT STBENSLAG EN GRTNT. 
- D U BBE.LZINNIGB BESLISSING. 

3° WEGVERKEER. - RrJBAAN. -
WEGVBRKEERSRBGLEMENT VAN 
14" :VIAART 1968, ARTIKEL 2, 1°. -
0PENBARE WEG INGERICHT VOOR EET 
VOERTUIGENVERKEER IN HET ALGE· 
MEEN. - VBRKE.BR VERBODE.N, BE

HOUDEN S PLAATSELIJK VERKEE.R. -
VE.RBOD ZONDER GEVOLG OP HET KEN
MERK VA.L"f DE.ZE OPENBARE. WEG. 

I 0 V oo1· de toepassing van de bepalingen 
van het wegve?·kee1'S?'eglement van 
11.. maa1't 1968, betekent de ttitclntlcking 
" aanleweg " een weg die b1·ecle1· is clan 
een pacl en die niet voo1· het voe?'tuigen
ve1·kee1· in het algemeen is inge1·icht; 
de aanleweg ve?'liest z1jn hoeclani gheid 
niet zo hij slechts bij zijn aanslttiting 

(1) De artikelen 51, 1°, van het wegver
keersreglement van 1 februari 1934, 16-1, 
c, van het wegverkeersreglement. van 8 april 
1954, en 16-1, b, van het wegverkeersregle
ment van 10 december 1958 bevatten voor
schriften betreffende de aardewegen, zonder 
ze t e omschrijven. Dit begrip had aan1ei
ding gegeven tot menig arrest van het Hof 
(zie met name in verband m et het wegver
keersreglement van 1934, cass., 12 juni 1950, 
Bttll. en PASIC., 1950, I, 709; 29 september en 
15 december 1952, ibid., 1953, I, 23 en 260 ; 
22 maart 1954, ibid., 1954, I, 646 ; 28 maart 
1955, ibid., 1955, I, 828; in verband met het 
wegverkeersreglement van 1954, cass., 
12 maart 1956, ibid., 1956,. I, 739; 11 maart 

met een ancle1·e openba1·e weg het uit
zicht van een 1·ijbaan heejt (1). (Weg
verkeersreglement van 14 maart 1968, 
art. 2, l 0 quate1·, en 16-2, b.) · 

2° Dttbbelzinnig is cte beslissing die 
beschottwt clat een openbctre weg een 
aarcleweg is, omdat deze weg bedelct is 
met aanle " gemengcl » met steenslag 
en g1·int, zonde1· de verhouding tussen 
de aa?"de en cleze mate1·ialen op te geven, 
zodat het Hoj aldtts in de onmogelijkheid 
.ve1'7cee?'t na te gaan of deze weg inge1·icht 
was voo1· het voe?'tttigenvm·kee?· in het 
algemeen (2). (Wegverkeersreg lement 
van 14 maart 1968, art. 2, 1°quatm·, 
en 16-2, b.) · 

3° TVannee1· een openbcwe weg inge1·icht 
is voo1· het vom·tttigenve?"lceeT in het 
algemeen doet het feit, dctt de bevoegcle 
ove1·heid eT alle ancle1· verkem· dan het 
plaatselijke veTlcee?' ve1·biedt, aan cleze 
weg zijn hoeclanigheid van 1·ijbacm niet 
ve?'liezen (3). (Wegverkeersreglmnent 
van 14 maart 1968, art. 2, Io, en 
verbodstekens, .nrs 23a en 23b.) 

(VANDEMEERSSCHE EN NATIONALE MAAT
SCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWE.G]]N, 
T. LAUREYS EN WILLEMS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
VOJUJ.is, op 30 oktober 1969 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank t e Brussel ; 

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

1957, ibid., 1957, I, 830; 7 oktober 1957 en 
13 januari 1958, ibid., 1958, I, 99 en 495 ; 
23 februari en 23 maart 1959, ibid., 1959, 
I, 629 en 747 [motieven]; 29 november 1962, 
ibid., 1963, I, 403 ; en in VEirband m et het 
wegverkeersreglement van 1958, cass., 1~ juni 
1961, ibid. , 1961, I, 1109; 22 janual'i en 
24 augustus 1962, ibid., 1962, I, 587 en 1253). 

Artike1 6 van het koninklijk bes1uit van 
6 september 1961 vermeldt dit begrip niet 
meer. 

· (2) Raadpl. cass., 13 januari 1958, in de 
vorige noot vermeld. 

(3) Raadpl. cass., 18 februari 1957 (Bttll. 
en PASIC., 1957, I, 721) en 2 december 1968 
(A?'1'. cass., 1969, blz. 346). 



a) de verweerders : 

Overwegende dat de eisers niet bevoegd 
zijn om voorziening in te stellen tegen 
een beslissing die een medebeldaagde 
vrijspreekt en dienvolgens een voor deze 
als bmgerlijk aansprakelijk gedaagde 
persoon buiten zaak stelt; 

b) d e eisers : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2, 16-1 en 16-2, 
b, 97 van het koninldijk besluit van 
14 maart 1968 houdende algemeen regle
ment op de politie over het wegverkeer, 
29 van de wet betreffende de politie over 
het wegverkeer (coordinatie van 16 maart 
1968) 1382, 1383 en 1384 van het Bur

_gerlijk Wetboek, 

doo1·dat het bestreden vonnis eiser tot 
een geldboete veroordeelt en eiseres 
bmgerlijk aansp1~akelijk voor de geld
hoete en hoofdelijk aanspra.kelijk voor de 
kosten ten laste gelegd van eiser en 
verder eiseres in haar vordering op 
rechtstreekse dagvaarding niet ontvan
kelijk verklaart, om de redenen " dat, 
volgens de vaststellingen van de rijks
wacht, de Sint-Annastraat b elegd is met 
aarde gemengd met steenslag en grint 
en de aansluiting van deze aardeweg 
met het kruispunt belegd is met kasseien 
op een breedte van 26 m eter , en " dat 
tevens d e Sint-Annastraat bij het inrij
den voorzien is van een verkeersplaat 23b 
(uitgezonderd plaatselijk verkeer) ,, zodat 
de Sint-Annastraat dan ook client be
schouwd te w orden als een aardeweg in 
de zin van artikel 2-1°quate?· van het 
koninklijk besluit van 14 maart 1968, 
en eiser, die hieruit gereden kwam, 
volgens artikel 16-2, b, van dit koninldijk 
besluit voorrang verschuldigd was aan 
eerste ve'rweerder, 

tm·wijl, ~e1·ste ondenleel, het vonnis ten 
onrechte het karakter van " aardeweg , 
aan de Sint-Almastraat heeft toegekend 
waar het nochtans vaststelt dat d eze 
straat belegd is met aarde gemengd m et 
steenslag en grint en dus een verhard 
wegdek vormt d at voo'r het voertuigen
verkeer in het algemeen is ingericht 
(schending van artikel 2 van het konink
lijk besluit van 14 maart 1968 houdende 
algeme.en reglement op de politie over 
het wegverkeer); 

tweede onde?"deel, het vonnis, door vast 
·te stellen dat d e Sint-Annastraat, bij 
haar aansluiting m et het kruisptmt, over 
26 meter belegd is met kasseien, dit ver
hard wegdek ten onrechte b eschouwt als 
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een " aansluiting , m et een aardeweg, 
em·der dan a ls een rijbaan,daar de natum 
en het karakter van d e wegen die zich 
aan een kruispunt ontmoete1l volgens htm 
kenmerken bij het onmiddellijk n aderen 
van h et kruispunt worden bepaald (schen
ding van ar tikel 2 van het koninklijk 
b esluit van 14 m.aart 1968); 

. denle ondenleel, het vonnis ten onrechte 
de Sint-Annastraat beschouwt als een 
aardeweg om de reden dat deze straat 
bij het inrijden voorzien is van een 
verkeersplaat 23b, waar de aard van de 
weg volgens de '\vet uitsluitend bepaald 
wordt door de aard van het wegdek, 
ongeacht de aangebracht~ verkeerstekens 
(schending· van de artikelen 2 en 97 van 
h et koninklijk besluit van 14 maart 
1968) ; 

vie1·de ondm·deel, het vomlis dan · ook 
ten onrechte heeft geoordeeld dat eiser 
aan de r echtstreeks gedaagde partij 
voorrang verschuldigd was, hoewel eiser 
nochtans van r echts uit een rijbaan 
gereden kwam en overeenkomstig arti
k el 16 van h et 1-:mlinklijk besluit van 
14 maart 1968 voorrang genoot (schen
ding van artikel 16-1 van het koninklijk 
b esluit van 14 m aart 1968); 

vijfde ondeTdeel, eerste verweerder dan 
ook ten onrechte buiten zake werd 
gesteld, tweede verweerder van iedere 
aansprakelijkheid voor de door zijn 
aangestelde verrichte font werd vrijge
steld, en d e eisers t en onrechte werden 
veroordeeld (schending van de artike
len 29 van de wet betreffende de politie 
over het wegverkeer, 1382 tot 1384 van 
h et Bmgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat artikel 2, 1°quate?', 
van het koninklijk b esluit van 14 maart 
1968 houdende algemeen reglement op 
de politie over het wegverkeer bepaalt 
dat onder « aardeweg , wordt verstaan : 
« een weg die breder is dan een p ad en 
die niet voor het voertuigenverkeer in 
h et algemeen is ingericht , ; 

Overwegende dat het vonnis er op 
wijst dat de rijkswacht vastgesteld h eeft 
da t de Sint-Annastraat belegd is met 
aarde gemengd met steenslag en grint 
en dat de aansluiting van deze straat 
m et het kruispunt b elegd is met kasseien 
op een breedte van 26 meter ; 

Overwegende dat die. va.ststellingen 
het Hof niet in de mogelijlrneid stellen 
t e controleren of de feitenrechter een 
juiste toepassing van de artikelen 2, 
1oquate1·, 16-1 en 16-2, b, van het konink
lijk besluit van 14 maart 1968 heeft ge
maakt; 
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Dat immers, eensdeels, uit de vaststel-
1 ing dat bedoelde straat belegd is met 
« aarde ~em~ngd met steenslag en grint " 
met bli]kt m welke mate die belegging 
mt aarde bestaat en of de weg voor het 
voertt~igenverkeer in het algemeen inge
rwht IS; 

Dat, anderdeels, de vaststelling dat 
« de aansluiting " van de straat n~et ];let 
kruispunt belegd is met stenen niet 
dienend is, vermits, luidens het tweede 
lid van voormeld artikel 2, l oqttate?', de 
aardeweg zijn hoedanigheid behoudt zo 
hij slechts bij zijn aansluiting met een 
andere openbare weg het uitzicht van 
een r ijbaan heeft ; 

Overwegende verder dat de hoedanig
heid van aardeweg evenmin kan afgeleid 
w~rden uit de aangehaalde omstandig
hmd dat m gezegde straat een verkeers
teken nr 23b is aangebracht; 

Dat, wanneer een weg voor het voer 
tuigenverkeer in het algemeen is inge
richt, het feit dat de bevoegde overheid 
het inrijden van die weg verbiedt aan 
het niet plaatselijk verkeer hem de 
hoedanigheid van weg die . voor het 
voertuigenverkeer in het algemeen is 
ingericht niet doet verliezen ; 

Overwegende derhalve dat de rechter, 
door bij bevestiging van het beroepen 
vonnis te beslissen dat de straat waaruit 
eiser kwam gereden ondergeschikt is aan 
de weg gevolgd door eerste verweerder 
en deze laatste voorrang had op eerstge
noemde, zijn beslissing noch regelmatig 
motiveert noch wettelijk rechtvaardigt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de door tweede 
verweerder tegen de eisers ingestelde 
burgerlijke vordering : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering de 
vernietiging medebrengt van de beslissing 
op de bmgerlijke vordering die het gevolg 
ervan is; 

III. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de door eiseres 
tegen de verweerders ingestelde bm·ger-
lijke vordering : . 

Overwegende dat de vernietiging, op 
de voorziening van de eisers, - van de 
beslissing op de tegen hen ingestelde 
strafvordering de vernietiging mede
brengt van de definitieve beslissing op de 
door eiseres ingestelde burgerlijke vor
dering, . die op dezelfde onwettige reden 

gegrond is en waartegen zij zich r egel
matig heeft voorzien; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het uitspraak doet 
over de tegen de eisers ingestelde stra.f
vordering, over de door tweede verweer
der tegen hen ingestelde bm·gerlijke 
vordering en over de door eiseres tegen 
de verweerders ingestelde burgerlijke 
vordering en hen in kosten veroordeelt ; 
verwerpt de voorzieningen voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest mel
ding za.I gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt de verweerders in de drie 
vierde van de kosten ; laat de overige 
kosten ten laste van de eisers ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Mechelen, zitting 
houdende in hager beroep. 

7 september 1970. - ze kamer. -
TTooTzitte?·, de H. Louveaux, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - T1e1·slaggeve1', 
de H. Gerniers. - Gelijkltticlende con
clttsie, de H. Pa~ Mahaux, eerste advo
caat-generaal. - PleiteTs, de HR. Van 
Ryn en Simont. 

ze KAMER. - 7 september 1970. 

l o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
p ARTIJ DIE EEN DESKUNDIGENONDER
ZOEK AANVRAAGT VOOR HE.T GEV AL 
DAT, BIJ ONTSTENTENIS VAN DEZE 
MAATREGEL, DE RECHTER ZICH GEEN 
OVE.RTUIGING KON VERSCIIAFFEN. -
BES:LISSING DIE OVER DE ZAAK ZELF 
UITSPRAAK DOET. - RE.CHTER NIET 
VERPLICHT UITDRUKKELIJK TE BESLIS
SE.N OVER DE AANVRAAG Ol\1 EEN 
DESKUNDIGENONDE.RZOEK. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN.- 0NTLEDIN
GEN VAN OP VE.RZOE.K VAN DE BURGER
LIJKE. PARTIJ GENOlliEN STALEN DIE 
BIJ HET AAN DE. RE.CHTER VOORGELEGD 
DOSSIE.R WORDEN GEVOEGD. - 0NT
LE.DINGEN WAAROVER WERD GEDE
BATTEERD. - GEEN SCHENDING VAN 
DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 

l 0 I ndien een pa1·tij een cleskuncligen
onde?'zoelc aangevmagcl heejt voo1· het 
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geval dat, bij ontstentenis van deze 
onde?·zoeksmaat?"egel, de ?'echte?' zich 
geen ove1·tuiging kon ve?·schaf}en, is de · 
?'echte?·, die ove1' de zaak zelf oordeelt, 
niet ve1·plicht uitd1·ukkelijlc te beslissen 
ove1' cle aanvmag om een deskundigen
onde?·zoek (1). (Grondwet, art. 97.) 

2° De ?'echten van de ve1·dediging van de 
beklaagde wo1·den niet geschonden als 
e1· bij het aan de ?'echte?' voo?·gelegd 
diJssie1· ontledingen wo1·den gevoegcl van 
op ve1·zoek van de bu?·ge?·lijke pa1·tij 
genomen stalen, inclien ove1· deze ont
ledingen gedebatteenl we1·d en de be
klaagde de gelegenheid heejt gehad zich 
tegen het geb?'ttik van deze bewijsstukken 
te ve1·zetten ( 2). 

(DE LILLE EN BONNE, 
T . NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « FINA ll.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

7 september 1970. - 2e kamer. -
Voo?·zitte?·, de H. Louveaux, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve1·, 
de H. Gerniers. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Paul Mahaux, eerste advo
caat-generaal. 

2e KAMER. - 7 september 1970. 

RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING . 
BEKLAAGDE DIE BETOOGT DAT DE 
FE.ITEN W AARVOOR HIJ VERVOLGD 
WORDT REEDS DOOR EEN VROEGERE 
BE.SLISSING GESTRAFT WERDEN. 
VEROORDELING WAARBIJ ENKEL VER
l\1ELD WORDT DAT DE BEKLAAGDE 
ZICH AAN DEZE FElTEN SCHU LDIG 
HEEFT GEMAAKT.- NIET REGELMATIG 
MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

Betoogt de beklaagde dat cle jeiten waa?'
voo?" ·hij ve1·volgd wonlt ?'eeds doo1· een 

(1) Cass., 10 september i964 (Bt1.U. en 
PASIC., 1965, I, 24) en 5 januari 1970 (A1·r. 
cass., 1970, biz. 394); vgl. cass., 3 novem
ber ·1965 (Bull. en PASIC. , 1966, I, 290). 

(2) Raadpl. cass., 9 april 1962 (Bull. en 
PAsiC., 1962, I, 885); raadpl. cass., 18 april 
1966 (ibid., 1966, I, 1046). 

v1·oege1'e beslissing gest1·ajt we1·den, dan 
is niet 1·egelmatig met ?'eclenen omkleed 
de ve1·oonleling waa1·bij enkel ve1·meld 
wo1·dt dat de beklaagde zich aan deze 
feiten schttldig heejt gemaakt. (Grand
wet, art. 97.) 

(GOVAERTS T. BE.LGISCHE. STAAT, MINISTER 
VAN FINANCIEN (BESTUUR VAN DOU
ANEN EN ACCIJNZEN].) 

ARRE.ST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 november 1969 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 4 van de wet van 17 april 1878 
bevattende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van strafvordering, en van 
het beginsel van het gerechtelijk gewijsde, 

doonlat het bestreden arrest ten over
sta.an van eiser het beroepen vonnis in 
al zijn beschikkingen bevestigt en der 
halve eiser onder m eer tot 1 jaar gevan
genisstraf veroordeelt onder weerhouding 
van het te zijnen laste gelegd feit, 
zijnde inbreuk gepleegd van 24 m ei 1968 
tot 31 mei 1968, 

zoncle1· te antwoo1·den op de regelmatig 
door eiser genomen conclusie waarin 
deze staande hield dat deze feiten, 
moesten ze bewezen zijn, allen gepleegd 
waren v66r de data van de vaststellingen 
en in het begin van 1968, zoals trouwens 
blijkt uit het procesverbaa.l van 1 juni 
1968, zodat ze gepleegd werden v66r het 
arrest van 14 juni 1968 van het hof van 
beroep te Brussel en eiser niet tweemaal 
voor dezelfde feiten kan worden gestraft 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

en te1·wijl de feiten van het vervaardi
gen van alcohol in een geheime fabriek 
aan de accijns onttrokken (feit 1), begin 
1968, de opeenvolging en de voortdurende 
verwezenlijking zijn van eenzelfde mis
dadig inzicht samenvallend met dezelfde 
feiten vervat in het arrest van 16 juni 
1968 van de 15e kamer van het Hof van 
b eroep te Brussel (schending van arti
k el 4 van de wet van 17 april 1878 en 
van het beginsel van het gerechtelijk 
gewijsde): 

Overwegende dat het bestreden arrest 
er zich toe beperkt te beschouwen dat 
door het onderzoek voor het hof van 
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beroep bewezen is gebleven dat eiser zich 
schuldig heeft gemaakt aan het feit van 
de telastlegging ; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
in gebreke blijft de in het middel aange
haalde conclusie te beantwoorden ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om. die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het uitspraak doet 
over de tegen eiser ingestelde vorderingen 
en eiser solidair n1.et een medebeklaagde 
tot de kosten van hager beroep veroor
deelt; beveelt dat melding 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 het 
Hof van beroep te Gent. 

7 september 1970. - 2e kamer . -
Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, raadsheer 
waarnen1.end voorzitter. - Ve1·slaggeveT, 
de H. de Vreese. - Gelijklttidende con
clttsie, de H. Paul Mahaux, eerste advo
caat-generaal. - Pleite1·, de H . Houte
kier. 

2e KAMER. - 7 september 1970. 

WEGVERKEER. - VLUCRTMISDRIJF. 
- BEKLAAGDE DIE BETOOGT DAT RIJ 
ZICR NillT BE~TUST WAS VAN RET 
ONGEV AL, DAAR DE BOTSING TUSSEN 
DE VOER'I:UIGEN GEEN ·LAWAAI REEFT 
VEROORZAAKT. VEROORDELING 
WAARIN WORDT VASTGESTELD DAT RE.T 
VOERTUIG VAN DE BEKLAAGDE TWEE.
MAAL TE.GEN RET ANDER VOERTUIG IS 
GEBOTST EN DAT DE BEKLAAGDE DIT 
REEFT MOETEN GEVOE.LEN.- REGEL
MATIG MET REDENEN OllmLEDE BE
SLISSING. 

T•Vcmnee1· hij cl"·e beschttldigd wonlt van 
een vluchtmiscl?·ijj betoogt dat hij zich 
niet bewust kon zijn van het ongeval, 
claa1· cle botsing tttssen zijn voe1·t~tig en 
het ande1·e gestationeeTde voe?·tttig geen 
lawacti heejt ve?'OO?'Zctakt, is de ve?·oo?·de
ling 1·egelmatig met 1·edenen omkleecl 
do01· de 1'echte1· die vaststelt, dat het 
voe1·tuig van de beklactgde tweemctctl 
tegen het ctnde1· voe1·tuig is gebotst en 
dat de beklaagde dit heejt moeten gevoe
len (1) . (Grondwet, art. 97; wet betref-

(1) Raadpl. cass., 6 april 1964 (Bttll. en 
PAsrc., 1964, I, 828). 

fende de politie over het wegverkeer, 
coordinatie van 16 maart 1968, art . 33.) 

(BIESEMANS, T. VOLGES.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 november 1969 in hager 
beroep ·gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Antwerpen; 

I. Wat de voorziening van belclaagde 
Biesemans betreft : 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 27-1 van het koninlclijk besluit van 
14 maart 1968 houdende algemeen regle
ment op de politie over het wegverkeer, 
en 33 van de wet betreffende de politie 
over het wegverkeer (coordinatie van 
16 maart 1968), 

cloonlat het bestreden vonnis, dat de 
beroepen beslissing bevestigt, eiseres ver
oordeelt uit hoofde van vluchtmisdrijf 
en overtrading van artikel 27-1 van het 
wegverkeersreglement, op de gronden 
« dat de getuige Nijs heeft verklaard dat 
beklaagde tot tweemaal toe tegen het 
gestationeerde voertuig reed, zodat zij 
dit alleszins moet gevoeld hebben; dat 
dienvolgens beide betichtingen bewezen 
zijn gebleven bij het onderzoek der zaak 
in hager beroep », 

te1·wijl deze redenen geen passend ant
woord uitmaken op de namens eisers 
ingediende · conclusie, waarbij betwist 
werd dat eiseres zich ervan bewust was 
geweest de oorzaak van of de aanleiding 
tot een ongeval te zijn geweest, de 
eventuele schok tegen het andere voertuig 
geen gerucht voortgebracht hebbende : 

Overwegende dat de rechtbank haar 
beslissing steunt op de verklaring van de 
getuige Nijs, volgens wie eiseres tot 
tweemaal toe tegen het gestationeerde 
voertuig reed, om eruit af te leiden dat 
zij clit alleszins moet « gevoelcl » hebben; 

Dat die feitelijke beoordeling impliciet 
de conclusie van eiseres beantwoordt, 
naar luid waarvan deze zich ervan niet 
kon bewust zijn oorzaalc van clan wei aan
leicling te zijn geweest tot een aanrijding 
omdat de botsing tegen het andere voer
tuig geen "lawaai » zou veroorzaakt 
hebben; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

II. W at de voorziening van de burger
lijk aansprakelijke partij betreft : 

Overwegende dat het niet blijkt uit 
de regelmatig overgelegde stukken dat 
de voorziening betekend werd aa.n de 
partij tegen wie zij gericht is ; 

Dat zij dienvolgens niet ontvankelijk 
is; 

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

7 september 1970. - ze kamer. -
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Lou
veaux, r aadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijklttidencle r;onclusie, de H. Paul 
Mahaux, eerste advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Simont. 

2e KAMER. - 7 september 1970. 

WEGVERKEER. WEGVERKEERS-
REGLElVIENT VAN 10 DECEllmER 1958, 
ARTIKEL l. - 0PENBARE WEG. -
BEGRIP. 

Geen openbm·e tveg in cle betekenis van 
m·tilcel 1 van het T¥ egve1·lcee1'81'eglernent 
van 10 clecernbe1· 1958 is een tveg clie 
enkel voo1· het ve1·lceer te land van be
paalcle categm·ieen van pe1·sonen open
staat (1). 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ 
VAN BE.LGISCHE. SPOORWEGEN, T. FIVET.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, door de Correctionele Rechtbank 
te Antwerpen in hoger beroep gewezen 
op 18 november 1969; 

(1) Ca-ss., 11 mei 1959, redenen (Bull. en 
PASIC., 1959, I, 919) en noot 1, biz. 920 ; 
31 oktober 1960, i·edenen (ibid., 1961, I, 229) ;· 
raadpl. cass., 9 december 1963 (ibid., 1964, I, 
377) en 15 januari 1968 (An·. cass., 1968, 
blz. 664). 

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

Overwegende dat eiseres, burgerlijke 
partij, welke niet in de kosten van de 
strafvordering veroordeeld werd, niet 
bevoegd is om zich tegen die beslissing 
te voorzien ; 

2. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering van eiseres : 

Over het middel afgeleid uit de. scherr
ding van de artikelen 1-2°, 24, 26, 28 en 
30 van het koninklijk besluit van 
31 december 1965 met betreklcing tot de 
signalisatie der overwegen en het verkeer 
op de spoorwegen en hun aanhorigheden, 
28 en 29 van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer (coiirdinatie 
van 16 maart 1968) (vroeger artikel 2-1 
van de wet van 1 augustus 1899, zoals 
gewijzigd door ~trtikel 3 van de wet van 
15 april 1958, en artikel 4quinquies van 
de wet van 1 augustus 1899, zoals inge
last door artikel 2 van de wet van 
11 juli 1967), 1 van het koninklijk besluit 
van 14 maart 1968 houdende algemene 
reglementering op de politie over het 
wegverkeer, 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk W etboek, 3 en 4 van de wet van 
17 april 1878 houdende de inleidende 
titel van h et Wetboek van strafvordering, 

clooTclat het bestreden vonnis verweer
der heeft vrijgesproken en de burgerlijke 
vordering van eiseres niet ontvankelijk 
heeft verklaard, om de redenen dat de 
plaats der aanrijding als openbare weg 
moet worden beschouwd aangezien zij 
toegankelijk is voor het publiek, zij het 
dan ook voor bepaalde categorieen van 
personen ; dat deze plaats derhalve een 
« overweg " vormt, en daarom uit de 
houding van eiseres terzake moet worden 
afgeleid dat · zij, bij afwezigheid van 
ministeriele beslissing, zich bij toepassing 
van artikel 30 van het koninklijk besluit 
van 31 december 1965 verplicht voelde 
om deze overweg te dekken met verkeers
plaat en electrische lantaarn ; dat uit 
de verklaringen van een onafhankelijke 
getuige dient afgeleid dat er niemand 
zich op de rijweg bevond om de komst 
van de locomotief te signaleren, 

te1·wijl, ee1·ste oncleTcleel, wegen die 
slechts toegankelijk zijn voor bepaalde 
categorieen van personen geen openbare 
wegen zijn en verweerder zich derhalve 
noch op een overweg noch op een krui
sing, doch wel op een spoorweg op eigen 
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beddi~1g en zijn aanhorigheid bevond 
en aldaar het exploitatiemateriaal niet 
mocht beschadigen ; de verleende . ver
gunning verweerder van zijn aansprake
lijkheid niet ontlastte, daar geen fout kan 
weerhouden worden in hoofde van eiseres 
of haar aangestelden, die geen openbare 
weg kruisten en dan ook geen signalisatie 
moesten aanbrengen noch de wettelijke 
verplichting hadden om de aankomst van 
de trein met verkeersplaat en elektrische 
lantaarn te signaleren (schending name
lijk van artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 8 april 1954, thans artikel 1 
van· het koninldijk besluit van 14 maart 
1968, en van de artikelen 1-2°, 28 en 30 
van het koninklijk besluit van 31 decem
ber 1965); 

tweecle onclenleel, a:rtikel 30 van het 
koninldijk besluit van 31 december 1965 
uitsluitend betrekking heeft op het ver
keer op spoorwegen gelegen op eigen 
bedding en hun aanhorigheden en de 
hieraan verbonden aansprakelijkheid, 
doch geenszins betrekking heeft op over
wegen, en heel- zeker aan eiseres de ver
plichting niet oplegt om, bij gebrek aan 
beslissing van de minister aangaande de 
categorie van overweg, deze door ver
keersplaat en lichtsignaal te signaleren 
(schending namelijk van de artikelen 24, 
26 en 30 van het koninklijk besluit van 
31 december 1965): 

Overwegende dat verweerder vervolgd 
werd wegens inbreuk op artikel 29 van 
de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer en op artikel 28, lid 2, van 
het koninldijk besluit van 31 december 
1965 betreffende onder meer het verkeer 
op spoorwegen en aanhorigheden ; 

Overwegen.de dat uit het bestreden 
vonnis blijkt dat qe wagen van verweer
der, havenarbeider, in aam·ijding kwam 
" in het havengebied » te Antwerpen 
met een rangeerlocomotief van eiseres ; 

Dat, naar de mening van de rechter, 
de plaats van de aanrijding als openbare 
weg 1noet aangezien worden daar die 
" plaats » toegankelijk is voor het publiek, 
zij het voor bepaalde categorieen van 
personen, waartoe beklaagde als haven
arbeider behoorde ; 

Overwegende dat de rechter uit voor
melde vaststellingen 11iet vermocht af 
te leiden dat het ongeval zich op een 
openbare weg voordeed ; 

Dat inderdaad een weg, welke slechts 
toegankelijk is voor bepaalde catego
rieen van personen, geen openbare weg 

is in de zin van de wetgeving over het 
wegverkeer ; 

Dat het eerste o.nderdeel van het 
middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder het tweede 
onderdeel te moeten onderzoeken daar 
het tot geen ruimere vernietiging kan 
leiden, vernietigt het bestreden vonnis 
in zover het uitspraak doet over ' de 
burgerlijke vordering en over de kosten 
ervan ; verwerpt de voorzienmg voor het 
overige; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerder in de kosten, 
behoudens de kosten van de betekening 
van de voorziening aan het openbaar 
ministerie, welke kosten ten laste van 
eiseres zullen blijven ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Mechelen, zitting hou
dende in hager beroep. 

7 september 1970. - 2e lmmer. -
Vom·zitte1' en Ve1·slaggeve1', de H. Lou
veaux, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidencle conclusie, de H . Paul 
Mahaux, eerste advocaat-generaal. 
Pleitm·, de H. Van Ryn. 

2e KAMER. - 8 september 1970. 

1o INKOMSTENBELASTINGEN. 
A.ANSLAG EN INKOHIERING. - 0NROE
REND GOED IN ONVERDEE.LDHE.ID ON
DER VERSCHU,LENDE; EIGE.NAARS. -
BELASTING VERSCE:ULDIGD OP DIT ON
ROEREND GOED. - MEDEEIGENAARS 
NAAR ElVE.NREDIGHEID GE;HOUDEN TOT 
EE.N AANDEE.L PE.R HOOFD IN DE; BELAS
TINGSCHULD. - INKOHIERING VAN HE;T 
BELASTINGAANDEEL TE.N NAME. VAN 
ELKE EIGENAAR. 

2o GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN.- AANSLAG 
E.N INKOHIE.RING. - lNKOHIERING DE.R 
DIRECTE; GElliEENTELIJKE; BELASTIN
GEN. - TOEPASSELIJK:m REGELS. 

1° Ontstaat cle belastingschuld 1'echtst1·eeks 
ten laste van de medeeigenaa1·s van een 
onToeTencl goecl, clan is, behoudens 
ancle1·sl~tidende wetsbepalingen, elke 
medeeigenaa1· slechts gehouden vom· een 
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aandeel pe1· hoojd (I), dat ten name van 
elke medeeigenaar ten lcohie1·e moet 
worden gebmcht (2). 

2o De 1·egels die van toepassing zijn voo1· 
de inkohie1·ing van belastingen ten 
voo1·dele van de Staat zijn van toepassing 
op de di1·ecte gemeentelijlce belastingen. 
(Kon. besl. van 4 maart 1965, art. 239.) 

(DERUYTTERE EN LITISCONSORTEN, 
T. GEMEENTE . GULLEGE;M.) 

ARRE.ST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
besluit, op 2 oktober 1969 gewezen door 
de Bestendige Deputatie van de Provin
cieraad van West-Vlaanderen ; 

(1) en (2) In het onderhavige geval was de 
belasting ten kohiere gebracht ten laste van 
drie medeeigenaa1·s van een onroerend goed, 
alhoewel dit goed in medeeigendom toebe
hoorde aan veertien personen. De andere 
eigenaars werden in het aanslagbiljet aan
geduid als litisconsorten. Er moest aldus 
beslist worden of een inkohiering van de 
gezamenlijke belastingschuld ten laste alleen 
van enkele medeeigenaars, regelmatig was. 

Met andere woorden, indien een goed in 
medeeigendom aan verschillende personen 
toebehoort, is de qelastingschuld op dit 
goed (ten deze een wegenbelasting) voor haar 
geh~el door elk der medeeigenaars verschul
digd of moet zij onder hen verdeeld worden 
en is elkeen slechts gehouden tot de betaling 
van een aandeel per hoofd ? 

V66r 1962 werd dit punt inzake de inkom
stenbelasting geregeld als volgt : 

1° inzake grondbelasting werd de belas
tingschuld onder de medeeigenaa1·s verdeeld 
(SCHREUDER, nr 42, blz. 78) ; 

2° inzake bedrijfsbelasting stelt artikel 27, 
§ 3, van de gecoiirdineerde belastingwetten 
vast dat geen splitsing van winsten wegens 
gemeenschappelijke bedrijven wordt toege
laten onder leden ener zelfde familie te zamen 
wonende, noch onder de leden van een 
vennootschap, vereniging of enige gemeen
schap. In dit opzicht week het fiScaal recht 
af van het burgerlijk recht (cass., 30 maart 
1954, Bull. en PASIC., 1954, I, 672; 27 novem
ber 1956, ibid., 1957, I, 321). 

Artikel 31, § 2 van dezelfde wetten bepaalt 
dat indien het een gemeenschappelijk bedrijf 
geldt, de belasting verschuldigd is door het 
familiehoofd of door de bestuurder der maat
schappij, vereniging of gemeenschap. Indien 
er geen directeur was dan moest de belasting 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 137 en 138 van de gemeente
wet, 176, 180, 239 van het koninklijk 
besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering 
van het Wetboek van de inkomsten
belastingen, 9 van het belastingreglement 
op het openen en verbreden van straten, 
8 van het. belastingreglement op het 
uitvoeren van bestratingswerken, 7 van 
het belastingreglement op het aanleggen, 
herleggen en herstellen van trottoirs 
en trottoirbanden, en 7 van het belas
tingreglement op het plaatsen, her
plaatsen en herstellen van riolen, welke 
vier reglementen op 17 januari 1964 
door verweerster, de gemeente Gullegem, 
werden vastgesteld, 

doo1·dat op de opwerping van eisers 
dat de aanslagen die gevestigd zijn op 

worden vastgesteld ~en name van elke ven
noot (cass., 27 januari 1959, Bull. en PAsiC., 
1959, I, 537}, kon de betaling voor het geheel 
van elkeen geeist worden (cass., 27 januari 
1959, ibid. , 1959, I, 539) en moesten de 
vervolgingen ingesteld ·worden tegen elke 
vennoot (cass ., 27 november 1956, 26 februari 
en 11 april 1957, ibid., 1957, I, 321, 761 en 
986; 6 september 1960 en 10 januari i961, 
ibid., 1961, I, 23 en 501; SCHREUDER, nr 264 
biz. 249; ur 413, biz. 392 en bijv., blz. 210; 
CLAEYS · BcUUAERT, De aanslag, nrs 407 en 
408). 

Men mag eruit besluiten dat, hoewel volgens 
het gemeen recht de winsten en de schulden 
verdeeld worden onder de vennoten, bet niet
temin de b edoeling was van de wetgever 
van v66r 1962 op het gebied van fiscaal 
recht van deze regel af te wijken en dat hij 
door inzonderlijke en uitdrukkelijke bepalin
gen een bijzonder stelsel h eeft ingevoerd? 

De wet van 20 november 1962 heeft de 
bepalingen van de artikelen 27, § 3, en 31, § 2, 
van de gecoiirdineerde belastingwet..en niet 
overgenomen, zodat de regel van de verdeling 
der winsten en schulden onder de vennoten 
thans niet alleen van toepassing is in burgerlijk 
recht, maar ook in fiscaal recht (zie CLAEYS 
BoUUAERT, op. cit., nr 408; vgl. evenwel 
artikel 262 van h et Wetboek van de inkom
stenbelastingen, waarvan de tekst die van 
artikel 74bis, lid 3, der gecoiirdineerde belas
tingwetten-overneemt). 

Welnu, elke vennoot of medeeigenaar is ten 
opzichte van de schuldeisers gebonden naar 
evenredigheid van een aandeel per hoofd 
(artikel 873 B.W.) of een gelijk aandeel 
(art. 1863 B.W.). Dit is dus het geval met de 
belastingschuld. 

Elke vennoot of mede1Hgenaar is dus ten 
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naa1u van « Jerome D eruyttere, Oscar 
Deruyttere en Mevrouw de weduwe 
Julien Deruyttere en deelgenoten », be
halve een, met name dienstjaar 1965, . 
artikel 38, op het verbreden der Oude 
Ieperstraat, die gevestigd is in hoofde 
van « J eroom, Oscar en Julien Deruyt
tere », a) niet gevestigd zijn in hoofde 
van aile belastingplichtigen die op 1 janu
ari van ieder dienstjaar eigenaar waren 
van h et onroerend goed dat paalde aan 
de drie straten, gezien deze waren : 
I. A) Jerome Deruyttere, B) 1° Gerard 
Deruyttere; 2° Gabrielle Deruyttere, 
3° Godelieve Deruyttere, 4° Agnes De
ruyttere, 5o Paul Deruyttere, II. 1° Louise 
Chedru, weduwe van wijlen Julien De
ruyttere, 2° Andre Deruyttere, 3° Simone 
Deruyttere, 4° Monique Deruyttere, 
5° Denise Deruyttere, 6° Lucien Deruyt
tere, 7° Michel Deruyttere, zowel in 
eigen naam als in hun hoedanigheid van 
wettige erfgenamen van wijlen Julien 
Deruyttere, intestaat op 27 november 
1961 overleden, III. Oscar Deruyttere, 
en dat ieder bezwaarschrift hun namen en 
adressen opgaf, b) en dat zelfs de aanslag, 
dienstjaar 1965, artikel 38, in hoofde van 
een overledene werd gevestigd, n:1et name 
wijlen Julien Deruyttere, op 27 novem
ber 1961 overleden, het bestreden besluit 
antwoordt dat de aanslagen gevestigd 

opzichte van de Schatkist enkel gehouden 
voor een gelijk aandeel of aandeel per hoofd 
van de belasting op een winst of een goed. 

Wat hieruit besluiten betreffende het be
lastingkohier? 

Ret belastingkohier moet de naam van 
elke belastingschuldige vermelden, daar het 
immers de titel tot invordering van de belas
tingschuld is ( cass., 3 mei 1955, Bttll. en 
PAsrc., 1955, I, 961, en 12 decembe1· 1961, 
ibid., 1962, I, 457, VAN HOU'l'TE, d. II, nr 617, 
blz. 575). Deze regel biedt a ldus aan elke 
belastingschuldige de gelegenheid een recla
matie in te dienen tegen de te zijnen laste 
gevestigde aanslag ( cass., 27 oktober 1967, 
An·. · cass., 1968, blz. 305). Hierop wordt 
aileen een uitzondering gemaakt in geval van 
o:verlijden van een belastingschuldige : naar 
luid van artikel 176, lid 2, van het koninklijk 
besluit van 4 maart 1965 worden de aan
slagen ten laste van de overledene gebracht 
op dezes naam, voorafgegaan van het woord 
« nalatenschap » en eventueel gevolgd van 
de aanduiding van de persoon of personen, 
die zich aan de a dministratie der directe 
belastingen hebben bekendgemaakt als erf
genaam, legataris, begiftigde of bijzondere 
lasthebber. Deze regel is gebaseerd op die 

werden -op naam van de ·eigenaars in 
onverdeeldheid en dat derhalve geen 
afzonderlijke aanslagen dienen te worden 
gevestigd en dat het gemeentebestuur 
er niet toe gehouden is om bij elk waar
schuwingsuittreksel uit de rol het detail 
van de ganse . verdelingsberekening te 
voegen, 

tm·wijl, ingevolge artikel 137 van de 
gemeentewet, in zake directe belastingen 
een kohier moet opgemaakt worden dat 
uitvoerbaar client verklaard te wor
den door de bestendige deputatie va.n 
de provincie, en krachtens artikel 138 
van die wet en artikel 239 van het 
koninklijk besluit van 4 maart 1965, 
de voorschriften in verband met de 
invordering, waartoe de inkohiering be
hoort, inzake de rijksbelastingen toe
passelijk zijn op de directe gemeente
belastingen, inzonderheid artikel 239 va.n 
clit koninklijk besluit de artikelen 176 
en 180 van gezegd besluit toepasselijk 
maakt op de directe gemeentebelastin
gen, die voorschrijven, het laatste dat 
zoclra de kohieren uitvoerbaar verklaard 
zijn, aan de betroklcen belastingschul
digen een aanslagbiljet wordt gezonden, 
zodat er een vermoeden jtt?·is tantttm 
bestaat dat het aanslagbiljet overeen
stemt met het kohier, en het. eerste dat 
de aanslagen op naa1u van de betroklren 
belastingschuldigen ten kohiere worden 

welke vermeld werd in artikel 38 van het 
koninklijk besluit van 22 september 1937. 
In dit geval moet de aanslag dus niet ten 
kohiere gebracht worden op naam van elke 
erfgenaam of legataris (cass., 21 mei 1957, 
Bttll. en PASIC., 1957, I, 1149). 

Deze regel vindt geen toepassing op de 
belastingen die later door de erfgenamen ver
schuldigd: zijn op de door hen geerfde goe
deren. 

Zo de belastingschuld onder de erfgenamen 
en de veunoten moet verdeeld worden en elk 
van hen tot de betal.ing van deze schuld 
slechts gehouden is voor een aandeel per hoofd 
of gelijk aandeel, moet de belasth1g derhalve 
ten laste van elkeen, tot het verschuldigde 
bedrag ten kohiere worden gebracht, met de 
vermelding van ieders naam. 

Men mag er uit besluiten dat het ten 
kohiere brengen, dat globaal en voor het 
geheel van de belasting ten name van een 
of meer veunoten of erfgenamen geschiedt, 
niet wettelijk is. De aanslag moet voor gelijke 
aandelen of gelijke aandelen per hoofd ten 
name van elke veunoot of erfgenaam ten 
kohiere worden gebracht. 

E.K. 
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gebracht, zodat, daar, zeals opgeworpen 
in de bezwaarschriften, de onroerende 
goederen die aan de straten palen, 
toebehoorden aan de bovengenoemde 
personen, zij het in onverdeeldheid, de 
aanslagen in hunnen hoofde moeten ge
vestigd worden, vermits de verschillende 
belastingreglementen voorschrijven dat 
de directe belasting verschuldigd if\ door 
de bezitter die het onroerend goed in 
eigendom heeft op 1 januari van het 
dienstjaar waarop de belasting slaat, 
ofwel indian het gaat om een half jaar, 
door dezelfde op 1 juli van dit jaar, en 
zij in feite niet in hunnen hoofde warden 
gevestigd, maar slechts in hoofde van drie 

. medegerechtigden : 

Overwegende dat uit de stU:kken waar
op het Hof acht vermag te slaan blijkt 
dat de beweerde belastingschuld is ont
staan, niet in hoofde van een rechts
voorganger van de eisers, maar recht
streeks in hoofde van de medeeigenaars ; 

Overwegende 'dat, behaJve anderslui
dende wetsbepalingen, elke Inedeeigenaar 
van een onverdeeld onroerend goed in 
de belastingen slechts mag aangeslagen 
worden voor een aandeel per hoofd ; 

Dat dit aandeel derhalve op naam 
van elke medeeigenaar op het kohier 
Inoet worden gebracht; 

Overwegende dat deze regel geldt voor 
de directe gemeentebelastingen ; 

Overwegende dat dienvolgens het be
sluit niet wettelijk heeft beslist dat de 
aanslagen, welli:e niet op naam van elke 
medeeigenaar werden gevestigd, regel
matig waren ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder dat de 
andere middelen, die tot geen meer uit
gebreide cassatie kunnen leiden, clienen 
te worden onderzocht, vernietigt het 
bestreden besluit; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerster in de kosten ; 
verwijst de zaak naar de Bestenclige 
Deputatie van de Provincieraad van 
Oost-Vlaanderen. 

8 september 1970. - 2• kamer. -
V oo1·zitte1·, de H. Belpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve?·, 
de H . Gerniers. - GdijlclU?:dende con
clusie, de H. Krings, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Delafontaine (van de 
balie t e Kortrijk) . 

2• KA.MEit. - 8 september 1970. 

GEMEENTELIJKE EN PIWVINCI
ALE BELASTINGEN. - WEGENBE
LASTING. - GEMEENTEVERORDENING 
TOT INVOERING VAN EEN WEGENBELAS· 
TING. VRIJSTELLING VOOR DE 
GOE.DEREN GELEGEN IN DE PLATTE
LANDSZONE.S VAN DE GEMEENTE. -
VooRWAARDE. 

W o1·dt door een gemeenteve1·ordening be
. paald dat m· wegens de ~titvom·ing 

van wegenwm·ken een ve1·haalbelasting 
ve1·schuldigd is doo1· cle eigenaa1·s van 
goede1·en gelegen langs cle openbw·e 
wegen waa1· deze we1·lcen wonlen uitge
voe?·cl, met uitzoncle1·ing van de onbe
bouwde gronden gelegen in de platte
landszones van de gemeente, zoals zij 
zijn vastgestelcl doo1· de gemeentemacl, 
clan is wettelijlc ge1·echtvaanligcl het be 
sluit van de bestenclige cleputatie clat, 
inclien cle gemeentemad geen beslissing 
heejt genomen omt1·ent het lanclelijlc 
lca?·alcter van cle zone van de gemeente 
waa1· cle goede1·en gelegen zijn, cle 
belasting vm·schulcligd is oolc al zijn 
cleze goecle1·en in jeite gelegen in een 
zone met lanclelijlc lca?·alcte?·. 

(VAN ZUYLEN VAN NUYEVELT, 
T. GEMEENTE SINT-ANDRIES.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet\ op het bestreden 
besluit, op 13 november 1969 gewezen 
door de Bestendige D eputatie van de 
Provincieraad van West-Vlaanderen ; 

Overwegende dat luidens de verklaring 
van voorziening van 30 december 1969, 
de volmachthouder van eiser verldaard 
heeft zich in cassatie te voorzien tegen 
het bestreden besluit « wa.arbij de ldach
ten ingecliend door Jean van Zuylen van 
Nyevelt ... ontvankelijk doch ongegrond 
werden verklaard "; 

Dat derhalve, in strijd met hetgeen 
wordt staande gehouden door Jean Van 
Zuylen van Nyevelt, die zich als last
hebber van Thierry van Zuylen van 
Nyevelt voorstelt, geen voorziening in 
cassatie namens laatstgenoemde werd 
ingesteld; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97, llO, 1ll, 
ll2, ll3, ll5 van de Grondwet, 75, 76, 
5°, van de gemeentewet van 30 Inaart 
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I836, I, IO, 11, I2 en vooral I3, 2o, lid 4 
en volgende, van het belastingreglement 
van verweerster, de gemeente Sint
Andries, op de wegenuitrusting, vastge
steld op 3 december I965, 

doo1·dat het bestreden besluit, ant
woordend op de in de bezwaarschriften 
ingeroepen grief, luidens welke artikel 13, 
2°, van het belastingreglement toepasse
lijk zou zijn omdat de betrokken eigen
do=en in " de landelijke zone " liggen 
- begrip dat aan de hand van de feite
lijke omstandigheden moet beoordeeld 
worden, gezien de gemeenteraad noch 
v66r 1 januari I966, noch in 1966 of 
I967 heeft vastgesteld welke gedeelten 
van de gemeente in dit verband als 
dusdanig dienden beschouwd te worden 
- en dit zou blijken uit de ligging zelf 
van die eigendommen, en omdat dit 
bevestigd wordt door het feit dat de 
Minister van Landbouw subsidies toe
gekend heeft voor de uitrusting van de 
wegen, wa:t zeker het geval niet zou zijn 
geweest indien deze wegen geen land
bouwwegen waren geweest, gelegen in het 
landelijk dee! van de gemeente, beslist : 
I 0 dat de gemeenteraad van verweerster 
niet verplicht is " vooraf " de landelijke 
zones van de gemeente vast te stellen 
met het oog op de toepassing van het 
belastingreglement, maar dat de gemeen
teraad dit achteraf kan doen voor het 
deel van de gemeente waarover het dan 
concreet gaat, en dat bovendien alleen 
de gemeenteraad deze uitzondering kan 
vaststellen, zodat, nu dit ten deze niet 
gebeurd is, de uitzondering van artikeli3; 
2°, niet geldt, 2o dat de subsidiering van 
de wegenwerken door de Ministe1; van 
Landbouw, op grand van de feitelijke 
omstandigheden op het ogenblik van de 
toekenning van de toelage, waaruit bleek 
dat de buurtweg in hoofdzaak als land
bouwweg diende beschouwd te worden, 
niet insluit dat aan het door die weg 
doorkruiste gebied een onveranderlijke 
bestemming op het stuk van ruimtelijke 
ordening zou opgelegd zijn, en dat overi 
gens het aanvragen van bouwvergun
ningen voor eigendommen langs de wegen 
gelegen in de praktijk een uitnodiging 
uitmaakt aan de gemeente om zich 
betreffende het al dan niet !andelijk 
karakter ervan uit te spreken, wat be
tekent dat nu voor eigendommen in de 
zone door d.ie wegen doorkruist bouw
vergunningen werden verleend, en nu de 
gemeente zich niet heeft uitgesproken 
over het' landelijk karakter ervan, hieruit 
voldoende blijkt dat op gemeentelijk 
niveau instemming hestand omtrent de 

indeling van het gebied bij de woonzone 
van de gemeente, 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel : a) een belas
tingreglement door de gemeenteraad, en 
a jo1·ti01·i een tijdelijke vrijst~Jlling, client 
gestemd te worden, maar meteen ook 
alle toepassingsmodaliteiten van het 
reglem~nt en van de vrijstelling bij 
stemmmg dienen vastgelegd te wor
den, en niet achteraf zoals voor een 
uitvoerend orgaan voor bepaalde con
crete gevallen, b) cc vooraf " of " achter
af » ste=en niet impliceert dat dit 
gebeurde op 3 december 1965, er althans 
een grens in de tijd te trekken is, met 
name 31 december I965, gezien verweer
ster slechts tot op die datum een regle
ment of een onderdeel ervan kon stem
men dat toepasselijk was op het in I965 
ontstane belastbaar feit, dat is het aan
liggen van een eigendom aan een straat 
waarvan de uitrusting in 1965 werd 
voltooid en gebruikt, zodat nu verweer
ster niet v66r 1 januari I966, en overigens 
ook niet in 1966 of I967, heeft vastge
steld welke gedeelten van de gemeente 
" landelijke· zone " waren met het oog op 
de toepassing van het belastingregle
ment, men de feitelijke toestand client 
na te gaan, wil men aan artikel 13, 2o, 
van het reglement enige betekenis geven 
en dit toepasselijk maken, 

en tenuijl het besluit in verband met 
de feitelijke situatie in I965 geen enkel 
onderzoek instelt of redenen of minstens 
voldoende redenen aanvoert, of ook maar 
de verklaringen van eiser in dit verband 
tegenspreekt ; 

tweede ondm·deel : a) zeker niet kan 
ontkend worden dat het gebied dat, op 
het ogenblik van het toestaan van de 
subsidies door de Minister van Landbouw, 
een landbouwzone uitmaakt, later tot 
woonzone kan evolueren, maar ten deze 
dan diende 1lagegaan of in 1965 (jaar van 
de voltooiing van de wegenuitrusting) 
het gebied, door de wegen doorkruist, 
van karakter veranderd was en woonzone 
was geworden, meer bepaald wanneer en 
voor welke eigend01nmen bouwvergtm
ningen werden verleend, en dan nog of 
dit voldoende was om deze zone als 
woonzone te beschouwen, wat het besluit 
niet onderzocht heeft, b) indien de 
gemeenteraad eerst bepaalt wat lande
lijke zone is wanneer er bouwvergunnin
gen worden aangevraagd, er vee! kans 
bestaat dat er geen enkele zone van de 
gemeente landbouwzone zal zijn, gezien 
het verlenen van bouwvergunningen van 
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de betrokken zone . een woonzone maakt, 
zodat deze motivering niet logisch is : 

Over de twee onderdeleJ1 samen : 

Overwegende dat eiser tot de toepasse
lijkheid van ·artikel 13, 2°, van het 
belastingreglement van 3 december 1965 
besluit, op grond dat de gemeenteraad 
van verweerster niet bepaald heeft 
welke de landelijke gedeelten van de 
gemeente zijn, dat die bepaling in 1965, 
jaar waarin het belastbaar feit is ont
staan, diende te geschieden en dat, bij 
ontstentenis daarvan, de feitelijke toe
stand in 1965 diende nagegaan te worden, 
rekening houdende onder meer met de 
door de Minister van Landbouw toege
kende subsidies waaruit blijkt dat de 
wegenwerken in het landelijk deel van 
de gemeente uitgevoerd werden ; 

Overwegende dat artikel 1 van voor
meld reglement bepaalt dat alle eigen
dommen gelegen langs openbare wegen 
waarin wegenwerken worden uitgevoerd 
aan de belasting onderworpen worden ; 
dat, luidens voormeld artikel 13, 2°, de 
belasting « uitgesteld » wordt ·" voor de 
niet-bebouwde terreinen welke in het 
landelijke gedeelten van de gemeente 
gelegen zijn, . zoals bepaald ~ door de 
gemeenteraad »; 

Overwegende dat luidens die artikelen 
de belasting niet zal verschuldigd zijn 
voor zover en zo lang de gemeenteraad 
bepaalt dat het gedeelte van het grond
gebied waar de goederen gelegen zijn, 
landelijk is : 

Dat, indien de gemeenteraad geen 
beslissing heeft genomen betreffende een 
bepaald deel van de gemeente, de belas
ting verschuldigd is, ongeacht de feite-
lijke toestand ; . 

Overwegende derhalve dat het besluit 
dat vaststelt dat de gemeenteraad het 
landelijk karakter van de Lege W eg 
en van de Grote Moerstraat, waar de 
wegenwerken werden uitgevoerd, niet 
heeft erkend, hieruit wettelijk afieidt dat 

_het college van burgemeester en sche
penen de betrokken eigenaars op het 
kohier van de besproken verhaalbelasting 
moest brengen ; 

Overwegende dat het middel voor het 
overige tegen overtollige red en en op
komt; 

Overwegende dat het in geen van zijn 
onderdelen kan aangenomen worden ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 13, vooral 3° en volgend lid, 
van het belastingreglement van verweer-

ster, de gemeente Sint-Andries, vastge
steld op 3 december 1965, 44 en 56 van 
de wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening 
en van de stedebouw, 

doordat het bestreden besluit, antwoor
dend op de bezwaarschriften voor zover 
ze de toepassing van artikel 1-3, 3°, van 
het belastingreglement inriepen, beslist : 
1° dat er geen plan van aanleg bestaat 
voor de betrokken eigendommen, alhoe
wel door het koninklijk besluit van 
8 november 1963 werd bepaald dat een 
plan van aanleg moet worden opgemaakt 
waaronder die eigendommen zullen val
len, 2° dat blijkens de brief van 23 okto
ber 1968 een antwerp van algemeen plan 
van aanleg in behandeling genomen 
werd door de gemeenteraad van verweer~ 
ster, waardoor in de mogelijkheid tot 
bouwen zou voorzien zijn op het eigen
dom van eiser, 3° dat de mogelijkheid 
tot bouwen bestaat ten aanzien van de 
terreinen gelegen langs de Lege W eg en 
de Grote Moerstraat, gezien de eigenaars · 
van percelen palend aan de terreinen 
van eiser deze hebben aangewend tot 
bouwpercelen, 

tm·wijl : 1° ook indien er geen plan van 
aanleg bestaat, . een bouw- of verkave
lingsvergunning dient te worden aange
vraagd, zodat principieel niet mag en 
kan gebouwd worden, 2° het in 1965 
vaststond dat een plan van aanleg moest 
opgemaakt worden, zodat steeds de 
mogelijkheid bestond dat de terreinen 
van eiser zouden ingedeeld worden bin
nen de groene zone of het agrarisch 
gebied waar principieel niet mag ge
bouwd worden, en het antwerp, waarvan -
de brief van de gemeente van 23 oktober 
1968 gewag maakt, in de bouwmogelijk
heid voorziet langs de Moerstraat, maar 
niet langs de Lege Weg, 3° het feit, dat 
eigenaars van percelen naast de terreinen 
van eiser gelegen hebben mogen bouwen, 
niet impliceert dat die terreinen tot 
bouwen zullen mogen worden aange
wend, gezien bedoelde vergtmningen lnm
nen · toegestaan zijn v66r clat vaststond 
dat een plan va11 aanleg zou worden 
opgemaakt, of v66r dat het nu bestaand 
project gekend was, of omdat die per
celen een ander kara.kter hebben dan de 
terreinen van eiser, 

en tenvijl, nu, enerzijds, bouwen af
hangt ofwel van een plan van aanleg 
waarin de bouwzones zijn vastgesteld, 
ofwel, wanneer er geen plan van aanleg 
is, van bouwvergunningen en vooral 
verkavelingsvergunningen, en er ten deze 
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zelfs een ontwerp van plan van aanleg 
werd opgemaakt, volgens hetwelk langs 
de Lege Weg niet mag gebouwd worden, 
en nu anderzijds, vooral artikel 1g, lid 4, 
van het belastingreglement bepaalt dat 
die toestand van niet-toelating of niet
mogelijkheid tot bouwen een einde neemt 
in de loop van de volgende dertig jaren, 
moet besloten worden dat ten deze 
artikel 1g, go, toepasselijk is, en de door 
het besluit aangevoerde redenen niet 
voldoende zijn om eruit de niet-toepasse
lijkheid van dit artikel af te leiden : 

Overwegende dat eiser tot de toepasse
lijkheid van artikel 1g, go, van het 
belastingreglement besluit, enerzijds, op 
grond hiervan dat bouwen afhangt van 
een plan van aanleg of, wanneer er geen 
plan van aanleg bestaat, van bouw- of 
verkavelingsvergtmningen, dat te~1. deze 
zelfs een ontwerp van plan van aanleg 
werd opgemaakt . hetvvelk in de bouw
mogelijkheid langs de · Moerstraat voor
ziet, maar niet langs de Lege Weg, en 
dat het feit dat er op de naburige per
celen mag worden gebouwd niet impli
ceert dat op de terreinen van eiser zal 
mogen worden gebouwd en, anderzijds, 
op grond van voormeld artikel 1g, 
lid 4; 

Overwegende dat voormeld artikel 1g, 
go, bepaalt dat de belasting " uitgesteld » 
wordt voor de gronden waarop het niet 
toegelaten of niet mogelijk is te bouwen ; 

Overwegende dat, nu artikel 1 van 
gezegd reglement bepaalt dat alle eigen
dommen gelegen langsheen openbare 
wegen waar wegenwerken worden uitge
voerd, aan de belasting onderworpen 
worden, bedoeld artikel 1g, go, slechts 
toepasselijk is indien het bewezen is dat 
er op de terreinen van eiser niet mag of 
niet kan worden gebouwd ; 

Ovenvegende dat, door te r eleveren 
dat ten aanzien van die terreinen er geen 
p lan van aanleg bestaat, dat, wanneer 
er geen plan van aanleg bestaat, di·t niet 
tot gevolg heeft dat geen bouwvergun
ningen lnmnen worden toegestaan, dat 
het aanwenden van gronden tot bouwper
celen door de eigenaars van aanpalende 
eigendommen op de mogelijkheid tot 
bouwen wijst en dat er geen enkele 
rechtstreekse aanwijzing is dat de ter
reinen van eiser het voorwerp van een 
bouwverbod uitmaken, het besluit vast- · 
stelt dat ten deze het bewijs niet is 
geleverd dat er op die terreinen niet mag 
of niet kan worden gebouwd ; 

Dat, nu het besluit aldus de niet-toe
passelijkheid van voormeld artikel 13, 

go, wettelijk rechtvaardigt, het niet 
verplicht was het middel van eiser, dat 
op gezegd artikel 1g, lid 4, steunt, nader 
te beantwoorden ; 

Overwegende dat .het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

En overwegende dat noch uit de vast
stellingen van het besluit noch uit de 
regelmatig overgelegde processtukken 
blijkt dat een middel dat de openbare 
orde aanbelangt van ambtswege client 
te worden opgeworpen ; 

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

8 september 1970. - 2• kamer. 
Voo1·zitte1·, de H. Belpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeve1·, 
de H. Gerniers . - Gelijkltticlencle con
clusie, de H. Krings, advocaat-generaal. 

Pleite1·s, de HH. Delafontaine (van 
de balie te Kortrijk) en Bayart. 

2• KAMER. - 8 september 1970. 

1o MATEN EN GEWICHTEN. 
IJKLON:E;N. - BELASTING VE<RSCHUL
DIGD DOOR DE< STAAT. 

2° S P 0 0 R WE GE N (NATIONALE 
MAATSCHAPPIJ DER BELGI
SCHE). - GE<LIJKSTELHNG VAN DE<ZE< 
VENNOOTSCHAP MET DE< STAAT VOOR 
DE. TOEPASSING VAN DE< WETTE;N IN
ZAKE< DIRE<CTE< EN INDIRE;CTE BE;LAS
TINGEN. 

go BELASTING. - NATIONALE< lVIAAT
SCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWE
GEN. - GE<LIJKSTELLING VAN DEZE< 
VENNOOTSCHAP :MET DE STAAT VOOR 
DE. TOEPASSING VAN DE< 'VETTEN IN
ZAKE< DIRE<CTE EN INDIRECTE BELAS
TINGEN. 

1o Noch cle wet van 1 attgttsttts 1922 
hottclencle machtiging tot het innen van 
ijkgelcl vooT maten en gewichten ten 
bate van cle Schatlcist, noch het konink
lijlc beslttit van 22 clecembe1· 1966 
h01tclencle vaststelling en coonlinatie cle1• 
ijlclonen stelt cle Staat van het ijlcloon 
VTij. 

2o en go Aangezien cle Nationale Maat 
scha1J1Jij cle1· Belgische Spo01·wegen met 
cle Staat wo1·clt gelijlcgestelcl voo1· cle 
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toepassing van de wetten inzake di1·ecte 
en indi1·ecte belastingen, is cleze vennoot
schap de ijlclonen ve1·schu.lcligcl waaman 
ook cle Staat is onclenvorpen (1). (Wet 
van 23 juli 1926, art. 14.) 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
CI:EN, T . NATIONALE MAATSCHAPPIJ 
DER BELGISCHE SPOORWEGEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 november 1969 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 14 van de wet van 
23 juli 1926 tot oprichting van de Natio
nale Maatschappij der Belgische Spoor
wegen, zoals dit artikel werd vervangen 
door artikel 4 van de wet van 1 augustus 
1960, 97 en 112 van de Grondwet, 

do01·dat h et bestreden arrest, na het 
standpunt te hebben ingenomen dat 
ijklonen de aard van belastingen hebben 
en niet die van retributies, beslist dat 
het zonder betekenis is dat de beslissing 
van de directeur der belastingen doet 
gelden dat het koninklijk besluit van 
22 december 1966, houdende vaststelling 
en coiirdinatie der ijldonen, geen belas
tingvrijstelling bevat ten voordele van 
de instellingen van openbaar nut, zoais 
verweerster, vermits de wet die de 
oprichting van de Nationale Maatschap
pij der Belgisch e Spoorwegen inhoudt 
dergelijke vrijstelling verleent, en dien
volgens de door de beslissing van genoem
de directeur behouden aanslag vernietigt, 

.terwijl, zoals in die beslissing en in de 
namens de Belgische Staat voor het hof 
van beroep genomen ·conclusie werd 
staande gehouden, artikel 14 van gezegde 
wet van 23 juii 1926, zoals het door 
artikel 4 van de wet van 1 augustus 
1960 werd vervangen, geen onbeperkte 
vrijstelling van belastingen en namelijk 
geen vrijstelling van ijldonen ten voor
dele van verweerster verleent, doch be
paalt dat de Nationale Maatschappij 
der Belgische Spoorwegen, voor de toe
passing der wetten inzake directe of 
indirecte belastingen, met de Staat wordt 
gelijkgesteld, hetgeen beduidt dat ver-

(1) Raadpl. cass., 12 oktober 1954 (Bull. en 
PASIC., 1955, I, 106); 27 januari 1970 (A1-r. 
cass., 1970, blz. 481). 

weerster slechts vrijstelling van belastin
gen en andere h efiingen ten bate van de 
Staat kan genieten in de mate waarin de 
Staat zelf ervan is vrijgesteld, zodanig 
dat vermits noch de wet van 1 augustus 
1922 houdende machtiging tot het innen 
van ijkgeld voor maten en gewichten 
ten bate van de Schatkist, noch het 
koninklijk besluit van 22 december 1966 
houdende vaststelling en coiirdinatie der 
ijldonen, vrijstelling · inzake ijklonen 
bepalen ten voordele van de. Staat, de 
openbare diensten, de provincies, de 
gemeenten en openbare instellingen of 
organismen van openbaar nut, het arrest 
ten voordele van verweerster de vrij
stelling niet kon of mocht verlenen op 
grand van voormeld, artikel 14 : 

Overwegende dat het middel het arrest 
critiseert omdat het verweerster ontlast 
van de op haa.r naam ingekohierde aan
slag inzake ijldonen, daarbij steunend 
op artikel 14 van de wet van 23 juli 
1926 tot oprichting van de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen, 
zoals vervangen door artikel 4 van de 
wet van 1 augustus 1960 ; 

Overwegende dat naar luid van voor
meld artil,el : « Onverminderd de bepa
lingen van de V\Tetboeken der registratie-, 
hypotheek- en griffierechten, der succes
sierechten, der zegelrechten en der met 
het zegel gelijkgestelde taxen, wordt de 
Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen met de Staat gelijkgesteld 
voor de toepassing der wetten inzake 
directe of indirecte belastingen. Zij is 
vrijgesteld van aile belastingen en taxen 
ten bate van provincien en gemeenten, 
met uitzondering echter van heffingen 
ter vergoeding van op haar verzoek ver
strekte diensten » ; 

Overwegende dat dit artikel geen vrij
stelling van ijldonen ten voordele van de 
Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen toestaat, doch bepaalt dat 
die maatschappij, voor de toepassing 
van de wetten inzake directe of indirecte 
belastingen, met de Staat wordt gelijk
gesteld, zodat wanneer de Staat ijldonen 
verschuldigd is, gezegde maatschappij 
die ijklonen verschu.ldigd is ; 

Overwegende clat noch de wet van 
1 augustus 1922 houdende machtiging 
tot het innen van ijkgeld voor maten en 
gewichten ten bate van de Schatkist, 
noch het koninklijk besluit· van 22 decem
ber 1966 houdende vaststelling en coiir
dinatie der ijldonen, de Staat van het 
ijkloon vrijstelt; 

Overwegende mitsdien dat het arrest, 
door te beslissen dat de wet, die de 
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oprichting van de Nationale Maatschap
pij der Belgische Spoorwegen inhoudt, 
vrijstelling van ijkloon ten voordele van 
gezegde maatschappij toestaat, voormeld 
artikel 14 schendt; 

Dat het m:iddel 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 verweerster in de kosten ; verwijst 
de zaak naar het Hof van . beroep te 
Brussel. 

8 september 1970. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H . Belpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Gerniers. - Gelijkltddencle con
clusie, de H. Krings, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Claeys Bouimert (van d e 
balie bij het Hof van beroep te Gent). 

1e KAMER. ~ 10 septem.ber 1970. 

BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. - CoNCLUSIE. 
- VERI-VEER GEGROND OP EEN NIET TE 
VERSCHONEN VERGISSING VAN DE ElSE
RES IN DE UITVOERING VAN RET 
CONTRACT WAARDOOR DE PARTIJEN 
ZIJN VE.RBONDEN. - BESLISSING DIE 
INGAAT OP DE EIS OP GROND DAT DE 
VERWEERSTER ZIOH BE.ROEPT OP DE 
OVERlKACHT WAARVAN ZIJ HET BEWIJS 
NIET LEVERT. - MlSKENNING VAN DE 
BEWIJSKRACHT VAN DE CONCLUSIE. 

De bewijsb·acht van cle concb.tsie van de 
pa1·tij geclagvaarcl tot betaling van een 
gelclbecb·ag, wonlt miskencl cloo1· het 
an·est clat ingaat op cle eis OJJ g?·oncl clat 
cleze pa1·tij het bewijs niet levert van cle 
doo1· haa1· als venvee1· aangevoenle over
macht, te1·wijl zij in cleze concb.tsie 
had do en gelden clat een niet te ve1·scho
nen ve1·gissing van de eise1·es in cle 
uitvoering van het contntct, wam·op zij 

(1) In verband met de onoverkomelijke 
dwaling die geen gebrek in de toestemming 
is in de zin van de artikelen 1109, 1110 en 
1117 van het Burgerlijk Wetboek, raadpl. 
men cass., 6 januari 1944 (B-ull. en PASIC., 
1944, I, 133) en de noot, en 29 juni 1968 

haa1· stelling g7·onclde, ham· beV1·ijdde 
van de ve1·plichting tot betaling (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « SARMA ll, 
T. «ASSOCIATION INTERCOMMUNALE 
POUR LA DISTRIBUTION DE L'ENERGIE 

ELECTRIQUE [INTERLEC] ll.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestredm1 
arrest op ll december 1968 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen ll34, ll35, 
1147, 1148, ll84 en 1319 tot 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doonlat, na te hebben erkend dat het 
vragen van een bijkomend bedrag van 
ll6.876 frank voor verbruik van elek
triciteit gedurende de bedoelde periode 
van dr·ie jaar te wijten is aan de oorspron
kelijke verkeerde notering van een van 
de aangestelden van verweerster, het 
bestreden arrest afwijzend beschikt over 
het middel dat eiseres heeft afgeleid uit 
het niet te verschonen karakter van deze 
herhaalde vergissing en haar veroordeelt 
tot betaling van voornoemd bedrag, dat, 
volgeris zijn redenen, de vordering niet 
gegrond is op de vergissing, doch op de 
overeenkomst tussen partijen, waarvan 
eiseres het gezag · miskent, verm:its de 
stroom werd geleverd, eiseres, indien de 
vergissing haar schade had berokkend, 
hiervoor een tegenvordering had kunnen 
instellen met bewijs van haar schade, 
doch zij er zich niet mag toe beperken 
de uitvoering van vrij aangegane ver
bintenissen te weigeren onder voor-

. wendsel dat slechts met vertraging wordt 
vastgesteld dat ze niet werden uitgevoerd, 
eiseres de vergissing in de uitvoering van 
het contract e11 de verschrijving verwart 
met de dwaling in de toestemm:ing, zij 
zich, in werkelijkheid, beroept op het 
begrip overmacht, waarvan zij niet be
wijst dat h et ten deze toepassing vindt, 
en evenmin dat zij de gemaakte vergissin
gen 1liet had kunnen vaststellen, 

tenvijl , enerzijds, de conclusie van eise
res de tegenvorderi..ng - tot ontbinding 
van het contract of tot schadevergoe-

(ibicl., 1968, I, 1236). Raadpl. ook DE PAGE, 
Tmite, d. I, nr 46, B; Les Novelles, Droit 
civil, Tlu!O?·ie gemfrale cles obligations, nrs 688 
en volg. ; Revue m·itiq1te cle jtt1'isp1·uclence 
beige, 1969, biz. 187, n r 23. · 
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ding - impliceerde die h aar wordt ver
weten niet te h ebben ingesteld, en, 
anderzijds, eiseres zich daarin niet beriep 
op overmacht die de uitvoering van haar 
v erbintenisseJ1. onmogelijk maakte, doch 
op de niet te verschonen vergissing welke 
haar medecontractant in . de uitvoering 
v an het contract h ad begaan en waaruit 
zij afleidde dat zij zelf b evrijd was, zodat 
h et arrest in twee opzichten de bewijs
kracht van genoemde conclusie miskent 
(schending van de ar tikelen 1319 tot 1322 
van het B urgerlijk Wetboek) : 

Overwegend e dat eiser es, bij conclusie, 
als ver weermiddel h ad doen gelden d at 
de niet t e verschonen v ergissing die ver
weerstei· in de uitvoering van het contract 
h ad begaan haar bevrijdde van de ver
plicht ing tot betaling v an h etgeen deze 
laatste v an h aar vorderde ; 

Overwegende dat h et arrest, door te 
v erklaren d a t eiseres zich aldus beriep op 
overmacht, d e bewijskracht van genoem
de conclusie miskent; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die r edenen, vernietigt het b estr e
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
m elding zal worden gemaakt op d e kant 
v an de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat hierover door de feiten
r echter zal worden beslist; verwijst de 
zaak naar h et Hof van b eroep t e Luik. 

10 september 1970. - l" k am er. -
Voorzitte1· , de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. Polet. - Gelijkltbidencle conclusie, 
de H. Dumon, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Philips en Van Ryn. 

l " KAMER.- 11 september 1970. 

1° SCRIP- SCHEEPVAART. - ZE:m
v:mRvo:mR. - V:mRVOEROVE<REENKOMST. 
- ARTIK:mL 91 vAN Bo:mK II, TITE<L I, 
VAN HE;T W:E<TBOE;K VAN KOOPHANDEL. 
- To:mPASSINGSGE<BIED . 

(1) Raadpl. SIMON en HENNEBICQ, La 
modification de la convention dtt 25 aot1t 1924 
en matib·e de connaissement, nr 14 en de noten 
46 en 47. 

12) Met name zonder dat vereist wordt dat 

CASSATIE, 1971.. - 2 

2° SCRIP- SCHEEPVAART. - Z:mE
v:mRvo:mR. - V:mRvo:mRovmRE<E<NKOMST. 
- BEDING IN li:E;T COGNOSSE;ME;NT 
WAARBIJ AAN E;EN VRE;E;MDE; RE.CRT
BANK BE;VOE;GDHEID WORDT VERLE;END. 
- B:E<DING GELDIG ZONDER ANDERE 
VOORWAARDEN TUSSEN DE VERVOER
DER E.N DE INLADER, HOUDE.R VAN RET 
COGNOSSEMENT. 

1° Ongeacht of het cognossement opgemaakt 
wenl kmchtens een cha•·te1·pa1·tij, be
hee?·sen de bepalingen van a1·tikel 91 
van Boek I, titel I, van het TtVetboelc 
van koo]Jhandel enkel de bet1·eklcingen 
van de vervoenle1· en de dm·cle, houde1· van 
dit stuk (l). 

2° Het beding van een cognossement, met 
bet1·elcking tot een zeevervoer, waa1·bij 
aan een bepaalde m·eemde ?'echtbank 
bevoegdheid wordt ve1·leend om de geschil
len tussen de pa1·tijen te beslechten, is 
geldig zonde1· ande1·e voo1·wacwden (2) 
tussen de vm·voe1·de1' en de inlader, 
houde1· van het cognossement (3). 

(NAAJVILOZE; VENNOO TSCHAPPEN «LA BRA
BANQONNE » EN « LA FEDERALE », VE<N
NOOTSCHAPPEN «LA NEUCHATELOISE », 
« HANSA MALAREN J> EN « DANIEL IUCKS 
INC. », T. SIEFK:mN EN « NORDDEUT
SCHER LLOYD "· ) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
arrest, op 28 februari 1969 door het Hof 
van b eroep t e Brussel gewezen ; 

Over h et middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 91 (wet van 28 november 1928, 
artikel l) van de gecoiirdineerde wet ten 
op de zeevaart en de binnenvaart , 6, 
ll08 , 1128 en 1131 van h et Burgerlijk 
vVetboek, 

cloonlat h et b estreden arrest h et beroe
pen vonnis bevestigt hetwelk, steunend 
op een clausule van het cognossement 
waa.rbij aile . geschillen hieruit voort
spruitend aan de r echtbank te Bremen 

het beding de verplichting inhoudt de bepa
lingen van de Belgische wet toe te passen. 

(3) Raadpl. cass., 19 december 1946 (Bull. 
en PASIC., 1946, I, 480); 8gfON en HENNE
BICQ, La modification de la. convention dtt 
25 aottt ]924 en matih·e de connaissement, 
1969, nr 4, noot 7 . 
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(Duitsland) worden toegewezen, de ex
ceptio van onbevoegdheid mtione loci 
van de Rechtbank van koophandel te 
Antwerpen, door de verweerders tegen
geworpeil aan de door de eiseressen 
tegen hen ingestelde vordering, aangeno
men h ad op de gronden, onder 1neer, 
dat artikel 91 van de wetten op de 
zeevaart « geen e11.kele beschikking in
houdt die expliciet aan de bij een vervoer 
betrokken partijen verbod zou opleggen, 
in. geval van geschil met de zeevervoer
der, dit aan een bepaalde vreemde 
rechtsmacht conventio11.eel te onderwer
pen, zodat, nu co11.tractvrijheid toch 
principieel erkend wordt, . er, ten aanzien 
der besluitschriften en gedingstukken, 
geen redenen blijken voorhanden te zijn 
om de besproken clausule nietig en mn, 
als gevolg daarvan, de rechtbank van 
koophandel ter zake bevoegd te verkla
ren ,, en dat voorts eiseres « Daniel 
Hicks Incorporated ,, tegelijkertijd in
lader en houder van het cognossement 
zijnde, zich in elk geval niet kon beroe
pen op de bepalingen van voormeld 
artikel 91, daar zij geen hoedanigheid 
van derde-houder had, 

te1·wijl, nu vaststaat dat geen enkele 
charterpartij werd opgemaakt naaJ: aan
leiding van het iitigieuze vervoer, het 
cognossement imperatief onderworpen 
was aan meergemeld artikel 91, zelfs 
zonder verha11.deling aan een derde
houder, en terwij l bijgevolg de clausule 
van toekenning van bevoegcli10id ter 
zake geen toepassing kon krijgen, ver
mits de vaststelling dat noch bewezen, 
noch te vermoeden is dat de vreen1.de 
rechter niet zou vonnissen met inacht
neming van artikel 91 niet bepalend is 
en niet impliceert dat de vreemde rech
ter zich zonder enige twijfel naar die 
bepaling zou schikken :. 

Overwegende dat zo nit de werkzaam
heden van de conferenties te Den Haag 
in 1921 en te Brussel in 1922-1923, 
waaruit de op 25 augustus 1924 teBrussel 
ondertekende internationale overeen
komst betreffende h et eenvormig 1naken 
van enige regelen inzake cognossementen 
is ontstaan, als 1.ut de algemene strekking 
van die overeenkomst en van de Belgische 
wet van 28 november 1928 welke die 
overeenkomst heeft bekrachtigd, blijkt 
dat bedoelde overeenkomst en wet slechts 
de verhoudingen tussen vervoerder en 
derde-houder van het cognossement heb
ben willen regelen; 

Dat immers de overeenkomst tot doel 
had de rechten van de derden te vrij-

waren, die aanvankelijk niet in staat 
zijn geweest met de vervoerder te onder
h andelen, en niet die van de inlader 
welke de voorwaarden van de vervoer
overeenkomst vrijelijk met de vervoerder 
heeft kunnen bespreken ; 

Overwegende dat zulks bevestigd wordt 
door de bepaling van artikel 91, A, § 1, 
b, van de Zeevaa.rtwet, volgens welke 
het woord « vervoerovereenkmnst " ins
gelijks geldt voor het cognossement of 
dergelijk document, krachtens een char
tepartij opgemaakt, van het ogenblik 
dat zulk een cognossement of clergelijk 
document, rechtgevende op de daarin 
vermelde goederen, de betrekkingen tus
sen de vervoerder en de « houder van het 
cognossement " regelt; 

Dat de termen « houder van het 
cognossmnent " moeten gelezen worden 
als « derde-houder van het cognosse
Inent ,, omdat het de bedoeling van de 
auteurs van het Brusselse Verdra.g niet 
is geweest aan de contractsvrijheid van 
de ondertekenam·s van een charterpartij 
te tornen ;· 

Dat mn dezelfde reden hetzelfde geldt 
voor de inlader die een « vervoerovereen
komst " aangaat zonder opmaking van 
een charterpartij, wat ten deze het geval 
is zoals uit de vaststellingen van het 
arrest blijkt, nu 1.ut niets volgt dat de 
autem·s van het verdrag de contracts
vrijheid van de partijen hebben willen 
kortwieken ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
derhalve, na vastgesteld te hebben dat 
ten deze dezelfde rechtspersoon inlader 
en bonder van het cognossmnent is, wette
lijk heeft beslist dat de dwingende bepa
lingen van artikel 91 van de Zeevaartwet 
op de door die inlader aangegane vervoer
overeenkomst niet toepasselijk zijn en 
dat aan de in het cognossement ingelaste 
bevoegdheidsclausule haar uitwerking 
niet kon worden ontzegd ; 

Dat het mid del naar recht faalt; 

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

11 september 1970. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. DeBersaques, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V e1·slaggeve·r, 
de H. Naulaerts. - Gelijkltticlende con
clusie, de H. Depelchin, advocaat-gene 
raal.- Pleite1·s, de HR. Fally en Simont. 
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1 e KAMEH. - 11 september 1970. 

PARITAIRE COMITE'S. NATIO-

NAAL PAHITAIR 001\UTE VOOR RET 

BOUWBE.DRIJF. 0NDEHNEJVIINGEN 
WAARVOOR DIT 001\UTE IS OPGERIOHT. 

H et nationaal 1Ja1·itai1· cornite voo1· het 
bottwbed1·ijj, opge1·icht doo1· a1·tilcel 1, 
§ 1, 24, a, van het lconinlclijlc besluit van 
5 janum·i 1957 wacwbtj cle benaming, 
de bevoegclheicl en de samenstelling van 
de pa1·itai1·e comite's bepaalcl wo1'clen, 
in uitvom·ing van de beslttitwet van 
9 juni 194.5 opge1·icht voo1· de we1'7cne
rne1'8 wie1· activiteit hoojdzalcelijlc in · 
handcwbeid bestaat en hun we1'1cgeve1's, 
is opge1·icht voo1· de oncle1'1wmingen 
wellce als 1w1·male activiteit hebben de 
uitvoe1·ing van de we1·lcen cloo1· deze 
telcst opgesomd, ze~fs indien de ttitvoe1'ing 
van cle1·gelijlce we1·lcen niet hun hoojd
activiteit is ( 1) .. 

(RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE 

ZE.KEHHEID, T. DEWITTE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 december 1968, in hoger 
beroep, door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Oudenaarde gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1 van de besluitwet 
van 9 juni 1945 houdende het statuut 
van. de paritaire comites, 1 en 7 van de 
wet van 7 januari 1958 betreffende de 
fondsen voor bestaanszekerbeid, 1, § 1, 
nr 24, van bet koninklijk b~sluit van 
5 januari 1957 waarbij de benaming, 
bevoegdheid en samenstelling van de 
paritaire comites is bepaald en 97 van 
de Grondwet, 

doo1·clat het bestreden vonnis de ver
weerster vrijstelt van de betaling van de 
litigieuze bijdragen en bijhorigheden om 
de reden dat niet bewezen is dat de 
hoofdbedrijvigheid van verweerster zou 
bestaan in activiteiten die ressorteren 
onder de bevoegdheid van het N ationaal 
Paritair Comite voor het Bouwbednjf, 

tenvijl, Jlaar luid van artikel 1, § 1, 
nr 24, van bet koninklijk besluit van 

(I) Raadpl. cass., 13 maart 1970 (An·. 
cass., 1970, biz. 663). 

5 januari 1957, de bevoegdheid van dit 
Comite zicb uitstrekt, niet enkel tot de 
bedrijven wier hoofdbedrijvigheid onder 
de genoemde activiteiten ressorteert, 
doch tot al de bedrijven die dergelijke 
werken als norma.le activiteit hebben, en 
terwijl aldus b et bestreden vonnis, dat 
Jliet ontkent dat verweerst.ers normale 
activiteit onder de bevoegdbeid van het 
N ationaal Paritair Comite voor het 
Bouwbedrijf ressorteert, de afwijzing van 
de eis tot betaling van de gevorderde 
bijdragen, bijslagen en intresten niet 
naar behoren van rechte heeft g.erecht
vaardigd: 

Overwegende dat de vrederechter de 
vordering van eiser ongegrond verklaa.rde 
om de reden dat eiser het bewijs niet 
aanbracht dat de door hem gevorderde 
bijdragen door verweerster wettelijk ver
scbuldigd waren ; dat het bestreden 
vonnis, uitspraak doende over het boger 
beroep door eiser ingesteld, gemelde 
beslissing van de vrederecbter bevestigde 
om dezelfde reden ; dat het nochtans 
blijkt uit de tekst van het bestreden 
vonnis dat het bewijs, dat volgens de 
rechter niet geleverd werd, dit was van 
het feit dat de hoofdbedrijvigheid van 
verweerster ressorteerde onder de be
voegdheid van het N ationaal Paritair 
Comite voor het Bouwbedrijf; 

Overwegende dat, volgens artikel 1, 
§ 1, nr 24 van het koninklijk besluit van 
5 januari 1957, genomen ter uitvoering 
van de besluitwet van 9 juni 1945 tot 
vaststelling van het statuut der paritaire 
comites, de bevoegdheid van gezegd 
comite zich uitstrekt over de onderne
mingen die als normaal voorwerp hebben 
bet uitvoeren van bouwwerken, die het 
koninklijk besluit nader omschrijft; dat 
geen enkele wetsbepaling vereist dat, 
opdat een onderneming onder de be
voegdheid van gezegd comite zou ressor
teren, haar hoofdbedrijvigheid zou vallen 
onder de bepa.lingen vervat in gezegde 
wetsbepalingen; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing·; houdt de 
kosten aan; zegt dat erover zal uitspraak 
gedaan worden door de feitenrechter ; 
verwijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Gent, zitting houdende 
in hoger beroep. 

11 september 1970. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. De Bersaques, raads-
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heer waarnemend voorzitter. - Ve?·slag
gever, de H. Hallemans.- Gelijlcluidencle 
conclusie, de H. Depelchin, advocaat
generaal. - Pleite1·, de H. De Bruyn. 

2e KAMER. - 14 september 1970. 

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - RECRTER IN ROC+E.R 
BEROEP NEEMT KENNIS VAN DE STRAF· 
VORDERINC+.- TUSSENKOlVIST VAN RET 
OPENBAAR MINISTERIE. - VoORWERP 
EN VASTSTELLING. 

2o \iVEGVERKEER. - liVEC+VERKEERS
REGI,EME.NT, GEWIJZIGD BIJ RET 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 APRIL 
1963, ARTIKEL 27-1 EN 3. - PLOTSE
LING RE.MllffiN. AL DAN NIET 
BESTAAN VAN EEN RINDERNIS VOOR DE 
NORJ\ULE GANG VAN DE ANDERE . BE
STUURDERS.- VOORZIENBARE. OF NIET. 
VOORZIE.NBARE. RINDE.RNIS . - BEOOR· 
DELINC+ DOOR DE FEITENRECHTE.R. 

3° VOORZTENING IN CASSATIE. -
VoRM. - STRAFZAKEN. - VooRzm.
NING VAN DE BURC+ERLIJKE. PARTIJ. -
MEMORIE NEERGELEGD TER GRIFFIE 
VAN RET HoF VAN CASSATIE. - NoOD
ZA:KELIJKE TUSSE.NKOJ\'i:ST VAN EEN 
ADVOCAAT BIJ RET HoF VAN CASSATIE. 

I 0 J!Vannee1· ·de rechte1· in hoge1· be1·oep 
lcennis neemt van de st?·afvorcle?·ing, is 
het ho1·en van het openbam· ministe1·ie 
in zijn vonlering een S'ttbstantiele ?'echts
vo?·m, clie in cle beslissing of het rh'oces
ve?·baal van de te1·echtzitting moet wonlen 
vastgesteld ; cle wet ve1·eist echte1· niet clctt 
de g1·ieven van het openbam· m iniste1·ie 
tegen het be1·oepen vonnis of zijn vonle-
1'ingen ten aanzien van de g1·ieven van 
de belclaagde vemwld w01·clen in de 
be1·oepen beslissing of een ande1· p1·oces
st'1dc (1) . (Wetb. van strafv., art. 210.) 

2° De feitenrechte?' beo01·deelt soeve1·ein, 
naa1· de omstancligheden van de zaalc, 
of het plotseling 1·emmen van een voe?'t'ttig 
cle no1·male gang van de ancle1·e besttttt1'
de?'S leon hincleren en of het een voorzien
ba?·e of niet voo1·zienbm·e hincle1·nis was 

(1) Cass., 2 maart 1959 (Bitll . en PAsiC., 
1959, b iz. 656). 

voo1· cle besttnwcler die clit voe1·tui g 
volgcle (2) . (Wegverkeersreglement, ge
wijzigd op 30 april1963, art. 27-1 en 3.) 

3° Niet ontvanlcelijlc is de mem01·ie van de 
bu1·ge1·~ijlce pm·tij, eise1·es tot cassatie, 
te1· g?''t ffie van het Hof van cassatie 
nee1·gelegcl zoncle1· cle tttssenlcomst van 
een aclvocaat bij cli t Hof (3). (Wetb. 
van strafv., art. 425.) 

(FINETTI EN NAAJ\'i:LOZE VENNOOTSCRAP 
« UTRE.CRT ,, T. ALVARE.Z-CALVO, NAAJ\1-
LOZE VENNOOTSCHAP « DE BELGISCRE 
BIJSTAND » EN BELGISCRE STAAT, J\'[1-
NISTER VAN OPE.NBARE WERKEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonn.is, op 24 oktober 1965 gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Luik, rechtdoende in hoger beroep ; 

I. Op de voorziening van Finetti, 
beklaagde: 

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

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat het vonnis vastste1t dat de amb
tenaar va1~ l~et openbaar ministerie op 
de terechtz1ttmg de toestand heeft samen
gevat en de toepassing van de wet heeft 
gevraagd, 

tenvijl hij feitelijk de bevestiging heeft 
gevraagd zonder te zeggen of zijn vorde
ring uitslu.itend de strafrechtelijke dan 
wel de hm·gerlijke beschikk:il<gen betrof : 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting en het vonnis ver
melden dat het openbaar ministerie 
gehoord is, da.t deze ambtenaar de zaak 
heeft samengevat en de toepassing van 
de wet heeft gevraagd ; · 
, Dat geen enkele wettelijke bepaling 

vermst dat de omstandige uiteenzetting 
van de gneven van het openbaar rninis
terie tegen het beroepen vonnis of van 
zijn vorderingen ten aanzien van de 
grieven van de beldaagde nauwkem·ig 
overgenomen wordt in de processtuk
ken; 

(2) Cass., 5 januari 1970 (A1T. cass., 1970, 
biz. 398). 

(3) Cass., 11 mei 1970 (An·. cass., 1970, 
biz. 835). 
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Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, cloo1·dat, 
eeTste onde1·deel, het vonnis niet antwoonlt 
op de conclusies van de eiser waarin 
enerzij ds wordt gesteld dat eiser niet 
brutaal of niet geweldig heeft geremd 
aangezien zijn voertuig gestopt h eeft na 
sporen van 9,50 meter te hebben ach
tergelaten en zonder tegen een in de 
grond bevestigde hindernis brutaal te 
zijn aangebotst, en anderzijds dat de 
verweerder Alvarez-Calvo niet door het 
plotse stoppen van eiser verrast werd 
aangezien deze verweerder zelf bekent 
dat hij is beginnen te renunen toen hij 
de lichten van verweerders wagen zag 
aangaan, en de sporen van verweerders 
voertuig begi1men op 7,50 meter van die 
van eisers voertuig en op 16,50 meter 
van de plaats waar laatst genoemde 
gestopt heeft, wat bewijst dat verweer
der over een afstand van 16,50 meter 
h eeft kunnen remmen ; 

tweede onclenleel, door te beslissen dat 
het geweldig remm en en het brutale 
stoppen van eiser hun oorsprong vinden 
in di ens fout en dat zij aldus de recht
vaardiging hebben verloren die veilig
h eidsredenen hun zouden hebben gegeven 
indien alleen deze de eiser ertoe gebracht 
hadden aldus te handelen, het vonnis 
het beginsel huldigt dat, wanneer er bij 
de veiligheidsredenen andere elementen 
komen die het remmen noodza.kelijk 
maken, dat renunen niet meer gerecht
vaardigd is, 

tenvijl de veiligheidsredenen bestaan 
" in alles wat een kwaad voor zichzelf 
of voor een ander beoogt te vermijden " ; 

cle1·cle oncle?·cleel, het vmmis uit het feit 
dat eisers remmaneuver niet uitsluitend 
door veiligheidsredenen noodzakelijk was 
geworden, afleidt dat de verweerder 
Alvarez-Ca.lvo is komen te staan voor 
een gebeurtenis die normaal niet behoorde 
tot wat hij ter_echt kon voorzien, 

te1·wijl de miskenning door een weg
gebruiker van een bepaling van het 
wegverkeersbesluit niet noodzakelijk een 
gebeurtenis is die door de andere wegge
bruikers niet kan worden voorzien; 

vienle oncle?·cleel, het vonnis niet ant
woonlt op de conclusies van de eisers ' 
waarin wordt gesteld dat, om een zelfs 
brutaal en plots remmen tot een fout t e 
Inaken, het niet enkel moet verricht 
worden zonder veiligheidsreden, maar het 
ook de normale gang van de andere 
voertuigen moet verhinderen : 

vYat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat tegenover de lezing 
van de · feiten die door de eisers wordt 
voorgesteld, het vonnis een andere lezing 
stelt die berust op nauwkeurige overwe
gingen en volgens welke eisers remmen 
zo brutaal en zijn stoppen zo plotseling 
geschiedde dat het voor de achterliggende 
verweerder een gebeurtenis opleverde die 
niet behoorde tot wat hij terecht kon 
voorzien; 

Dat het vonnis aldus passend ant
~?m·dt op de conclusies die in het middel 
ZIJn aangewezen ; 

D at dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, blijkens de context 
van het vonnis, de rechter beslist dat 
eiser een fout heeft begaan waardoor hij 
daarna werd genoodzaakt te remmen 
met het oog op zijn veiligheid, en niet 
dat eiser op het ogenblik waarop de 
veilighe_idsredenen ontstaan zijn, een 
vergissing h eeft begaan die .samen met 
deze redenen heeft b estaan ; 

Dat dit onderdeel van het middel 
berust op _ een onjuiste lezing van het 
vonnis en derhalve feitelijke grondslag 
mist; 

W at het de1·de onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis niet 
beslist dat de miskenning door eiser van 
een bepaling van het wegverkeersbesluit 
noodza.kelijk een voor verweerder onvoor
zienba.re gebeurtenis is geweest, m aar het 
wijst op een aanta.l gegevens waaruit het 
door een onaantastbare beoordeling af
leidt dat het plotse remmen van eiser 
feitelijk dit karakter heeft vertoond ; 

Dat dit onderdeel van h et middel niet 
kan worden aangenomen ; 

W at het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis opmerkt 
dat verweerder ten gevolge van het 
plotse remmen van eiser is kome11 te 
staan voor een onvoorzienbare hindernis 
en het dam·door impliciet maar zeker 
vaststelt dat dit plotse r emmen de 
normale gang van verweerder heeft be
lemmerd en aldus antwoordt op de 
conclusie vermeld in het middel; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

En overwegende dat de substa11tiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ve!l r echtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 
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B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de bmgerlijke 
rechtsvorderingen die tegen eiser zijn 
ingesteld: 

a) door de Belgische Staat : 

Over h et middel, hieruit afgeleid dat., 
om eiser ten aanzien van verweerder te 
veroordelen, het vonnis niet antwoonlt op 
eisers conclusie die ertoe strekt te bewij
zen dat de plaats van de aanrijding die 
is welke op de situatieschets is aangege
ven: 

Overwegende dat, gelet op de overwe
gingen van het vmmis over de omstan
digheden waarin eiser tegen de seinpaal 
reed, de in het llliddel vermelde conclusie 
niet langer ter zake diende ; dat de rechter 
niet verplicht was erep te antwoorden ; 

Dat het llliddel feitelijke grondslag 
mist; 

b) door Alvarez-Calvo en de naamloze 
vennootschap « De Belgische Bijstand » : 

'Overwegende dat eiser geen enkel 
bijzonder middel aanvoert; 

II. Op de voorziening van Finetti en 
van de naamloze vennootschap « Ut
recht », burgerlijke partijen : 

A. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die tegen de verweerder 
Alvarez-Calvo is ingesteld : 

Overwegende dat de eisers, die niet 
veroordeeld zijn in ce kosten van de 
strafvordering, niet bevoegd zijn om 
zich in cassatie te voorzien tegen de 
beslissing op deze vordering ; 

Dat de voorziening niet ontvartkelijk 
IS; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de eisers tegen de 
verweerder Alvarez-Calvo : 

Overwegende dat de memorie, die ter 
griffie van het Hof namens de eisers in 
l1lm hoedanigheid van burgerlijke partij 
is ingediend zonder de tussenkomst van 
een advocaat bij het Hof van cassatie, 
niet ontvankelijk is ; 

Overwegende dat de eisers derhalve 
geen enkel middel im·oepen waarop het 
Hof vermag acht te slaan ; 

I 

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

14 september 1970. - 2e kamer. -
TTnn.•"Yif.fP1' rlR H . nA WaArse~:nrer. raa.ds-

heer vvaarnemend voorzitter. - Vm·slag
geve7·, de H. Ligot. - Gelijkl~tidende 
concl~tsie, de H. D elange, advocaat-gene
raal. - Pleite7', de H. Brandenburg 
(van de balie bij het Hof van beroep te 
Luik). 

2° KAMER. - 14 september 1970. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoR!IL - STRAFZAKEN. - VooRzm
NING VAN. DE BURC+ERLIJKE PARTIJ. -
VoORZIENING NIET BETEKE.ND AAN DE 
PARTIJ TEGEN WIE ZIJ IS GERICHT . 
N IET-ONTV ANKELIJKHEID. 

De voo1·ziening vctn de b~wge?.zijlce pa1·tij 
is niet ontvanlcelijlc, inclien ~tit de p7·oces
st~tlclcen, wam·op het H of ve1·rnag acht te 
slaan, niet blijlct dat zij betelcencl is aan 
de pm·tij tegen wie zij is ge1·icht ( 1). 
(Wetb. ·van strafv. , art. 418.) 

(TOUSSAINT, T. GODIN. ) 

ARREST ( ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vmmis, op 19 november 1969 gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te Luik, 
rechtdoende in hoger beroep over de 
burgerlijke belangen ; 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat de voorziening van eiser, 
burgerlijke partij, betekend is aan de 
partij waartegen ze wordt gericht ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
van.kelijk is ; 

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

14 september 1970. - 2e kamer. 
Voo7·zitte7', de H . de Waersegger, raads
h eer waarnemend voorzitter. - Vm·slag
geve?·, de H. Ligot. - Gelijlcl~tidencle 
conclttsie, de H. D elange, advocaat-gene
raa.I. - Pleite7', de H. Toussaint (van de 
ba1ie bij het Hof van beroep te Luik). 

(1) Cass., 2 februari 1970 (A·,., .. cass., Hl70, 
blz. 506). 



- 39 

2e KAMER. - 14 s eptember 1970 . 

1 o DESKUNDIGENONDERZOEK. -
STRAFZAKEN. - EE.DAFLEGGING VAN 
DE DESKUNDIGE. - VORl\1. - WET 
VAN 27 1\'lE,I 1970 TOT WIJZIGING VAN 
HET LAATSTE LID VAN ARTIKEL 44 
VAN RET WE.TBOEK VAN STRAFVORDE · 
RING. - WE.T VAN TOEPASSING OP DE 

HANGENDE RECRTSGEDINGEN. 

2o WETTEN EN BESLUITEN. 
WET IN WERKING GE.TREDE.N TIJDENS 
RET GEDING IN CASSATIE.. - UIT
DRUKKELIJKE. BE.PALING VAN DE WET 

DAT · ZIJ VAN TOEPASSING IS OP DE 
HANGENDE RE.CRTSC+E.DINGEN . - BE 
VOEGD.REID VA.l'< RET HoF OM OP DEZE. 

WET TE. STEUNEN VOOR DE. BEOORDE
LING VAN RET BELANG VAN EEN 

MID DEL. 

1 o A1·tikel 1 van de ~vet van 27 mei 1970 
tot wijziging van het laatste lid vctn 
aTtikel 44- van het W etboek van stmf
vonle?"ing, nam· ·lt~id wam·van de des
k~mdigen in stTajzakffn de eed lcunnen 
afleggen hetzij mondeling, hetzij cloo?· 
aanbTenging van het jonnulie1· op het 
ve1·slag, hetzij bij een geclagtekencl en 
oncle1·tekencl gesch?-ijt, is van toepassing 
op cle aan gang zijncle geclingen (1). 
(\Vet van 27 maart 1970, art. 2.) 

2o Het Hoj kan, om, wegens het ontbTeken 
van belang, niet ontvankelijlc te vm·lcla
?'en een miclclel clat een nietigheicl van 
cle p1·ocecltwe aanvom·t, stettnen op een 
wet die in we1·lcing get?·eden is tijclens 
het gecling in cassatie, wannee1· k?-ach
tens een uitclndckelijke bepalh~g van 
deze wet, clat zij van toepassing is op de 
hangencle ?'echtsgeclingen, cle 1·echtm· 
waa1·naa1· cle zc~ak is venvezen, cleze 
p1·ocecl~we als 1·egelmatig beschouwt, niet
tegenstaancle de ve1·nietiging die cle 
aannerning van het miclclel tot gevolg 
heeft (1). 

(GILLISSE.N EN NOYEN, 
T. TROTIN EN TERRIER.) 

ARREST (vm·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 novem ber 1969 gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Brussel, rechtdoende in hager beroep ; 

(1) Cass., 22 juni 1970 (A1-r. cass., 1970, 
blz. 997 en noot 1. 

Overwegende dat de voorziening be
perkt is tot de beschikkingen van het 
vonnis waarbij uitspraak wordt gedaan 
op de burgerlijke rechtsvorderingen van 
de eisers tegen de verweerders ; 

Over het middel, aJgeleid nit de schen
ding van artikel 44 van het W etboek 
van strafvordering, gewijzigd bij het 
enige artikel van de wet van 3 juli 1957, 

cloonlat het bestreden vonnis, dat be
slist dat de strafvordering verjaa.rd is 
en het strafgerecht onbevoegd verklaart 
om kennis te nemen van de bm·gerlijke 
rechtsvordering der eisers, zich met name 
grondt op het verslag van de deskundigen 
die benoemd zijn bij de vonnissen in de 
zaak gewezen op 27 januari en 14 maart 
1968 , 

tm·wijl uit geen enkel processtuk blijkt 
dat een van deze deskundigen, te weten 
de deskundige Beel die aangesteld is bij 
vonnis van 14 maart 1968, regelmatig 
de eed heeft afgelegd hetzij mondeling, 
hetzij bij een·aan de vorderende overheid 
gericht geschrift : 

Overwegende dat de eisers in een 
n adere uiteenzetting van het middel in 
hun memorie aanvoeren dat het op een 
april 1968 ondertekend en gedateerd 
schrijven houdende de eedaflegging van 
de deskundige Beel en voorkomend onder 
nr 7 in het door de griffie1 naar behoren 
gemventariseerde dossier « Deslnmdigen
onclerzoek ,, het ste1npel draagt van het 
parket te Charleroi met de datum van 
3 april 1968 hoewel niet de Procui'eur 
des Konings ~aar wei de correctionele 
rechtbank aan deze desktmdige een 
opdracht heeft gegeven en dus de vorde
rende overh eid was ; 

Overwegende dat, zelfs in de onder
stalling dat de schriftelijke eedaflegging 
van de deslnmdige Beel ten t ijde niet 
rechtsgeldig aan de Procureur des Ko
n ings is toegezonden, de rechter waar
naar de zaak is verwezen toch de regel
matigheid van deze eed zou moeten 
aannemen krachtens de wet van 27 maart 
1970 tot wijziging van ar tikel 44 van 
het Wetboek van strafvordering, die 
u itgevaardigd en in werking is getrede~1. 
tijdens het cassatiegeding en uitdrukke
lijk van toepassing is verldaa.rd op de 
aan gang zijnde gedingen, welke wet 
niet meer eist clat het ondertekende en 
gedagtekende geschrift houdende de 
eedaflegging van een deskundige in straf
zaken aan de vorderende overheid zelf 
wordt gericht ; 

Dat het m iddel, zelfs a l was het 
gegrond, geen vern ietiging van h et be-
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streden arrest zou kunnen meebrengen 
en derhalve niet ontvankelijk is wegens 
het ontbreken van b elang ; 

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

I4 september I970. - 2e k amer. -
Voo?·zitte?·, de H. de Waersegger, raacls
h eer waarnemend voorzitter.- Ve?·slag
geve?', B aron Richard. - Gelijlchtidencle 
conclusie, de H. Delange, advocaat-gen e
raal. - Pleite1·, de H. Fally. 

2e KAMER. - 14 september 1970. 

GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAK]J<N . 
- FEITENRE<CHTER BIJ Will< A.LLEE<N 
DE BURGERLIJKE RE<C.E:TSVORDE<RING 
AA.J.'<HANGIG I S. - KoSTE<N DOOR HET 
OPE<NBAAR l\ITNI STE<RIE< GE<MAAKT 01\1 
DE< ZAAK I N STAAT VAN WIJZE<N TE 
BRENGEN. - KOSTEN BETREFFENDE 
D E< BURGERLIJKE< RECHTSVORDERING. 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
uitspraak cloet over de bmgerlijke belan
gen aileen; 

Dat de gelden, door de openbare partij 
voorgeschoten om het dossier in. orde 
te brengen met het oog op het onclerzoek 
en de berechting van de tegen eiser 
ingestelde burgerlijke recht svordering , 
kosten z ijn van deze rechtsvordering 
en niet van een strafvordering ; 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel doet gelden ; 

II. In zover d e voorziening gericht is 
t egen de b eslissing op de blU'gerlijke 
rechtsvordering van verweerder tegen 
eiser : 

Overwegende dat erser geen enkel 
middel doet gelden ; 

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

I4 september I970 . - · 2e kamer. 
Voo1·zitte1· , de H. d e Waersegger, raads
h eer waarnemend voorzitter.- Ve?·slag
gevm·, de H. Cap elle. - Gelijlcl1tidencle 
conclusie, de H. D elange, advocaat-gene
r aal. 

vVannee1· in st1·ajzalcen bij de jeitmwechte1· 
alleen nog de bu?·ge1·lijlce 1'echtsvonle1·ing 
aanhangig is, zijn de lcosten doo1· het 
openbaa1· ministe1·ie gemactlct om cle 
zaalc in staat van wijzen te b1·engen, 2° KA.MER. - 14 september 1970. 
lcosten van de bU?·ge?'lijlce ?'echtsvonle-
?'ing (I). Io VOORZIENING IN CASSATIE. -

PERSONEN BEVOEGD 01\1 ZICB IN CASSA· 
TIE< T E< VOORZIE<N. - STRAFZAREN. -

(GRAAF E. D'URSEL, T. HESPEL.) VoORZIENING VAN EE<N B E<RLAAGDE 

ARREST (ve1·taling) . 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 december I969 gewezen 
door het Hof van beroep te Luik, recht
doende na verwijzing; 

Gelet op het arrest van het H of van 
22 september I969 (2). 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen het beschikkend gedeelte van. h et 
arrest waarbij eiser veroordeeld wordt 
in de kosten v an het hoger b eroep jegens 
de Staat: 

(1) Cass., 1 december 1969 en 16 februari 
1970 (A1'1'. cass., 1970, b lz. 317 en 565). · ' 

(2) A1'1'. cass., 1970, biz. 82. 

TE.GE.N DE< BE<SLISSING OP D E RE<CHTS· 
VORDE<RING, DIE HE.T OPENBAAR l\1!· 
N I STE<RI:m TEGE<N EEN l\'lEDEBE<KLAAGDE 
HE.E<FT INGE<STELD. - NIE<T·ONTVAN· 
KELIJKHEID. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. -
B:mSLISSINGE<N WAARTE<GEN E<E<N CAS· 
SATIEBEROEP RAN WORDEN INGESTELD . 

STRAFZAKEN. BURGE<RLIJKE< 
RE<CETSVORDE<RING. - BmsLISSING vAN 
ONBEVOEGDHEID DIE. GEEN VE<ROORDE · 
LINU VAN DE BEKLAAGD]J< IN VE.RBAND 
JVIE.T DE<ZE< RECHTSvORDERING UIT· 
SPRE]J<KT . - VoORZIENING vAN DE 
B E<KLAAGDE. - NIET-ONTVA.NKELIJK · 
REID. 

I o Een belclaagcle is niet bevoegcl om zich 
in wssatie te voo1·zien tegen de beslissing 
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op de ?'echtsvi:n·de1·ing, die het openbact?' 
ministe1·ie tegen een medebelclaagde heeft 
ingesteld ( 1). 

zo Niet ontvanlcelijlc, bij geb1·elc aan 
belang, is de voo1·ziening van de be
lclactgde tegen een beslissing, wam·bij 
het stmjge1·echt zich onbevoegd ve1·klacwt 
om ~titsp1·aalc te doen op de b~wge?'lijke 
?'eclitsvm·de?·ing tegen de belclaagde en 
te zijnen laste geen ve?'O.OTdeling in 
ve1·band met deze Techtsvonle1·ing ~tit
sp?·eelct (2). 

(VAN DESSEL, T . GILLET.) 

ARREST (vm·taling) . 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 januari 1970 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te N amen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de strafvorde
ring : 

Overwegende dat eiser hiertoe niet 
bevoegd is, zodat de voorziening niet 
ontvankelijk is in zover zij tegen de 
vrijspraak van de verweerder Gillet, 
medebeklaagde, wordt gericht; 

Overwegende dat voor het overige de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en . dat de beslissing overeen
komstig de wet is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de onbevoegdverldaring op de 
burgerlijke rechtsvordering van verweer
der Gillet tegen eiser : 

Overwegende dat het vonnis geen 
enkele veroordeling tegen eiser u it 
spreekt; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is wegens het ontbreken van belang; 

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

14 september 1970. - ze kamer. 
VooTzitte?·, de H. de Waersegger, raads
heer waarnemend voorzitter.- Ve1·slag-

(1) Cass., 9 maart 1970 (A1T. cass ., 1970, 
biz. 648). 

(2) Cass., 16 december 1968 (A1·r. cass., 
1969, biz. 381) ; vgl. cass., 6 januari 1969 
(ibid., 1969, biz. 425) . 

geve1·, de H. Capelle. - Gelijlcluidende 
conclusie, de H. Delange, advocaat-gene
raal. 

29 KAMER. - 14 september 1970. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - ·STRAFZAKEN. - VooR

ZIENING TEGEN EEN EINDARREST OP 
TEGENSPRAAK. 

BehMtdens het geval voo1·zien in a1·tilcel 40, 
lid 4, van de wet van 1935, is te laat 
ingesteld de vooTziening, die in stmj
zalcen tegen een op tegensp1·aalc gewezen 
einda?Test wm·dt ingediend, na het 
vm·st1·1:jlcen van de tenn1:jn gesteld b1:j 
a1·tilcel $73 van het Wetboelc van st?·aj
vonle?·ing ( 3) . 

{LANJRI.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 april 1970 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat het arrest een eind
arrest is en op tegenspraak is gewezen 
en dat artikel 1 van de wet van 8 maart 
1848 h ier niet toepasselijk is, zodat de 
voorziening die op 29 mei 1970 ingesteld 
is, dit is na het verstrijken van de termijn 
bepaald door artikel 373 van het vVet
boek van strafvordering, te laat is inge
diend en derhalve niet ontvankelijk is; 

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

14 september 1970. - 2e kamer. 
Voo1'zitte1', de H. de Waersegger, raads
heer waarnemend voorzitter. - Ve?·slag
geve?', de H . Capelle. - Gelijlclttidende 
conclttsie, de H. Delange. 

29 KAl\1ER. - 14 september 1970. 

1° VOORZIENING IN CAS SA TIE. -
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS -

(3) Cass., 4 mei 1970 (Ar1· . cass., 1970, 
biz. 810). 

, 
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SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD . 
- STRAFZAKEN. - BESLISSING WAAR
BI.T DE BURGE.RRECRTE.LI.TK AANSPRA
KELI.TKE PARTI.T BUITEN DE ZAAK 
WORDT GESTELD. VOORZIENING 
VAN DEZE PARTI.T. - NIET-ONTVAN
KELI.TKREID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VOR!VI. - STRAFZAKEN. - JEUGDBE
SCRERi\UNG. - ARREST VAN DE .TEUGD
KAJ.VIE.R VAN RET ROF VAN BEROE;P, DAT 
DE; BI.TDRAGE VA_'f E;EN ONDERHOUDS
PLICHTIGE; IN DE; KOSTEN w:E;GE;NS EE;N 
JWAATRE.GEL GE.NOJWE;N TEN AANZIEN 
VAN EEN lVIINDE;R.TARIGE VASTSTE.LT. 
VOORZIENING VAN DEZE< ONDERHOUDS
PLICHTIGE.- VOORZ!ENING NIET BETE
KEND AAN RET OPENBAAR 1\UNISTERIE. 
- N IET-ONTV ANKELI.TKHE;ID. 

1° Niet ontvankelijk, we gens het ontb1 elcen 
van belang, is de voo1·ziening doo?' de 
bU?·ge?'?'echtelijlc aanspmkelijke JXWtij 
ingesteld tegen een beslissing, wam·bij 
zij bttiten de zaalc tvonlt gesteld ( 1 ) . 

2° De voo1·ziening van de onde?·houds
plichtige tegen het a?'?'est van de jettgd
kame?' van een hoj van be1·oe1J dat 
ove1·eenlcomstig a1·tikel 71 van cle wet 
vctn 8 aJJ?'il 1965 zijn bijdmge in de 
ondedwuds-, OJJvoedings- en behande
lingslcosten, die voo1·tvloeien ttit maat
?'egelen genomen ten aanzien van een 
rninde1jm·ige, vaststelt, is niet ontvcm
kelijk indien ttit de p1·ocessttdcken, 
tvaa?'OJJ het Hoj ve1·rnag acht te slaan, 
niet blijlct dat z·ij aan het OJJenbaa?' 
ministe1·ie is betelcend. (Wetb . van 
strafv., art. 418.) 

(GERARD COQUETTE, HE;NRI COQUETTE 
EN BOULVIN.) 

ARREST (ve1·taling) . 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 mei 1970 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel , jeugdkamer ; 

I. · Op de voorziening van Gerard 
Coquette, beklaagde : 

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
vormen in ac;ht genomeJ1. zijn en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

(1) Ca.ss., 20 februari 1967 (A1'1' . cass. , 
HJR7. biz. 777). 

II. Op de voorziening ingesteld door 
Henri Coquette in de hoeda.nigheid van 
burgerrechtelijk aansprakelijke : 

Overwegende dat eiser in die hoedanig
heid buiten zaak is gesteld, zonder 
kosten; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is wegens het ontbreken aan belang ; 

III. Op de voorzieningen van Henri 
Coquette en Marcelle Boulvin, onder
houdsplichtigen : 

Overwegende dat nit geen eJlkel pro
cesstuk waarop het Hof verma.g acht te 
slaan, blijkt dat de eisers h1.m voorzie
ning hebben betekend aan de partij 
waartegen ze is gericht ; dat de voorzie
ningen derhalve niet ontvankelijk zijn ; 

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

14 september 1970. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1' en Ve?·slaggeve?', de H. de 
"\Vaersegger, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijlcluidende conclttsie, de 
H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 14 september 1970. 

HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. -
BEKLAAODE BI.T VERSTE;K VEROOR
DEELD. - VERZE;T ONTVANGEN EN 
GEVOLGD VAN E;EN NIEUw:E< VEROORDE
LING BI.T VERSTE;K. - VE.RZET TE;GEN 
DEZE LAATSTE; BESLISSING. - VERZET 
ONWETTELI.TK ONTVANGEN DOOR EE;N 
VOJ\TNIS WAARTEGEN HET OPE.NBAAR 
JWINISTERIE GEEN HOGE;R BEROEP HEE;FT 
INGESTE_LD.- LATER VONNIS OVE.R DE 
GEGRONDHEID VAN E:ET TWEEDE. VE;R
ZET. - HOGERE BE.ROEPEN VAN DE 
BEKLAAGDE EN RET OPENBAAR 1\UNIS
TE.RIE TEGE.N DIT VONNIS.- RE<CHTER 
IN HOGER BEROE.P BI.T WIE NIET AAN
HANGIG IS DE VRAAG OF HET TWE;EDE 
VERZET ONTVANKELI.TK IS EN DIE 
v'ERPLICHT IS UITSPRAAK TE DOEN TE.N 
GRONDE. 

Indien een beklaagde, die bij ve1·stelc is 
ve1·oonleeld, ve1·zet aantekent, dat ont
vangen is en ten gevolge waa1·van hij 
opnieuw bij ve1·stek tuo?·dt ve?"oonleeld, 
en hi.i tegen deze laatste beslissing ve1·zet 
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aangetekencl heeft clat onwettelijk ( 1) is 
ontvangen cloo1· een vonnis waa1·tegen 
het openbaa1· ministeTie geen hoge1· be-
1'oep heejt ingestelcl, maken . cle hoge1·e 
be1·oepen van cle beklaagcle en het open
bam· ministe1·ie tegen het late1· vonnis, 
dat ove1· cle geg1·onclheicl van het tweede 
ve1·zet heejt beslist, bij cle 1·echte1· niet 
aanhangig de vmag of dit tweede veTzet 
ontvankelijlc is en ve1·plichten hem ove1· 
de zaalc ~dtspmak te doen ten g1·onde. 
(vVetb. van strafv., art. 174, 202 en 
203.) 

(DE PRE.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 jw1i 1970 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 203 (wet van 31 mei 1955, art. 2), 
205 van het W etboek van strafvordering 
en 28 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doo1·dat het bestreden arrest het vmmis 
van 12 februari 1970 als nietig beschom,;t, 
op grond dat de eerste rechter onwettelijk 
uitspraak heeft gedaan op het t·w!C)ede 
verzet en een tweede maal ten gronde 
en derhalve beslist dat het tweede ver
zet, door beklaagde gedaan op 8 februari 
1970, niet-bestaande moet worden ver
klaard, 

tenuijl enerzijds, zelfs indien de eerst.e 
rechter dit tweede verzet ten onrechte 
heeft ontvangen, tegen dit vonnis van 
12 februari 1970 geen hoger beroep is 
ingesteld door de beldaagde of door het 
openbaar ministerie, zodat het in kracht 
van gewijsde is gegaan, en anderzijds 
het hof van beroep niet bevoegd was 
om een vonnis waarvan het onderzoek 
aan dit college op generlei wijze was 
opgedragen, teniet te doe~1 : 

Overwegende dat uit de processtukken 
blijkt dat eiser op 20 november 1969 
door de correctionele rechtbank bij ver
stek is veroordeeld wegens het te zijnen 
laste gelegde misdrijf; dat hij, op het 
verzet dat bij vonnis van 28 november 
1969 ontvangen is, opnieuw bij verstek 
is verocrdeeld op 7 februari 1970; dat 
hij nogmaals verzet heeft aangetekend 
tegen dit laatste vonnis; dat de recht-

(1) Artikel 188, lid 2, van het Wetboek 
van strafvordering. 

bank bij vonnis van 12 februari 1970 
dit verzet heeft ontvangen en de zaak 
voor verdere behandeling heeft verdaagd 
om daarover uitspraak te doen ten 
gronde ; dat de correctionele rechtbank 
op 23 april 1970 een nieuw vonnis heeft 
uitgesproken waarbij eiser veroordeeld 
is tot dezelfde straf als die bij vonnis 
van 7 februari 1970 was uitgesproken; 
dat de eiser e~1 het openbaa.r ministerie 
slechts tegen het vonnis van 23 april 
1970 hoger beroep hebben ingesteld; 

Overwegende dat het openbaar minis
terie geen hoger beroep heeft ingesteld 
tegen het vonnis van 12 februari 1970, 
zodat de beslissing die, zelfs onwettelijk, 
eisers verzet tegen het vonnis van 
7 februari 1970 heeft ontvangen, in kracht 
van gewijsde is gegaan; 

Overwegende dat het hof van beroep 
waarbij enkel aanhangig waren gemaakt 
de hogere beroepen van het openbaa.r 
ministerie en van eiser tegen het vonnis 
van 23 april 1970 dat uitspraak had 
gedaan over de gegrondheid van voor
noemd verzet, ten gronde moest be
slissen; 

Overwegende dat, door het vonnis van 
12 februari 1970 teniet te doen, het hof 
van beroep de devolutieve kracht van 
de hogere beroepen die bij hem waren 
ingesteld, heeft miskend, alsmede . het 
gezag en de kracht van gewijsde van 
dit vonnis; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden 
gema.akt 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. 

14 september 1970. - 2• kamer. -
Voorzittm· en V e1·slaggeve1·, de H. de 
W aersegger, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijkluidende concl~tsie, de 
H. Delange, advoca.at-generaal. - Plei
tm·, de H . Delhez (van de balie bij het 
Hof van beroep te Brussel). 

2° KAMER. - 15 September 1970. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
MoBILIENBELASTING. - BEDRIJFSBE
LASTING. - VERli1INDERING VAN RET 
AANSLAGPERCENTAGE. ARTIKE
LEN 34, § 1, 4°, EN 35, § 11, VAN DE 
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GECOO.RDINEERDE WETTEN BETREFFEN
DE DE INKOMSTENBELASTINGEN. 
!N RET BUITENI,AND AANGESLAGEN 
INKOl\fSTEN. - BEGRIP. 

Voo1· cle toepassing van cle m·tikelen 34 
§ 1, 4·0 , en 35, § 11, vcm cle gecoonli
n eenle wetten betTe tfencle cle 1:nkomsten 
belastingen, zijn in het bt~itenlancl 
« aangeslagen , cle winsten en inlcom
sten clie e1· ctan een eigen belasting
?'egeling oncle?'W01'pen zijn (1). 

(NAA.l.VII,OZE VENNOOTSCHAP « SOCIETE 
INTERNATIONALE D'E.I'-.'ERGIE HYDRO
ELECTRIQUE [SIDRO) ,, T. BELGISCHE 
STAAT, l\ITNISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF;- Gelet op het bestrede.n 
arrest, op 28 m ei 1969 door bet Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over h et middel afgeleid uit de schen
di.ng van de artikelen 34, § 1, en 35, 
§ 11, van de wetten betreffend e de inkom
stenbelastingen, gecoi:irdineerd bij het 
besluit van d e Regent vim 15 januari 
1948, en gewijzigd bij artikel 18 van de 
wet van 8 m aart 1951 wat voornoemd 
artikel 35 betreft, 

doonlat, op het betoog van eiseres bij 
conclusie dat de voorwaarde van aanslag 
in het buitenland vervuld was zodra 
het bewezen was dat het in het btiiten
land behaalde inkomen aldaar de nor
male aanslagregeling h ad ondeJJgaan, ook 
al genoot het inkomen belastingvrijdmn 
of werd het vrijgestelcl op grond van deze 
buitenlandse r egeling, en nadat zij had 
aangetoond dat h et inkom.en dat te haren 
laste voor het m aximum percentage 
werd belast inderdaad belastingvrijdom 
genoot krachtens de normale aanslag
regeling die in het land van herkomst 
van dit inkomen gold, h et bestreden 
arrest beslist dat voornoemde wettelijke 
bepalingen « de vrijstelling of de belas
tingvrijdom in het buitenland geenszins 
gelijkstellen m et de inning van de 
belasting in het buitenland , en dat, 
derhalve, het inkomen d at geen aanlei
din~ h eeft gegeven tot een werkelijke 
mmng van de belasting niet kan worden 
b eschouwd alsof het daa.r werd bela.st, 

(1) Over h et begrip « in h et buitenland 
behaalde inkomen », r aadpl. cass., 24 n1ei 
1962 (Bull. en PAsiC., 1962, I, 1202) en noot 3 . 

te?"wijl de uitdrukking « in het buiten
land belast inkomen » niet anders wordt 
omschreven in deze wettelijke bepalin
gen en dus moet worden uitgelegd in de 
gebruikelijke zin van h aar bewoordingen 
volgens welke een inkomen dat belas
tingvrijdom geniet of van belasting 
wordt vrijgesteld met een belast inkom.en 
moet worden gelijkgesteld, daar « vrij
stelling als b etaling geldt , zoals het 
gebruikelijk is in elke aangelegenheid 
waar er een risico voor dubbele belasting 
bestaat, zodat h et bestreden arrest, 
door de toepassing van deze bepalingen 
te onderwerpen aan het bewijs van een 
werkelijke aanslag in h et buitenland, deze 
bepalingen h eeft miskend : 

Overwegende d at de in h et middel 
aangeduide wettelijke bepalingen de ver
laging van h et aanslagpercentage, dat ze 
v aststellen , onderwerpen aan de voor
waarcle dat de in h et buitenland behaalde 
inkomsten .aldaar zouden worden belast ; 

Overwegende echter dat de bedoelde 
bepalingen voor deze v.oorwaarde geen 
enkele modaliteit voorschrijven in ver
band met de aard, de vorm of het bedrag 
van de aanslag· in het buitenland, dat 
hieru.it blijkt dat een inkomen m.oet 
worden beschouwd als belast in het 
buitenland, in de zin van deze bepalingen, 
wanneer h et onderworpen wordt aan een 
belastingregeling in het land van her
komst ; dat door te beslissen dat eiseres 
geen recht h ad op de verminderde per
centages, op grond aileen dat het in feit e 
vaststaat dat de meerwaarde die zij 
verwezenlijkte op de aandelen Mexican 
Light niet werd belast in het buitenland, 
zonder na te gaan of genoemde m eer
waarde was onderworpen aan een belas
tingregeling in het land waar zij werd 
verwezenlijkt en of het ontbreken van 
aanslag zijn oorzaak niet vond in. de 
wettelijke bepalingen van die belasting
r egeli.ng, h et arrest zijn beschikkend 
gecleelte .niet wettelijk heeft verant
woord; 

Dat h et m.iddel gegrond is ; 
Overwegende dat het arr est, benevens 

de beslissing waarop het aangenomen 
middel .b etrekking heeft, een andere 
beslissing b evat, waarbij wordt verklaard 
dat de litigieuze inkomsten in het buiten
land werclen behaald ; dat deze laatst e 
beslissing, uit het oogptmt van de om
vang van d e uit te spreken cassatie, geen 
beschikkend gedeelte vormt dat ver
schilt van datgene dat wordt bestreden ; 
dat ertege~1, immers, geen voorziening 
ko.n worden ingesteld noch door eiseres, 
vermits h et in overeenstemming was m et 
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haar conclusie, noch door verweerder, 
bij gebrek aan belang, vermits het arrest 
het beroep van eiseres verwierp ; 

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 verweerder in de kosten; ~erwij st 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Luik. 

I5 september I970. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. de Waersegger, raads
heer waarnemend voorzitter.- Ve1·slag
geve1·, de H. Trousse. - Gelijklttidende 
conchtsie, de H. Depelchin, aclvocaat
generaal.- Pleite1·s, de HH. Lucien van 
Beirs (van de balie bij het Hof van beroep 
te Brussel) en Fa.lly. 

2e KA llfER. -15 september 1970. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBE<LASTING. - GROE<PSVE<R
ZE<KE<RINGSPREll'llE<S DOOR E<EN VEN
NOOTSCHAP OP AANDE<LE<N GESTORT 
TEN VOORDELE< VAN E<E<N HARER BE
HEE.RDE<RS EN DIE GEE<::-l GIFT, DOOR E_EN 
BEZOLDIGING UITMAK:E<N. - lNKOllf
STE<N DIE IN Bli<GINS:E<L BELASTBAAR ZIJN 
TE<N LASTE< VAN DE BEHEERDER, ZELFS 
INDI:mN ER TUSSEN HEM E<N DE VEN
NOOTSOHAP GEEN ARBEIDSOVEREEN
KOllfST VOOR BEDI:E<NDEN BESTAAT. 

De gmepsve?·zeke1·ingsp1·emies doo1· een 
vennootschap op aandelen ten voonlele 
van een ha?'e?· 'behee1·de?'S gesto1·t, die 
geen gift, doch een bezoldiging uitma
ken, zijn in beginsel inkomsten die 
belastbam· zijn ten laste van de behee1·dm·, 
zeljs indien e1· tussen hem en de vennoot
schap geen a1·beidsove1·eenkom.st voo1· be
dienden beslaat (I). ( Gecoorclineerde 
wetten betreffende de inkomstenbel., 
a.rt. 25, § I, 2°, litt. b, en 29.) 

(DUTRY, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIE:N.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. cass. 13 september 1966 (An·. 
r.ass. 1967, biz. 59). 

arrest, op I8 november I969 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de sohending van de artikelen 25, § I, 
2°, 29, §§ I en 3, 32, § 3, 39 en 42 van de 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, geooordineerd bij besluit van de 
Regent van I5 januari I948, 

do01·rlat het bestreden arrest bepaalt 
dat, " nu de groep8verzekering een middel 
is voor een werkgever om aan zijn 
werklieden of bedienclen bepaalde voor
delen te verschaffen, het toepassings
gebied van een dergelijke verzekering 
moet beperkt blijven tot de personen die 
werkelijk de bedienden of loontrekkers 
van de betrokken werkgever zijn », als 
grondbeginsel stelt dat zulks niet het 
geval is voor een afgevaardigd beheerder 
met een algehele volmacht, en hieruit 
afleidt dat, hoewel de groepsverzekering 
die ten deze door de vennootsohappen 
" Bergerat-Dutry » en « Treoo » werd af
gesloten een volkomen normaal en regel
matig contract is, de opneming van eiser 
onder de begunstigden van de groeps
verzekering te zijnen voordele een eohte 
overeenkomst van persoonlijke verzeke
ring camoufleerde « waarvan de premies 
geen belastingvrijdom meer konden ge
nieten, zelfs niet voor een gedeelte », 

te1·wijl : I 0 artikel 29, § 3, van de 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen de afhoudingen ten behoeve van 
de pensioen- of verzekeringskassen uit
drukkelijk uit de berekeningsbasis van 
de belasting uitsluit, zonder ondersoheid 
te maken tussen het bedienden- of werk
liedenpersoneel en de beheerders, vooral 
de werkende beheerders, van een ven
nootsohap (sohending van de artike
len 25, § I, 2°, en ·29, § 3, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen) ; 
2o in elk geval pas ·ap het ogenblik van 
hun betaling de belasting eisbaar is 
wegens de inkomsten omsohreven in 
artikel 25, § I , 2°, van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen zonder 
ondersoheid tussen de wedden en lonen 
en de bezoldigingen van de beheerclers, 
en de premies die van de wedde van een 
beheerder werden afgehouden of de 
oorrelatieve starting die door de vennoot
sohap wordt gedaan, overeenkomstig ~e 
bepalingen van een contract waarm 
tegelijkertijd partij zijn de verzekeru:tgs
maatschappij, de belanghebbende en de 
werkgever of de vennootschap waarvan 
de verzekerde beheerder is, op het ogen
blik dat ze aan de verzekeringsmaat
schappij worden gestort, geE;m inkomsten 
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lnumen opleveren die ten laste van de 
verzekerde persoon. - ten deze eiser -
belastbaar zijn, vermits ze op dat ogen
blik niet aan de belanghebbende betaald 
of te zijner beschi..kki~<g gesteld worden, 
nu de krachtens de verzekeringsovereen
komst geinde renten of geldsommen in 
dib geval, als uitgestelde bedrijfsi~lkom
sten, ten laste van de begunstigde 
be!astbaar zijn op het ogenblik dat ze 
gestort worden en aileen op dat ogenblik 
(schending van aile in het midclel aange
duide bepalingen) : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat de groepsverzekeringsovereenkomst 
die de naamloze vennootschap " Berge
rat-Dutry », waarvan eiser administra
teur-directecu' is, ten voordele van het 
personeel van deze veimootsc):J.ap en van 
de aangeslotene vennootschappen heeft 
afgesloten, een " volkmnen nonnale en 
geldige " rechtshandeling is en dat, 
dientengevolge, de door genoemde ven
nootschap gestorte premies belasting
vrijdmn genieten voor het totale bedrag, 
het gedeelte van de werkgever als be
drijfslast , aftrekbaar krachtens artikel 26, 
§ I, van de .op I5 januari I948 gecoiirdi
neerde wetten, de inclividuele premies 
bij toepassing van artikel 29, § 3, van 
genoemde wetten ; 

Overwegende echter dat het arrest 
beslist dat de voor rekening van eiser 
gestorte premies niet mogen worden afge- . 
trokken van de inkomsten van deze 
laatste, op grand dat het toepassings
gebied van de groepsverzekering beperkt 
moet blijven tot de bedienden en loon
trekkenden van de naamloze vem<oot
schap " Bergerat-Dutry " en van de 
aangeslotene vennootschappe~<, met uit
zondering van eiser, die er administra
teur-directeur van is, omdat er tussen 
eiser en die maatschappijen geen geschre
ven arbeidsovereenkomst voor bedienden 
bestaat, dat, dientengevolge, zowel de 
werkgevers- als de individuele premies, 
die ten voordele van eiser werden ge
stort, moete~< worden beschouwd als 
zijnde gestort op grand van een persoon
lijke verzekering en slechts belasting
vrijdom kum<en genieten bi1men de bij 
artikel 30bis van de gecoiirdineerde 
wetten vastgestelde perken waarvan de 
maximumbedragen ten deze . reeds war en 
bereikt; 

Overwegende dat de premies van de 
groepsverzekering van het loon worden 
afgetrokken krachtens artikel 29, § 3, 
van de gecoiirdineerde wetten ; dat de 
in deze bepaling bedoelde bezoldigingen, 
die worden afgehouden ten behoeve van 

de verzekeringskassen, begrepen zijn m 
de inkomsten die in artikel 25, § I, 2°, 
worden omschreven ; 

Dat de groepsverzekeringspremies die 
door een ve1mootschap op aandelen t'en 
voordele van haar beheerders worden 
gestort en die geen gift doch een bezoldi
ging uitmaken, inkomsten zijn die in 
beginsel belastbaar zijn ten laste van 
deze beheerders, zelfs indien er tussen 
haar en . deze laatsten geen arbeidsover
eenkomst voor bedienden bestaat ; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel gegrond is ; 

Overwegende dat de cassatie van het 
door het eerste midclel bestreden beschik
kende gecleelte de cassatie medebrengt 
van het beschikkende gedeelte dat de 
exceptie van verval met betrekking tot· 
de dienstjaren I959 en I960 verwerpt, 
daar dit laatste beschikkende gedeelte 
uitsluitend gegrond is op de overweging 
dat het opzettelijk onvolledig of onjuist 
karakter van de aangifte van eiser be
wezen werd door het feit d.at hij een 
overeenkomst van persoonlijke verzeke
ring had verborgen onder de mom van 
een groepsverzekeringsovereenkomst dw 
te zijnen opzichte niet geldig was; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grand bestaat' tot onderzoek van het 
tweede onderdeel va~< het middel of van 
het tweede en het derde middel die geen 
rui1nere cassatie zouden lnu1nen mee
brengen, vernietigt het bestreden arrest, 
in zover het beslist dat de groepsverzeke
ringspremies, die ten voordele van eiser 
werden gestort, niet afgetrokken mogen 
worden van de bezolcligingen van deze 
laatste, en het de exceptie van verval 
met betrekking tot de dienstjaren I959 
en I960 verwerpt; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt ·verweerder in de 
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

· I5 september I970. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. de 
Waersegger, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijkl~tidende conchtsie, de 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. de Longueville (van de 
balie bij het Hof van beroep te Brussel) 
en Fally. 
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Ie KA.MER.- 17 september 1970. 

TERUGVORDERING VAN RET ON
VERSCHULDIGD BETAALDE. -
VORDERING TOT TERUGGA.VE VAN HET 
BETAALDE. - EISER DIE BEWEERT 

DAT HET GE.VORDERD:E; BEDRA.G BE

TAALD W:E;RD TEN GE.VOLGE VAN EEN 
ONRECHTMATIGE DAAD VAN DE VER

w:E;ERDER. - BE.SLISSING DIE EROP 
WIJST DAT D:E; BETALING IS GESCHIED 

TER UITVOERING VAN EEN OVEREEN
KOMST TUSSEN DE PARTIJEN :E;N DAT 

DE ElSER DE OORZAAK VAN DE BE
WE.ERDE ONVERSCHULDIGDE BETALING 

NIET B:E;WIJST. _:_ \iVETTELIJKHEID. 

W ettelijk gerechtvaanligd is cle beslissing 
die, om een vonle1·ing tot. te1-uggave van 
het betaalde, hieTop gegToncl dat het 
gevorcle1•d bedmg betaalcl wm·d, zonde1· 
dat het ve1·schulcligcl was, ten gevolge 
van een om·echtmatige daacl van de 
venveenle1·, e1·op wijst dat de betaling 
is geschied te1· ttitvoe1·ing van een ove1·-· 
eenkomst tussen de pa1·tijen en dat de 
eise1· de oo1·zaak van de beweerde onve?'
schttlcligde betaling niet bewijst (I) . 
(Burg. Wetb. , art. ll3I, I235, I3I5, 
lid I, I376 en I377 .) 

(WOUTERS·, T. BOCKSTA.ELE.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op hot bestreden 
arrest, op 9 oktober I969 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 544, I3I5, I347, 
I353 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doonlat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat verweerder had 
erkend dat de vennootschap Elco hem 
in I964 een b edrag van vijfhonderddui
zend frank had betaa.ld door het debite
ren van de I open de rekening van eiser, 
beslist dat deze laatste de oorzaak van 
zijn zogenaamde schuldvordering niet 
bewijst en dat ; derhalve, zijn vordering 
niet kan worden aangenomen, 

(1) Raadpl. cass., 27 november 1947 (Bttll. 
en PAsiC., 1947, I , 504) en 16 november 1961 
(ibid., 1962, I, 329). 

Raadpl. ook omtrent de rol van de vergis-

te1·wijl, ee1·ste onderdeel, eiser, volgens 
de vaststellingen van het bestreden 
arrest, betoogde dat de starting van het 
bedrag van 500.000 frank ten opzichte 
van verweerder een onrechtmatige daad 
opleverde en bestond in een ongerecht
vaardigde toeeigening van bedoeld bedrag 
en dat verweerder niet bewees dat deze 
starting van 500.000 frank met mede
weten en instemming van eiser was 
geschied ten gevolge van een ontbinding 
van de op 14 november 1963 tussen 
partijen gesloten overeenkomst op grand 
waarvan verweerder op het credit van 
de rekening van eiser bij de vennootschap 
« Elco· , h et bedrag van 500.000 frank 
had gestort, dat aldus verweerder ver
plicht was het schriftelijk bewijs te 
leveren van deze nieuwe overeenkomst 
lu·achtens welke hij zich het bedrag van 
500.000 frank had kunnen doen betalen, 
waaruit volgt dat de bewijslast op ver
weerder en niet op eiser rustte (schending 
van de artikelen 544 en 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek), en het arrest niet 
antwoordt op de conclusie die eiser in 
dat verband heeft genomen (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede ondenleel, de redenen van het 
arrest die de « toelichting " van verweer
der overnen1en en eraan toevoegen dat 
deze toelichting overeenstemt met de 
« gegevens van de zaak " niet het schrifte
lijk bewijs verschaffen, zelfs niet het 
b egin van bewijs door geschrift, dat door 
verweerder moest worden geleverd (scherr
ding van de artikelen I34I , 1347 en I353 
van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat uit de regelmatig aan 
het Hof voorgelegde stukken en uit de 
vaststellingen van het arrest blijkt dat 
eisers rechtsvordering om verweerder te 
doen veroordelen hem een bedrag van 
500.000 frank te betalen, door hem 
achtereenvolgens op verschillendc basis
sen werd gegrond ; 

Overwegende dat eiser vooreerst heeft 
beweerd, met· name in zijn dagvaarding 
en voor de eerste rechter, dat verweerder 
in gebreke was gebleven hem dit bedrag 
te betalen als tegenprestatie van de 
afstand va-n een derde van eisers aandeel 
in het kapitaal van de . vennootschap 
« Elco ,, zoals zulks in een overeenkomst 
van 14 november 1963 werd bepaald; 

sing in de vordering tot terugbetaling van het 
onverschuldigd betaalde, de conclusie van 
procureur-generaal Hayoit de Termicourt v66r 
cass., 6 december 1956 (Bttll. en PAsiC., 1957, 
I, 361) . 
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Dat, dienaangaande, het arrest vast
stelt dat het bewezen is, met name door 
de erkenning van eiser in de conclusie 
die hij voor het hof van beroep heeft 
genomen, dat verweerder zij.n verbinte
nis heeft uibgevoerd door starting aan 
de vennootschap " Elco " van het bedrag 
van 500.000 frank dat op het credit van 
de lopende rekening van eiser werd 
geboekt, zoals was overeengekomen ; 

Overwegende dat eiser, die aldus had 
erkend dat de overeenkomst van 
14 noven1.ber 1963 was uitgevoerd, echter 
voor het hof van beroep, in zijn conclu
sie, deed gelden . dat verweerder, die 
beheerder van de vennootschap " Elco " 
was geworden, in 1964 de betaling van 
500.000 frank, door hem gedaan ter uit
voering van deze overeenkmnst, 1J1;oprio 
mottt had vernietigd ; 

Dat het arrest, met betrekking tot 
deze nieuwe formulering van de oorzaak 
en het voorwerp van de vordering, 
vaststelt dat, hoewel verweerder erkent 
dat de vennootschap " Elco " hem in 
1964 een bed.rag van 500.000 frank had 
betaald, door het debiteren van de 
lopende rekeni..ng van eiser, deze betaling 
was geschied ter uitvoering van een 
overeenkomst van 21 maart 1964 betref
fende een nieuwe verdeling, tussen par
tijen, van het kapitaal van de vennoot
schap " Elco " ; 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat eiser het bestaan van deze. laatste 
overeenkomst en van h aar voorwerp 

' niet betwist, doch dat partijen het niet 
eens zijn over de middelen die werden 
voorgesteld om dit voorwerp tot stand 
te brengen ; 

Dat zo het arrest, met betrekking tot 
deze onenigheid, enerzijds stelt dat de 
toelichting van verweerder overeenstemt 
met nauwkeurige gegevens die hij aan
voert, zodat blijkt dat, bij de overeen
lwmst van 21 maart 1964, er een wede.r
i..nkoop heeft plaatsgehad door eiser van 
de aandelen die hij vroeger aan verweer
der had afgestaan en een terugbetaling 
aan deze laatste van het bedrag van 
500.000 frank dat hij te.r uitvoering van 
de overeenkomst van 14 november 1963 · 
had betaald, het e.r, anderzijds, op wijst, 
zonder deswege te worden bekritiseerd, 
" dat nit de toelichting van Wouters 
zelf (thans eiser) blijkt dat zijn vordering 
er, in werkelijkheid, toe strekt teruggave 
te bekomen van de starting van 500.000 fr. 
die de vennootschap " Elco >> aan eiser 
in hager beroep (thans verweerder) had 
gedaan en afgenomen werd van het credit 
van de eigen r ekening van Wouters " ; 

Overwegende dat, na te h ebben vast
gesteld « dat deze laatste, ter rechtvaar
digi..ng van deze vorderi..ng tot teruggave, 
aanvoert dab deze starting geen oorzaak 
heeft en dat ze vanwege eiser in hager 
beroep (thans verweerder) een om·echt
matige daad zou opleveren welke bestaat 
in een ongerechtvaardigde toeeigening 
van het becloelde bedrag , , het arrest 
aan deze bewering tegenwerpt dat ze 
« ongegrond is, daar geen enkel bewijs 
wordt geleverd van de toelichti..ng die 
door gedaagde in hager beroep (bhans 
eiser) werd verstrekt om ze te staven, 
zodat, claar gedaagcle in hager beroep 
de oorzaak van zijn beweercle schulcl
vorclering niet bewijst, zijn vordering 
niet kan worden aangenmnen " ; 

Overwegende dat aldus blijkt dat door 
uitspraak te doen, niet over een exceptie 
van verweerder, doch op d e rechtsvorde
ring zelf van eiser, die er, voor het hof 
van beroep, uiteindelijk toe strekte van 
verweercler de teruggave te bekomen van 
een becl.rag van 500.000 frank dat de 
vennootschap " Elco " aan deze laatste 
had gestort ingevolge de overeenkomst 
van 31 maart 1964, het arrest passend 
antwoordt op de conclusie van eiser, de 
verwerping van de rechtsvordering van 
cleze laatste regelmatig met redenen 
omkleedt en zijn beslissi..ng wettelijk 
verantwoordt door een juiste toepassin.g 
van arti..kel 1315, lid I, van het Burger
lijk W etboek ; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
micldel kan worden aangenomen ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser il.1. de kosten. 

17 september 1970. - 1• kamer. 
V oo?·zitte?', de H. Po let, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H . Perrichon. - Gelijlcluidencle conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 

1 • KA.MER. - 17 september 1970. 

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. - ARREST 
DAT DE ECHTSOHEIDING TOESTAAT OP 
GROND, EENSDEELS , VAN GROVE BELE
DIGINGEN VAN v66R EEN VERZOENING, 
ANDERDEELS, VAN ANDERE FElTEN 
VAN ZEER BELEDIGENDE AARD Dill 
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ZICH DAARNA HEBBEN VOORGEDAAN. 
- BESCHIKKENDE GEDEELTE >VETTE· 
LIJK VERANTWOORD DOOR DE NIEUWE 
FElTEN. - MIDDEL DAT ENKEL BE· 
TREKKING HEEFT OP DE FElTEN VAN 
VOOR DE VERZOENI NG . - NIET ONT
VANKE.LIJK MIDDEL. 

Staat een a1-rest cle echtscheicling toe op 
g1·oncl, eenscleels, van g1·ove belecligingen 
van v661· een ve1·zoening en, cmclenleels, 
van ancle1·e feiten van zee1· belecligencle 
aanl die zich claan~a hebben voo1·geclaan, 
en wonlt het beschiklcencle gecleelte wet
telijk ve1·antwoO?·cl door de niettwe feiten, 
clan is wegens gemis aan belang niet 
ontvanlcelijk het miclclel, clat enlcel bet?·ek
lcing heeft op cle feiten van voo1· cle ver
zoening (1). 

(OSAICA, T. PICALAUSA.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF;- Gelet op bet bestreden 
arrest, op 7 november 1969 door bet 
H of van beroep t e Brussel gewezen ; 

Gelet op h et middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 241, 245, 272, 
273 van het Burgerlijk Wetboek en 
van de rechten van de verdediging, 

cloorclat bet bestreden arrest het verzet 
niet gegrond verklaart dat eiseres heeft 
gericht tegen bet verstekvonnis van 
11 december 1968 waarbij t e haren 
nadele de echtscheiding wordt toegestaan 
op gi·ond van grove beledigingen, dat, 
volgens de doorslaggevende redenen van 
deze beslissing; d e aanspraa.k van eiseres 
om het bewijs te leveren van de veertien 
f eiten die in h et tussenvonnis van 

. 12 juli 1957 vermeld zijn en van de vijf 
feiten die in h aar conclusie worden aan
gevoerd, kennelijk niet gegTond is, « daar 
in verband m et het t egenbewij s geen 
enkel nieuw feit wordt aangevoerd dat 
d agtekent van na de verzoening (van 
1958) ,, 

. tm·wijl het vonnis waartegen verzet 
w erd gedaan, als gronden tot echtschei
ding, feiten in aanmerking had genomen 
waarvan sominige althans dagt ek enen 
van v66r de verzoening van de maand 

(1) Raadpl. cass. , 28 m ei 1959 (Bull. en 
PASIC., 1959, I, 985), 22 februari 1962 (ibid., 
1962, I, 708) en 21 m ei 1965 (ibid., 1965, I, 
1019). 

juli 1958, namelijk een staat van concu
binaat in d e loop van de j aren 1940 
tot 1948 en een voortdurend krenkend 
gedrag vanaf het jaar 1949 ; de vroegere 
dagtekening van feiten die in het kader 
van bet tegenbewijs worden aangevoerd 
de aanneming ervan niet belet, wanneer 
het toegestaan rechtstreeks getuigenver
hoor betrekking h eeft op feiten die 
eveneens dagtekenen van v66r de ver
zoening; door aan eiseres, om die reden, 
het recht te ontzeggen om aan de te 
haren laste in aanmerking genomen 
feiten htm werkelijk karakter terug te 
geven, het b estreden arrest een on juiste 
uit legging heeft gegeven en een verkeerde 
toepassing heeft gemaakt van de wette
lijke bepalingen die de gevolgen van de 
verzoening van de echtgenoten beheersen 
(schending van de artikelen 241, 245 en 
inzonderheid 272 en 273 van het Burger
lijk Wetboek); h et arrest h et recht heeft 
geschonden van elke partij bij een 
getuigenverhoor om het tegenbewijs t e 
leveren van de door de andere partij 
aangevoerde feiten (schending van de 
artikelen 252, 253 en, inzonderheid, 
256 van het W etboek van burgerlijke 
rechtsvordering) en h et in elk geval de 
rechten van de verdediging heeft ge
schonden; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, afgeleid uit het niet-opgeven, in h et 
verzoekschrift, van d e artikelen 1317 tot 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet : 

Overwegende dat, in strijd met wat 
verweerder betoogt, h et middel bet 
arrest niet verwijt dat het de b ewijs
lu·acht van de akten schendt of dat het 
niet regelmatig met redenen is omkleed ; 

D at de grond van n iet-ontvankelijk
heid feitelijke grondslag mist ; 

Over het Iniddel : 

Overwegende dat h et vonnis v an 
11 december 1968 van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel, dat ten 
aanzien van eiseres bij verstek is gewe
zen, ten nadele van eiseres de echtschei
ding tussen partijen toestaat op grond 
van grove beledigingen ; 

D at deze b eslissing gegrond is, en er
zijds, op een staat van concubinaat die 
van 1940 tot 1948 is blijven bestaan, en, 
anderzijds, op een gedrag dat, sinds 
1949, steeds zeer beledigend is geweest 
voor verweerder ; 

Overwegende dat het beschikkend ge
d eelte van het bestreden arrest wettelijk 
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verantwoord wordt door de feiten van 
na de verzoening die in 1958 is tot 
stand gekomen, zodat het middel, dat 
enkel b etrekking heeft op feiten van 
v66r deze verzoening, niet ontvankelijk 
is wegens het ontbreken va n belang ; 

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

17 september 1970. - 1e kamer. -
Voo?·zitte~· , de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V e?·slctggeve?', de 
H. Legros. - Gelijlcltticlencle conclttsie,. 
de H. Colard, advocaat-generaal. 

1 e KAMER. - 17 september 1970·. 

1° HUUR VAN WERK. - HUUR VAN 
ARBEID. ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR WERKI.IEDEN. - GEWAARBORGD 
LOON JN GEVAL VAN ARBE.IDSONGE
SCHIKTH,EID TEN GEVOLGE VAN EEN 
zmKTE OF EEN ANDER ONGEVAL DAN 
EEN ARBEIDSONGEVAL. - WERKMAN 
DIE, Oli'I HET GEWAARBORGD LOON 
TE GENIETEN, CONTRACTUEE<L VER
PI,ICHT IS AAN ZIJN WERKGE<VER EEN 
li'!EDISCH ATTEST TE< LATE<N TOEKOl\>IEN. 
- BEWIJS DAT HE<T li'!EDISCH ATTE<ST 
WERD OPGE.ZONDEN. - B:mWIJS DAT 
DOOR ALL:m RE<CHTSJ\'ITDDE;LEN KAN 
WORDEN GELE<VERD. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - BuRGER
LIJKE< ZAKE<N. - :&!IrnD:mL DAT KRITIEK 
OEFENT OP E.E<N TE.N OVERVLOE<DE< 
GE<GEVEN REDE<N VL~ DE< BE<STRE<DEN 
BESLISSING. - NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

1° De we1·kman clie, in geval van a~·beicls
ongeschiktheicl ten gevolge van een ziekte 
of een · a~ule1· ongeval clan een- a~·beicls
ongeval, om het gewaa~·bo1·gcl loon te 
ktmnen genieten, cont1·actueel ve?'1Jlicht 
is aan zijn we1·kgeve?' een meclisch 
attest te laten toekomen, mctg het opzen
clen van clit attest bewijzen cloo?' alle 
?'echtsmiclclelen, ve1·moeclens inbeg1·epen. 
(Wet van 10 maart 1900, gewijzigd bij 
de wet van 10 december 1962, arti
kel 29, § 1, en 29bis, lid 1). (Impliciete 
oplossing .) 

2° Zoncle?' belang en cle1·halve niet ontvan
lcelijlc is het miclclel cla,t k?·itiek oejent 

op een ten ove1·vloecle gegeven ?'eden van. 
cle best1·eclen beslissing ( 1). 

(NATION ALE< li'I:AATSCHAPPIJ DER 
BE<LGISCHE< SPOORWEGEN, T. VANDE<. 
VORST.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op de bestreden. 
sententie, op 22 juli 1969 in laatste 
aanleg gewezen door de Werkrechters
raad t e Brussel, k,amer voor werhlieden ; 

Over het middel afgeleid uit de schen- · 
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 
16, 17, 19, 20, 28bis, 29 e~1. 29bis van de 
wet van 10 maart 1900 op de arbeids
overeenkomst, 

cloo?'Clat, na te hebben vastgesteld, 
enerzijds, dat verweerder, die onwel was 
geworden, op 5 augustus 1968 zijn werk 
had verlaten en aan eiseres een medisch 
attest had gezonden, en, anclerzijds, clat 
eiseres betwistte dat zij ooit genoemd 
getu.igschrift had ontvangen en verweer
der had ontslagen met betaling van de 
wettelijke opzeggingsvergoeding, doch 
zonder hem het gewaarborgd weekloon 
u.it te keren daar het medisch attest 
niet binnen vierentwintig mu- was bin
nengekomen, de bestreden sententie de 
rechtsvordering van verweerder tot beta
ling van het gewaarborgd loon gegrond 
verldaart e~1. deze beslissing verantwoordt 
door de overweg.ing « dat het best moge
lijk is dat de brief die Va~1.de Vorst op 
8 augustus 1968 tussen 15 en 15,30 uur, 
.in de Lesbroussartstraat, te Elsene, be
weert gepost te hebben, zoek is geraakt n 
en « dat de Nat.ionale Maatschapp.ij der 
Belgische Spoorwegen verplicht was om 
te informeren naar de reden van de 
afwezigheid van Vande Vorst doch hem 
niet met opzegging kon ontslaan n, 

te1·wijl , ee1·ste oncle?'Cleel, de hierboven 
· overgenomen redenen niet passend ant

woorden op het m.iddel waarbij e.iseres 
bij conclus.ie heeft doen gelden dat ver
weerder, om het gewaarborgd weeldoon 
te gen.ieten voor de periode gedm·ende 
welke hij beweerde ziek geweest te zijn, 
bij contract gehouden was binnen vier
entwintig uur een medisch attest te 
laten geworden en dat zij noch op 

{I) Cass., 13 september 1968 (A?'1·. cass. , 
1969, blz. 44). 
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6 augustus noch op enige andere datum 
zulk een bescheid had ontvangen (schen
ding van artikel 97 van..__ de Grondwet); 

tweede ondenleel, de loontrekker, o1n 
het gewaarborgd weekloon te genieten 
gedurende de periode dat hij arbeids
ongeschikt is geweest, zijn werkgever op 
de hoogte moet gesteld hebben van zijn 
ziekte en hem een geneeskundig getuig
schrift moet hebben toegezonden, indien 
hern zulks werd gevraagd of indien hij 
daartoe bij contract verplicht is ; het 
bewijs dat de werkgever op de hoogte 
werd gesteld en het attest werd verzon
den door de loontrekker moet worden 
geleverd, zodat de sententie, door de 
vordering gegrond te verklaren om de 
redenen die ze vermeldt en die niet 
kum1en verantwoorden clat eiseres be
hoorlijk op de hoogte was gesteld van 
de ziekte van verweerder, eiseres heeft 
verplicht te bewijzen dat zij zulk een 
bericht niet had ontvangen en haar, 
bijgevolg, een bewijs heeft opgelegd dat 
niet op haar rustte (schending van alle 
in het middel vermelde wettelijke bepa
Iingen); 

denle ondenleel, ieder der partijen in 
een voor een onbepaalde tijd gesloten 
arbeidsovereenkomst het recht heeft ze 
op elk ogenblik te doen eindigen door 
opzegging aan de andere, zodat de vast
stelling dat eiseres verplicht was om te 
informeren naar de reden van de afwezig
heid van verweerder en niet om hem 
met opzegging te ontslaan, elke wettelijke 
grondslag mist, wanneer eiseres betwistte 
dat zij op de hoogte werd gesteld van 
de ziekte van verweerder, en, bijgevolg, 
het beschikkende gedeelte van de bestre
den sententie niet wettelijk kan verant 
woorden (schending van alle in het 
middel aangeduide wettelijke bepalingen, 
met uitzondering van artikel 1315 van 
het Burgerlijk W etboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat noch de verplichting 
van verweerder om binnen vierentwintig 
uur een medisch attest over te leggen, 
noch het feit dat eiseres dit bescheid 
nooit heeft ontvangen door de rechter 
in twijfel werden getrokken ; 

Dat, derhalve, dit onderdeel van het 
middel, wegens het ontbreken van belang, 
niet ontvankelijk is ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, verre van de op 
verweerder rustende verplichtingen om 
zijn werkgever op de hoogte te stellen 

van zijn arbeidsongeschiktheid en om 
hem een medisch attest toe te zenden, 
te betwisten en zonder eiseres een bewijs 
op te leggen dat niet op haar rustte, de 
sententie stelt dat, met betrekking tot 
de uitvoering van genoemde verplich
tingen, verweerder, door vermoedens, het 
bewijs heeft geleverd waartoe hij gehou
den was; 

Dat, derhalve, dit onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de sententie heeft 
aangenomen dat verweerder het medisch 
attest aan eiseres had gezonde11, zodat 
de door het derde onderdeel van het 
middel bekritiseerde reden ten overvloede 
is gegeven ; dat dit onderdeel van het 
middel dus niet ontvankelijk is wegens 
het ontbreken van belang ; 

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

17 september 1970. - 1e kamer. -
Voo?·zitte?·, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Legros. - Gelijkluidende oonolusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 

1° KA.li'IER. - 18 september· 1970. 

1° STRAF. - AR.TIKEL 65 vAN RET 
. STRAFWETBOEK . ---: BEPALING DIE DE 

STRAFRE.CETER VERPLICHT SLECHTS EEN 
ENKELE STRAF UIT TE SPREKEN WAN
NEER E.EN GEBREK AAN VOORZICHTIG
REID OF VOORZORG, DAT ALS MISDRIJF 
STRAFBAAR WORDT GES1.'ELD, EEN BE
STANDDEEL VAN EEN lVIISDRIJF UIT 
ONVOORZICHTIGHEID VORMT. 

2o RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN. - STRAFRE.CHTER DIE 
TWEE STRAFFEN HEEFT UITGE.SPROKEN, 
RESPECTIEVELIJK WEGENS EEN MIS 
DRIJF UIT ONVOORZICHTIGHEID EN 
WEGENS EEN FE.IT DAT EEN GEBREK 
AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG 
OPLEVERT, HETGEEN ZELF ALS MISDRIJF 
STRAFBAAR WORDT GESTELD. - GE 
VOLG VAN DEZE BESLISSING OP DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 

3o RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN DE 
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STRAFRECHTER DOOR NIETIGREID .AAN
GETAST.- GEEN GEZAG VAN RECHTER
LIJK GEWIJSDE OP DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. 

4° RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN . - · STRAFRECETER DIE 

TWEE STRAFFEN REEFT "C"ITGESPROKEN , 
RE.SPECTIEVELIJK WE.GENS EEN MIS
DRIJF UIT ONVOORZICB:TIGEEID E :'< 
WEGEN S EEN FElT DAT EEN GEBREK 
AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG 
OPLEVERT, RETGEEN ZELF ALS MISDRIJF 
STRAFBAAR WORDT GESTELD, MAAR 
BESLIST DAT DIT l\'IISDRIJF EEN BE
STANDDEEL VA-"'< RET l\'IISDRIJF UIT 
ONVOORZICH'riGHEID VORl\'IT. - GE
VOLG VAN DEZE DOOR TEGENSTRIJDIG
HEID AANGETASTE BESLISSING OP DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 

I 0 T!Jl egens de onsplitsbam·heid van het 
feit en lcmchtens m·tilcel 65 vwn het 
Strafwetboelc is de st?·af?·echte?' e1·toe 
gehouden slechts een enlcele stmf ttit te 
sp1·elcen wannee1· een geb?'elc actn voo?·
zichtigheid of VOO?'ZO?'g, dat doo1· de 
stmfwet als ondm·scheiden miscl?·ijf st?·af
baa?' wo?"dt gesteld, een bestanddeel van 
een misd1·ijf uit onvoo1·zichtigheid 
V01'1nt (I) (2). 

2° JtVannee?' de st?·af?·echte?', bij wie aan
hangig is een ve1·volging wegens een 
miscl?·ijf ttit o?woo?·zichtigheid, voo1· een 
feit dat een geb1·elc aan voo1·zichtigheid 
of voo?'ZO?'g opleve1't, hetgeen zelf clo01· 
de st1·ajwet als miscl?·ijf st?·afbaar wonlt 
gesteld, een stnif heeft ttitges]J?'Olcen die 
ondm·scheiden is van die wellce h~i voo1· 
het miscl1·ijj uit o?woo?·zichtigheicl heeft 
toegepast, is, k?-achtens het gezag vctn 
gewiJsde van cleze beslissing, de ?'echte?· 
bij wie de bu?·ge1·lijlce 1'echtsvonle1·ing 
aanhangig is in beginsel ve·r]Jlicht cle 
fout, wellce het geb1·elc actn voo?·zichtig
heid of voo?'ZO?'g opleve1·t, te beschottwen 
als m·eemcl aan het miscl?·ijj ttit onvoo1·
z·ichtigheicl (3). (Strafwetb., art. 65; 
wet van I7 april I878, art. 4.) 

3° De 1·echte?' bij wie de btwge1·lijlce ?'echts
vonle?·ing aanhangig is, is niet gebon
den cloo1· de beslissing vctn de stntf?·ech-

(1) en (5) Zie ook Rechtslc. Weelcbl., 1970-
1971, kol. 411. 

(2) en (3) Cass., 19 september 1968 (A1'1'. 
cass., 1961), blz. 72) en de verwijzingen ver
meld in de noten 1, 2 en 3; 21 mei 1970 
(ibid., 1970, b lz. R88) en de conclusie van h et 

te1·, die door tegenst1·ijdigheid is aange
last. (AJgemeen beginsel van het gezag 
van het rechterlijk gewijsde.) 

4° JiVannee?' de st?·af?·echte?· ene1·zijds de 
belclaagde heeft ve?'Donleeld tot afzonde?·
lijlce st?·af}en,. omdat hij een voe?'tttig 
heeft bestttttnl, hoewel hij in staat van 
alcoholintoxicatie ve?"!ceenle, en wegens 
onopzettelijlc doden, en ande1·zijds heeft 
vastgesteld dat de alcoholintoxicatie, 
hetgeen een geb1·elc aan voo1·zichtigheid 
of voO?'ZO?'g is dat een bestanddeel Vet?"& 
het misd1·ijj vctn onopzettelijlc doden 
vo1·mt, de oo?·zaalc of een van de oo1·zalcen 
van het onf;eval is geweest, is de 1'echte1·, 
bij wie de btwge1·lijlce ?'echtsvo1·de1·ing 
aanhangig is, niet gebonden doo?' de 
st?·afbeslissing, in zove1· cleze do01· de 
vo1'e1We1·melde tegenst1·ijdigheicl is aan
getast (4). (AJge:rp.een beginsel van het 
gezag van gewijsde.) · 

(BERTELOOT, T . N.AAMLOZE VENNOOTSCHAP 
VAN VERZEKERINGE.N <<RET BELGISCHE 
VERHAAL ».) 

P?'OCU?'ett?'-gene?·aal Ganshof van cle·r 
Jl!Iee?·sch heeft in hoofdzaalc he.t volgende 
gezegd (5) : 

Eiser werd door een · in kracht van 
gewijsde getreden arrest, gewezen op 
7 januari I964 door het Hof van beroep 
te Gent, veroord.eeld, -enerzijds, tot een 
gevangenisstraf van drie maanden en een 
geldboete van 200 frank verhoogd met 
de wettelijke opdeciem.en uit hoofde van 
onvrijwillig iem.ands dood te hebben 
veroorzaakt en de snelheid van zijn 
voertuig niet naar behoren te hebben. 
geregelcl en, anderzijcls, tot een gevan .. 
genisstraf van een maand en een geld
boete van l 00 frank verhoogd m et de 
wettelijke opdeciem.en en een verval van 
het recht een voertuig te bestm·en voor 
de . duur van acht 1naanden, mn op een 
openbare plaats een voertuig te hebben 
bestuurd met een alcoholemie van min
stens 1,50 gram p er duizend. 

Het bestreden al'l·est, mn de rechts
vordering van verweerster ontvankelijk 
en gegrond te verklaren, welke ertoe 

openbaar ministerie, evenals de hierin ver
m elde auteurs. 

(4) Raadpl. de conclusie van het openbaar 
ministerie voor cass., 21 mei 1970 waarvan 
in de vorige noot sprake is. (Btt.ll. en PAs rc., 
1970, I, 832 en vlg.) 
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strekte terugbetaling te bekomen van de 
vergoedingen die zij als verzekeraarster 
van de aansprakelijkheid van eiser had 
betaald ingevolge dit ongeval, steunt 
zijn beslissing op beschouwingen van 
feitelijke aard en in 't bijzonder op de be
schouwing dat in het arrest van 7 januari 
1964 uitdrukkelijk het oorzakelijk ver
band tussen de alcoholintoxicatie en het 
ongeval werd vastgesteld, dat dit arrest 
niet impliciet het tegenovergestelde kon 
betekenen van wat er expliciet in werd 
verklaard, en dat de afzonderlijke beteu
geling van de twee :niisdrijven kon 
gerechtvaardigd worden doprdat het mis
drijf van alcoholintoxicatie ook v66r en 

·onafhankelijk van de onvrijwillige dood
slag gepleegd was geworden, zodat het 
zich geenszins opdrong, zelfs· bij de aan
neming van het oorzakelijk verband, de 
twee telastleggingen op gron\l van een
daadse samenloop samen te voegen. 

* * * 

Tot staving van de voorziening wordt 
dus een beroep gedaan op de doctrine 
van uw arrest van 19 september 1968 (1). 

W ellicht is het dan ook aangewezen 
de redenerit1.g in herinnering te brengen 
die heeft geleid tot dit arrest. 

De door de voorziening gestelde vraag 
kan niet worden beantwoord zonder 
nader onderzoek van twee grate rechts
regels, nl. de eendaadse samenloop van 
misdrijven en het gezag van het gewijsde 
in strafzaken op burgerlijke zaken. 

In de eerste plaats dus de eendaadse 
samenloop : een fundamentele regel waar
van de gevolgen niet tot het strafrecht 
beperkt blijven maar noodzakelijk cloor
werken op bu:rgerlijk gebied. 

De eendaadse samenloop onderscheidt 
zich van de materiele samenloop. Hier
voor is het plegen van verscheidene 
feiten vereist. · · 

Mate1·iele samenloop vari misch·ijven is 
aanwezig, wanneer een persoon zich 
schuldig maakt aan vm·scheidene ajzon-

(1) A?'1'. cass., 1969, blz. 72. 
(2) Raadpl. o. m. : J. CONSTANT, D?·oit 

penal, d. I, vol. 2, n•·s 3215 en volg.; 
P. E. TROUSSE, P1·inci1Jes generattX dtt d?·oit 
penal posilif belge, d. I, 1965, ·nrs 224 en 
volg.; C. J. VANHOUDT en vV. CALEWAERT, 
Belgisch St?·afucht, d. II, 1968, nrs 1148, 
1149 en volg. 

de?'lijke jeiten met een penaal karakter 
en hij wegens een dezer misdrijven niet 
definitief is veroordeeld wanneer hij de 
andere pleegt (2). Er bestaat dus meer
voudigheid van daden of verzuimen, en 
eventueel van misdadige oogmerken. In 
dit geval moet de meervoudigheid van de 
strafbare feiten meervoudigheid van de 
straffen met zich brengen ; de rechter 
past voor iedm· misdrijf een straf toe (3). 
Maar de artikelen 59 en 60 van het 
Strafwetboek beperken de samenvoegi.ng 
van de straffen : het totaal mag l1et 
dubbele van het maximum van de 
zwaarste straf niet te boven gaan. 

Eendaadse samenloop is aanwezig, 
wanneer een enig jeit verscheidene mis
drijven oplevert; in dit enig geval, zegt 
artikel 65 van het Strafwetboek, wordt 
aileen de zwaarste straf uitgesproken. 
Met andere woorden, gelijk Raadsheer 
Trousse schrijft : « Il y a concou:rs ideal 
d'infractions dans tous les cas ou un 
fait penal unique reunit les conditions 
d'incrimination de plusieurs infrac
tions » ( 4). Er is dus eenheid in het feit 
en meervoudigheid van incriminaties (5). 
In dit geval kan slechts een straf worden 
uitgesproken, de zwaarste. De bepaling 
is imperatief. 

Twee van elkaar verschillende toestan
den kunnen zich voordoen bij samenloop 
van een misdrijf uit onvoorzichtigheid 
met een of meer andere misdrijven die 
zelf een a.!s misdrijf aangemerkte schul
dige toestand of handeling vormen, zoals 
alcoholintoxicatie. 

In het ee?·ste geval zijn .deze misch·ijven 
niet de oorzaak of een van de oorzaken 
van het onopzettelijke doden ; het gaat 
dan mn een mateTiele samenloop ; de 
rechter past verscheidene straffe.n toe, 
onder inachtneming van de voorwaarclen 
bepaald bij de artikelen 59 en 60 van 
het Strafwetboek. 

In het tweede geval is het misch·ijf de 
oorzaal{ of een van de oorzaken van het 
dodcn maar in dit geval client, in prin
cipe, een enkele straf uitgesproken te 
worden met toepassing van artikel 65 

(3) Cass., 17 november 1965 (Bull. en 
PAsrc., 1966, I, 355); 22 juli 1968 (An·. cass., 
1968, blz. 1334). 

(4) P. E. Trousse, op. cit., d. I, vol. 2, 
nr 3268. Raadpl. ook J. CONSTANT, op. cit., 
d. I, n•· 211, blz. 288. 

(5) Cass., 19 oktober 1964 (Bull. en PAsrc., 
1965, I, 183); 10 januari 1966 (ibid., 1966, I, 
602); 12 september 1966 (An·. cass., 1967, 
biz. 42). 
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van het Strafwetboek. Ret is juister 
hier te zeggen dat het eerstgenoemd 
misdrijf en het misdrijf van onopzettelijk 
doden een zijn ; het eerste maakt een 
element van het tweede uit en vormt 
claarmee een ondeelbaar geheel; het is 
het gebrek of een der gebreken aan 
voorzichtigheid of voorzorg van de ver· 
oorzaker van de dood. In dit geval is er 
rneer dan een verband van causaliteit :
het misdrijf is ee:u element van hetzeljcle 
jeit, waarbij zich, in het raam van de 
wettelijke kwalificatie va~1. het onopzet
telijk doden, nog een ander element 
voegt dat tot het vorige in een verband 
van causaliteit staat : het lichamelijk 
letsel, als gevolg van het gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg. In dit geval 
zal de rechter slechts een straf uitspreken. 
Dit beslist uw arrest van 19 september 
1968 (I). 

* * * 
Ret door uw ,Rof op 19 september 

1968 gewezen arrest zegt niet dat, in 
geval van onopzettelijk doden en open
bare alcoholintoxicatie aan het stum', er 
geen twee afzonderlijke straffen mogen 
uitgesproken worden. Ret stelt aileen 
voorop dat, wannee1· een a.fzonderlijke 
telastelegging (alcoholintoxicatie aan het 
stum') het gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg, bestanddeel van een misdrijf 
door onvoorzichtigheid, oplevert, de 
strafrechter ~vegens cle onsplitsb.am·heicl 
van, het jeit en de toepassing van m·t,:kel 65 
vwn het St1·ajwetboek e1·toe gehouclen is 
alleen cle zwam·ste stmJ uit te sp1·eken ( 2). 

Rieruit volgt ct cont?'ct?'io, in principe, 
dat, wanneer twee straffen worden opge-

(1) en (2) Cass. (volta!!. zitt.), 21 mei 1970, 
J ottm. i1"ib., 1970, biz. 451 en 24 juni 1970, 
Rechtslc. Weelcbl., 1970-1971, kol. 29. Cfr. : 
J. L. HmscH, " L'arret de Ia Com· de cassa
tion du 19 septembre 1968 et le rec~ms de 
l'assurem· », Jotwn. t1·ib., 1968-1969, biz. 93; 
R. SwENNEN, "Chose jugee et concom·s ideal 
d'infi·actions », J otwn. t?·ib., 1968-1969, 
biz. 457; K . SMULDERS, "Nota betreffende 
het verhaal wegens zware fo.ut en het arrest 
van het Hof van cassatie van 19 september 
1968 », Rechtslc. Weelcbl., 1968-1969, kol. 255 
en volg. ; W. lVIETI-CELIS, " Het arrest van 
19 september 1968 van het Hof van cassatie 
betreffende een afzonderlijke veroordeling hij 
dronkenschap of alcohol-intoxicatie », Hecldslc. 
Weelcbl ., 1968-1969, leo!. 1249 en volg. ; 
R. lVIOREELS en V. DE BARBOSA, observa· 
tions sons !'arret de la Com de cassation du 

legd en dus de afzonderlijke telastelegging 
afzonderlijk wordt gesanctioneerd 
wat hier het geval is - deze telasteleg
ging ingevolge het gezag van de beslissing 
van de &trafrechter door de burgerlijke 
rechter moet beschouwd worden als 
vreemd aan het misdrijf door onvoorzich
tigheid (3). 

Dit brengt mede dat de strafrechter, 
indien hij twee afzonderlijke straffen 
heeft uitgesproken, zekm· en nooclzakelijk 
heeft gevonnist dat de openbare alcohol
intoxicatie geen oorzaak, althans niet 
een van de oor?aken van het m isdrijf 
door onvoorzichtigheid is geweest. 

* * * 
In het geval van dronkenschap, alco

holintoxicatie of ongeschiktheid tot stu
ren zijn deze misdrijven aanwezig zodra 
de dader 'zijn voertuig bestuurt. Gebe~wt 
e1· geen 01ogeval, dan zal zijn staat of de 
toestand waarin hij verkeert een misdrijf 
uitmaken dat voltrokken is op het ogen
blik dat hij ophouclt, zelfs momenteel, 
zijn voertuig te bestm·en. 

Maar zo de dader de wet ononcle?·b1·oken 
blijft overtreden tot op het ogenblik 
dat hij het ongeval veroorzaakt, d.w .z. 
tot op het ogenblik dat het slachtoffer 
wordt getroffen, dan wordt het misdrijf 
op clat ogenblik een met het onopzettelijk 
doden of toebrengen van lets~l in dier 
voege dat het met dat wanbedrijf nog 
slechts een enkel feit uitmaakt, en zal 
de rechter slechts een straf kunnen 
uitspreken. 

Zo, integendeel, de staat van de ver
oorzaker van het ongeval dezelfde blij · 
vende alsop het ogenblik van het ongeval, 

19 septembre 1968, Bttll. cles Asstt.?'., 1969, 
biz. 231 tot 243. 

' (3) R. LEGROs, noo"t bij cass., 4 september 
1959, Rev. c1·it. jtt?'. belge, 1960, biz. 134 en 
volg.; raadpl. ook van dezelfde scln·ijver, 
noot bij cass., 8 februari 1961, Rev. c?'it. jtw. 
belge, 1961, bep. blz. 418; J. RUTSAERT, « L'an· 
torite de la chose jugee · au criminel Sill' le 
civil,, Melanges J . Dabin, d . II, 1963, 
blz. 887 en volg. ; P. E. TROUSSE, noot bij 
Luik, 31 maart 1961, Rev. d1·. pen., 1961, 
biz. 784 ; " Autorite des decisions d'acquitte
ment dans les poill·suites 'du chef d'accident. de 
Ia circulation S1U' ] 'action en reparation, exer· 
cee ulterieurement devant le juge civil,, noot 
bij Gent, 9 maart 1965, Rev. m·it. jm. belge, 
1967, blz. 154; "L'autorite de la chose jugee 
au r epressif Sill' le proci~s civil ulterieill' "• 
Rev. cl1·. 1Jen., 1966-1967, blz. 696. 



hij de, door het ongeval onderbroken, 
besturing van zijn voertuig hervat, dan 
zal de rechter een tweecle straf lnmnen 
uitsprekeri. De misdrijven hebben een 
enig feit gevormd; zij zijn voltrokken. 
Een nieuw misdrijf werd na de onder
breking begaan. 

Aldus hebt U overwogen in een on
langs gewezen arrest (1), dat « artikel 65 
van het Strafwetboek, dat de eenheid 
van het feit vereist, niet noodzakelijk 
misdrijven insluit waarvan alle bestand
delen dezelfde zijn (2), en tot een zelfde 
tijcl en een zelfcle plaats behoren "· U 
hebt gezegd dat de stra.frechter niet, 
" zonder tegenspraa.k en zonder schending 
van artikel 65 van het Strafwetboek, ( ... ) 
afzonderlijke straffen heeft kunnen uit
spreken "• aangezien, blijkens deze rede
nen van het arrest, dat " geen enkele 
feitelijke oncle1·breking vas~stelt in het 
besturen van het voertuig op de openbare 
weg ( ... ), de staat van dronlmnschap en 
de staat van alcoholische intoxicatie ( ... ) 
een van de oorzaken geweest zijn van 
het dodelijk ongeva.l "· 

De dronkenschap, de staat van alco
holische intoxicatie of de ongeschiktheid 
tot het besttu·en van een voertuig lmnnen 
v661· het ongeval bestaan hebben - de 
veroorzaker van het ongeval kan zijn 
rit om enige reden onderbroken hebben, 
hem hebben hervat en naderhand het 
ongeval veroorzaakt, zijn staat dezelfde 
gebleven zijnde. - Hier ook zou er een 
materiele samenloop van misdrijven aan
wezig zijn, maar insgelijlcs een eendaadse 
samenloop, zodat de regresvordering van 
de verzekeraar mogelijk is (3). 

* * * 
In de gevallen waarin de rechter aldus 

verscheidene straffen uitspreekt wegens 

(1) Cass., 2 febrnari 1970 (J. 'l'., 1970, 
biz. 270). 

(2) Cass., 25 april 1955 (An· . cass., 1955, 
biz. 705). 

(3) Raadpl. cass., 9 februari 1914 (Bttll . en 
PASIC., 1914, I, 104). 

( 4) In de Beigische doctrine, raadpl. : 
PIRSON en DEVILLE, Tmite de la 1·esponsabilite 
c·ivile ext1·a-contmctuelle, d. II, nr 312; 
0. J\!IALTER, « De l'autorite devant le juge 
civil de Ia chose jugee par Ies juridictions 
repressives », Rev. gen. ass . et 1'esp., 1931, 
nr 717; E . ScnEPENS, « Het gezag van ge
wijsde van strafi·echtelijke uitspraken », 
Rechtslc. Weelcbl ., 1968-1969, kol. 1153. Zie 
ook : BRAAS, Pnfcis de procerltt1'e penale, d. I, 
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de onderbreking of de herhaling van het 
misdrijf een voertuig in staat van alco
hohsche intoxicatie te hebben bestuurd 
en waarin ee.ndaadse smue11loop van een 
der misdrijven met het wanbedrijf van 
cnopzettelijk doden of letsel toebrengen 
dus niet noodzakelijk uitgesloten is, heeft 
de strafrechter tot plic,ht, daar deze toe
standen van uitzonderlijke aard zijn, zijn 
beslissing speciaal te motive1·en, ter voor
koming van het verwijt van tegenstrij
digheid. Deze redenen zullen de rechter 
van het latere burgerlijke proces voor
lichten en het mogelijk maken te bepalen 
wat gezag van gewijsde e1·ga omnes heeft. 

* * * 
Het beginsel van de voorrang van de 

publieke vordering op de blrrgerlijke 
vordering vindt zijn rechtvaardiging in 
de overweging dat de eerste op openbare 
belangen betrekking heeft, · terwijl met 
de tweede private belangen beoogd wor
den. Dit is een algemeen rechtsbeginsel 
dat in geen enkele tekst uitdrukkelijk is 
vastgelegd. Terwijl het beginsel unaniem 
is aangenomen, werd de 01uvang van de 
regel, d.w.z. de grenzen van wat in de 
beslissing van de strafrechter bindend is 
voor de burgerlijke rechter, behandeld 
in een overvloedige litera tum· ( 4), en 
door de U voorgelegde voorziening komt 
te blijken dat niet aile vragen werden 
beantwoord. 

Het gezag m·ga omnes van het gewijsde 
op strafgebied is slechts verbonden aan 
wat door de strafrechter nooclzalcelijlce?'
WiJS en met zeke1·heicl is gevonnist . Beide 
voorwaarden moeten vervuld zijn, maa.r 
in de redenering primeert het eerste 
bi jwoord het tweede. 

Onder wat « noodzakelijkerwijs" is 
gevonnist, moeten worden verstaan de 

n•·s 208 en voig.; CoNSTANT. D?"Oit penal, 
d. I, nr 216; DE PAGE, d. II, n•· 907, biz. 873, 
en d. III, nr 1001, biz. 1058. 

In de F].-anse doctrine, raadpl. o.m. : 
PLANIOL en RIPERT, d. VI, nr 678, en d . VII, 
nr 1555; AUBRY en RAU, 6• uitg., d. XII, 
§ 769bis, biz. 379 en volg., 387 en 388 ; 
GARRAUD, d. VI, nrs 2308 tot 2358; H . en 
L . J\!IAzEAUD, Tmite de la 1·esponsabilite 
civile, d. II, 4• uitg., nrs 1742 en voig. ·en 1793 ; 
J\!IAZEAUD en TUNC, d. II, nrs 1148, 1766, 
1798, 1709 en 1803; P. HEBRAND, L'atdo1'ite 
de la chose jugee att c1'iminel su1· le civil, 1923, 
biz. 375; N. V ALTICOS, L'aut01·ite de la chose 
jugee au criminel su1· le civil, 1953, nrs 251 
en voig. 
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elementen die nwesten zijn gebleken en de 
constateringen welke de strafrechter ve7'
plicht was te doen om de beslissing van 
veroordellng wettig te rechtvaardigen ( l). 
Dat is de fnndamentele grens van bet 
gezag van het gewijsde op strafgebied. 
De venneldingen. die achterwege waren 
knnnen blijven zonder dat dam·om de 
noodzakelijke wettige grondslag der be
slissing wegviel, hebben -geeri gezag in 
het latere hmgerlijke proces (2). 

Evenwel is vereist dat de vaststellingen 
welke de strafrechter noodzakelijk moest 
doen om een wettig gerechtvaardigde 
beslissing te vellen, ook zeke1· zijn gedaan. 
Door wat « rnet zekerheid " is gevonnist, 
wordt bedoeld wat de strafrechter wer
kelijk beeft beslist (3). Zoals men ziet 
is niet alles wat de rechter « met zeker
beid " heeft gezegd juridiscb de waarbeid 
e1·ga omnes en dienvolgens in het burger
lijk proces. De regel gaat slecbts op voor 
wat de strafrecbter noodzakelijkerwijs 
moest zeggen en wat bij zeker heeft 
gezegd in bet dispositief en in de redenen 
welke de noodzakelijke stenn van dit 
dispositief zijn en biermee zijn beslissing 
vonnen. 

* * * 
Maar het gebem·t dat er verscbeidene 

dispositieven zijn; in dat geval znllen de 
recbters die ·na de strafrechter van diens 
eindbeslissing kennis nemen vanzelf
sprekend door elk van die dispositieven 
gebonden zijn mits zij met ellcaar niet in 
st1·ijcl zijn; in dit opzicbt bebt U zicb 
aangesloten · bij de materiele opvatting 
van bet dispositief, met inacbtneming 
enkel van de beslissing van de recbter 
die bet wezen ervan vormt, en dns rnet 
weglating van ieder onderscheid van 
forn1.eel karakter (4); bet is onverscbillig 
dat een van de dispositieven zicb in de 
redenen bevindt en niet is opgenomen in 
een slotdispositief (5). 

Bij de beoordeling van bet gezag e1·gct 
omnes van bet gewijsde op de strafvorde
ring, moet er worden gelet zowel op bet 

(1) Raadpl. :f. RUTSAERT, op. cit., blz. 893; 
P. E. TnoussE, "L'autorite de la chose 
ju~ee au repressif stu le proc€-s civil ulteriem· "• 

· Rev. d1·.· ruin., 1966-1967, blz. 705 en 708; 
P. EsilmiN, noot S., 1933, I, 57 ; N. V AL'rrcos, 
op. cit., nrs 254 tot 333 . 

(2) P. EsiiiEIN eod. Zoe. 
(3) Raadpl. P. E. TROUSSE, op. cit., blz. 707 

en 708 ; R . SWENNEN, op. cit., blz. 458; 
N. VALTICOS, op. cit., nrs 229 tot 253 . 

dispositief als op de redenen « die de 
noodzakelijke grand van dit bescbikkend 
gedeelte nitmaken " (6). 

* * * 
Deze doctrine van bet gezag van bet 

penaal gewijsde op bet bmgerlijk proces 
dient nog te worden getoetst aan bet 
geval waarin de strafrecbter verscbei
dene straffen beeft uitgesproken. 

Wanneer de strafrecbter voor bet wan
bedrijf vaJl doden of letsel toebrengen 
door onvoorzicbtigbeid en voor alcobol
intoxicatie een afzonderlijke straf beeft 
uitgesproken, verplicbt bet aan deze 
beslissing verbonden gezag in beginsel 
de rechter, bij wie de bmgerlijke votde
ring aanbangig is, de font, penaal als 
zodanig bestraft, te bescbonwen als 
vreemd aan bedoeld wanbedrijf. 

Staat de font, die als zodanig penaal 
bestraft is, in dit geval los van dat 
wanbedrijf? · 

In beginsel moet hierop zonder twijfel 
bevestigend worden geantwoord : de 
jmidiscbe logica legt deze regel op. Maar 
is dit altijd bet geval? Niet noodzakelijk, 
zoals wij gezien bebben. Enerzijds kan de 
pena.le beslissing meer dan een dispositief 
inbonden, en anderzijds zal de recbter 
van het bmgerlijk proces acbt slaan op 
de redenen van de strafrecbter om te 
beslissen wat met zelcedwicl werd gevon
nist. 

Wanneer de strafrecbter, boewel afzon
derlijke straffen nitsprekende, vaststelt 
dat er een feitelijke eenheid aanwezig is, 
wat llier het geval is, bestaat er tegen
st?·ijcligheicl tLlssen deze twee dispositie
ven. Wil hij bet verwijt, artikel 65 van 
bet Strafwetboek te bebben gescbonden, 
vernlijden, dan zal de recbter verplicbt 
zijn die onderscbeiden dispositieven te 
motiveren met ondnbbelzimlige opgave 
of er een onderbreking of herbaling beeft 
plaatsgehad. 

* * * 
Indien de strafrechter, hoewel afzon-

(4) Raadpl. noot, getekend P. L., onder 
cass., 23 juni 1932, Bull. en PAsrc., 1932, I, 
200. 

(5) Cass., 22 mei 1969 (An·. cass., 1969, 
blz. 934). 

(6) Cass., 20 mei 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 1180); 29 november 1967 (A1'1'. 
cass., 1968 blz. 460) ; 13 en 29 )lovember 
1968 (ibid., 1969, blz. 280 en 336); 22 mei 
1969 (ibid., 1969, blz. 934). 
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derlijke straffen uitsprekend, niettemin 
beslist dat er feitelijke eenheid aanwezig 
is zonder deze tweevoudige beslissing 
bijzonder met redenen te omkleden, zal 
de rechter van het latere burgerlijke 
proces zich afvragen wat met zeke1'lwid · 
gevonnist werd. Hij heeft te doen met 
twee dispositieven : datgene waardoor 
wordt beslist dat de beklaagde aan 
verscheidene afzonderlijke misdrijven 
schuldig is en dienvolgens tot vei·schei
dene straffen veroordeeld wordt, en 
datgene waardoor beslist wordt dat er 
feitelijke eenheid aanwezig is, d.w.z. dat 
het misdrijf, opgeleverd door de staat 
waarin de beldaagde zich bevond, als 
element van het misdrijf door onvoor
zichtigh~id, de oorzaak van het onop
zettelijk toebrengen van letsel is. 

Daar zij niet te kennen geeft wat met · 
zelce1·heid ·werd gevonnist, heeft de beslis
sing, die aldus twee dispositieven muvat 
welke een adekwate motivering hadden 
behoefd o.m niet in tegenstrijdigheid te 
vervallen, geen gezag van gewijsde e1·ga 
omnes. 

* * * 
Hier was het Hof van beroep te Gent, 

de rechter van het burgerlijk proces, 
door een van de dispositieven niet 
gebonden. 

Het arrest steunt onder meer op de 
constatering dat de alcoholintoxica.tie tot 
gevolg heeft gehad dat de aandacht en 
de reactievermogens van eiser zeer ver
minderd waren eil. dat hij aldus de ver
eiste bekwaamheid niet meer bezat om 
veilig te stm·en. 

Zodoende heeft de strafrechter beslist 
dat de alcoholintoxicatie van eiser de 
oorzaak of een van de oorzaken van 
het ongeval is geweest en een gebrek aan 
vooruitzicht en voorzorg uitgemaakt 
heeft, bestanddeel van het misdrijf van 
onvoorzichtigheid. 

Het arrest heeft dus een oorzakelijk 
verband vastgesteld tussen .de alcohol
intoxicatie van eiser en het litigieus 
ongeval, niettegenstaande de strafrechter 
twee verscheidene straffen uitgesproken 

· heeft. 
Zo heeft de strafrechter, in strijd met 

zijn beslissing n.opens de straffen, de 
eenheid van het feit, dat tot de twee 
veroordelingen aanleiding gegeven heeft, · 
vastgesteld, met het gevolg dat het Hof 
van bero.ep in het bestreden arrest, bij 
gemis aan vaststaand rechterlijk gewijsde 
op dat punt, door de strafbeslissing 
niet is ve1·bonden. Het bestreden arrest 
sluit dus niet zeke1· in dat de alcohol-

intoxicatie geen element was van het 
misdrijf van onvoorzichtigheid dat de 
dood van het slachtoffer veroorzaakte. 

De voorziening dient verworpen te 
worden. 

ARREST. 

HET B:OF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 maart 1969 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 65, 418, 419 van 
het Strafwetboek, 3, 4 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaan
delijke titel van het W etboek van straf
vordering, 1319, 1320, 1350, 1351, 1352 
van het Burgerlijk Wetboek, 23, 24, 25 
en 26 van het Gerechtelijk w· etboek, 

doo1·dat h et bestreden , arrest, om de 
rechtsvordering van verweerster ontvan
kelijk en gegrond te verldaren welke 
ertoe strekte terugbetaling te bekomen 
van de vergoedingen die zij als verzeke
raar van de aansprakelijkheid van eiser 
had betaald ingevolge een ongeval waar
voor eiser aansprakelijk was gesteld, het 
middel van eiser heeft verworpen waar
door hij liet gelden dat door een arrest 
van het Hof van betoep te Gent, recht
doende in correctionele zaken, op 7 janu
ari 1964 geveld, een afzonderlijke veroor
deling te zijnen laste uitgesproken was, 
enerzijds wegens onvrijwillige doodslag 
van D., die in het kwestieus ongeval om 
het Ieven kwam, en anderzijds wegens 
het stm·en in staat van alcoholintoxicatie, 
en dat deze afzonderlijke veroordeling in
s loot dat volgens de strafrechter, wiens 
beoordeling op dit pm1t gezag van 
gewijsde had, de alcoholintoxicatie geen 
element was van het gebrek aan vooruit
zicht of voorzorg waardoor de dood van 
D. werd veroorzaakt, en doordat het 
bestreden arrest die beslissing heeft Iaten 
steunen op zekere beschouwingen van 
feitelijke aard en verder op de beschou
wing dat in voormeld arrest van 7 janu
ari 1964 uitdrukkelijk en met aandrang 
het oorzakelijk verband tussen de alco
holintoxicatie en het ongeval werd 
vastgesteld, dat dit arrest niet impliciet 
het tegenovergestelde kon betekenen van 
wat er expliciet in werd verklaard, en 
dat de afzoriderlijke beteugeling van de 
twee misd.Tijven kon gerechtvaardigd 
worden doordat het misdrijf van alcohol
intoxicatie ook v66r en onafhankelijk van 
de onvrijwillige doodslag gepleegd was 
geworden, zodat het zich geenszins op
drong, zelfs bij de aanneming van het 
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oorzakelijk verband, de twee telastleg
ginge~1. op grond van eendaadse samen
loop &amen te voegen, 

tenviJl overeenkomstig artikel 65 van 
het Strafwetboek, waar het misdrijf van 
alcoholintoxicatie, ook al werd het v66r 
en aldus onafhankelijk van de onvrijwil
lige doodslag gep1eegd, ~1iettemin een 
oorzakelijk verband vertoont m et het 
ongeval en aldus een element uitmaakt 
van het misdrijf van onvoorzichtigheid 
dat door de artikelen 418 en 419 van het 
Strafwetboek wordt. beteugeld, de rech
ter, wegens de onsplitsbaarheid van het 
feit, gehouden .is aileen de zwaarste straf 
uit te spreken ; 

het gezag hetwelk op grond van de 
artikelen 3, 4 van voormelde wet van 
17 april 1878, 1350, 1351, 1352 van het 
Blll'gerlijk vVetboek, 23, 24, 25 en 26 
van het Gerechtelijk W etboek aan een 
dergelijke beslissing van de strafrechter 
wordt geh echt, namelijk ten deze aan het 
voormeld in kracht van gewijsde gegaan 
arrest van 7 januari 1964, de rechter, bij 
wie de hm'gerlijke rechtsvordering aan
h angig is gemaakt, verplicht de afzon
derlijk strafrechtelijk gesanctioneerde 
fout als vreemd aan het misclrijf door 
onvoorzichtigheid te b eschouwen , ook 
indien de motivering van het strafarrest 
dienaangaande het beschikkend gedeelte 
ervan zou tegenspreken ; 

zodoende, nu voormeld arrest van 
7 januari 1964 eiser veroordeeld had, 
enerzijds, tot een enkele straf wegens 
docl.ing door onvoorzichtigheid en wegens 
overtredingen va~1 h et verkeersreglement 
en, anderzij ds, tot een afzonderlijke 
straf om een voertuig te hebben bestuurd 
na alcoholische dranken in zodanige 
hoeveelheid te hebben gebruikt, dat het 
alcoholgehalte van zijn bloed op het 
ogenblik dat hij bestuurde ten minste 
1,5 gram p er liter b erh'oeg , dit arrest 
zeker en noodzakelijk h eeft gevo~mist dat 
de staat van alcoholin toxicatie van eiser 
noch de oorzaak noch een van de oor
zaken was geweest van het ongeval 
waarvoor hij aansprakelijk was gesteld, 
en hetwelk verweerster, zijn verzekeraar, 
moest vergoeden, waa.ruit volgt dat, door 
te beslissen dat voormeld arrest van 
7 januari 1964 door het Hof van beroep 
te Gent zetelende in correctionele zaken 
geveld, een oorzakelijk verband had vast
gest eld tussen de alcoholintoxicatie van 
eiser en h et ongeval, het b estr eden arrest 
de b ewijskracht heeft geschonden welke 
door de artikelen 1319 en 1320 van het 
Blll'gerlijk vVetboek aan gezegd straf
arrest wordt gehecht : 

Overwegende dat eiser door een in 
kracht van gewijsde getreden arrest, 
gewezen op 7 januari 1964 door het Hof 
van beroep t e Gent, veroordeeld werd, 
enerzijds, tot een gevangenisstraf van 
drie maanden en een geldboete van 
200 frank uit hoofde van onvrijwillig 
iemands dood te hebben veroorzaakt en 
de snelheid van zijn voertuig niet naar 
behoren te hebb en geregeld en, ander

. zijds, tot een gevangenisstraf van een 
maand en een geldboete van 100 frank 
en een verval van het recht een voertuig 
te bestm'en voor de duur van acht 
maanden, om op een op enbare plaats 
een voertuig te hebben bestum'd met een 
a.Icoholemie van minstens 1,50 gram per 
duizend; 

Overwegende dat wanneer het gebrek 
aan voorzichtigheid of voorzorg, hestand
dee! van een misdrijf nit onvoorzichtig
heid, bovendien he.t voorwerp is van een 
afzonderlijke t elastleggi:ng, d e strafrech
ter wegens de onsplitsbaarheid van het 
feit, en bij toepassing van artikel 65 van 
het Strafwetboek, gehouden is aileen de 
zwaarste straf uit te spreken ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
wanneer de strafrechter twee afzonder
lijke straffen h eeft uitgesproke~1., de rech
ter bij wie de blll'gerlijke r echtsvordering 
aanhangig is, ertoe gehouden is de font, 
welke het voorwerp van een afzonderlijke 
telastlegging heeft uitgemaakt, a ls vreemd 
te beschouwen aan het misdrijf uit on
voorzichtigheid ; 

Doch overwegende dat het arrest van 
7 januari 1964 de veroordeling van eiser 
wegens onvrijwillige doding stetmt onder 
meer hierop ... " dat de alcoholintoxicatie 
vaststaat , welke tot gevolg h a d dat de 
aandacht en r eactiever1nogens van Ber
teloot zeer verminderd waren en hij 
aldus d e vereiste bekwaa.mheid niet meer 
bezat om veilig te stm·en " ; 

Dat de strafrechter zodoende b eslist 
dat d e alcoholintoxicatie van eiser de 
oorzaak of een van de oorzaken van h et 
ongeval is geweest en een gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg, bestanddeel 
van het door de artikelen 418 en 419 
bepaalde misdrijf van onvoorzichtigheid, 
heeft uitgem aakt ; 

Overwegende dat zelfs indien de straf
rechter, door eiser tevens te veroordele.n 
wegens het b estm'en van een voertuig 
toen het alcoholgehalte van · zijn bleed 
temninste 1,50 gram per duizend bedroeg, 
een verkeerde toepassing heeft gemaakt 
van artikel 65 van h et Strafwetboek, hij 
niettemin, in strijd m et zijn beslissing 
nopens de straffen, de eenheid van h et 
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feit dat tot de twee veroordelingen aan
leiding gaf, heeft vastgesteld, zodat de 
burgerlijke rechter, ·bij· gemis van zeker
heid omtrent het dienaangaande rechter
lijke gewijsde, door de strafbeslissing 
niet is gebonden ; 

Dat hieruit volgt dat het bestreden 
arrest, door te beslissen dat de afzonder
lijke veroordeling van eiser wegens 
gezegde twee misdrijven niet insluit dat 
de alcoholintoxicatie geen element was 
van het gebrek aan vooruitzicht of voor
zorg waardoor de dood van het slachtoffer 
werd veroorzaakt, na er op gewezen te 
h ebben dat in h et arrest van 7 januari 
1964 "uitdrukkelijk en zelfs met aan
drang het causaal verband tussen de 
alcoholintoxicatie en het ongeval wordt 
vastgesteld », noch de b ewij skracht van 
gezegd arrest van 7 januari 1964, noch 
het gezag dat eraan is gehecht heeft 
miskend, noch de artikelen 65, 418 en 
419 van het Strafwetboek heeft geschon
den; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

18 september 1970. - 1e kamer. 
Voo1·zittm·, de H. De Bersaques, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, 
de H . Wauters. - Gelijkluidende conclu
sie, de H . Ganshof van der Meersch, pro
cureur-generaal. - Pleite1·, de H. Bayart. 

1e KAMER.- 18 september 1970. 

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - AANSPRAKE
LIJKHEID WEGENS HET FElT VAN EEN 
ZAAK. - ARTlKEL 1384, LID I, VAN 
HET BURGERLIJK WETBOEK. - TOE
PASSINGSVOORWAARDEN. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - AANSPRAKE
LIJKHElD WEGENS HET FElT VAN EEN 
ZAAK. - ARTIKEL 1384, LID 1, VAN 

(1) en (2) Cass., 22 oktober 1954 (Bttll . en 
PASIC. , 1955, I, 149); 21 december 1956 
(ibid., 1957, I, 427); 6 oktober 1961 (ibid., 
1962, I, 152); 20 juni 1963 (ibid., 1963, I, 
1105); conclusie van het openbaar ministerie, 
v66r cass., 27 november 1069 (A1T. cass., 

HET BuRGERLIJK WETBOEK.- VooR
WAARDEN WAARONDER DE BEWAARDER 
VAN DE ZAAK HET VERliWEDEN VAN EEN 
FOUT KAN OMKEREN. 

1° De aansp1·alcel·ijlcheid van de bewaanle1· 
van de zaalc hangt aj van het bestaan 
van een gebTelc van cleze zaalc, dctt in 
oo?·zalcelijlc ve1·bancl staat met de scha
de (1). (Bmg. Wetb., art. 1384, lid l.) 
(lmpliciete oplossing.) 

2° T1Vonlt de schade ve1·oo?·zaalct cloo1· het 
jeit van een doo1· gebTelc aangetaste t.aalc 
en bestaat m· een ooTzalcelijlc ve1·band 
tussen deze zaalc en de schacle, clan lean 
cle bewaanle1· van cle zactk het ve1·moeclen 
van een jout sleehts omlce1·en en zijn 
aans]Jrakelijkheicl slechts ajwentelen doo1· 
te bewijzen dat e1· een m·eemde oo1·zaak 
bestaat (2). (Bmg. Wetb., art. 1384, 
lid l.) 

(LAUB, WEDUWE DROBNER, 
T. VAN RECK.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vormis, op 23 september 1969 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1315, 1384, meer 
bepaald lid 1, van het Bmgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, 

doo1·clat het bestreden vonnis, op grond 
van zijn eigen motivering en van de 
motivering van de eers:te rechter, eiseres 
veroordeelt om aan verweerder een 
schadevergoeding van 4.200 frank te 
betalen, zijnde het bedrag van de schade 
die aan de wagen van verweerder veroor
zaakt werd door het stukspringen van 
de voorruit van de wagen van eiseres, en 
deze beslissing gro~1dt op de overweging 
" dat h et niet bewezen was en eiseres 
trouwens niet aanbood te bewijzen dat 
het stukspringen van haar voorruit het 
gevolg was van een andere van buiten 
komende oorzaak, dat dienvolge~1s het 
stukspringen van haar voorruit h et gevolg 
is van een gebrek van de voorruit, dat 
van h et ogenblik dat het gebrek van de 

1970, Liz. 306); raadpl. cass., 24 lllei 1945 
(Bttll. en PASIC., 1945, I, 172); noot van 
professor G. DoR onder cass., 25 maart 1943, 
Rev. c1'it. iu1· . . belge, 1948, inzonderheid 
biz. 172. 
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zaak bestaat, wat hier het geval is, ver
weerder geen enkele fout in hoofde van 
eiseres moet bewijzen » en " dat eiseres 
haar toerekenbaarheid slechts zou kml
nen afwentelen door te bewijzen dat het 
stukspringen van de voorruit van haar 
wagen te wijten is aan een vree1nde 
oorzaak, bewijs dat ter zake niet geleverd 
werd », 

te1·wijl volgens de artikelen 1315 en 
1384 van het Burgerlijk Wetboek ver
weerder, die oorspronkelijke eiser was, 
om de gegrondheid van zijn vordering 
tot schadevergoeding te bewijzen, het 
bewijs moest bijbrengen dat er een 
gebrek bestond van de kwestieuze zaak, 
zijnde de voorruit van de wagen van 
eiseres; · 

dit bewijs slechts kon bijgebracht 
worden ofwel door het positief bewijs van 
een gebrek ofwel door het negatief bewijs 
van de onmogelijkheid van een andere 
oorzaak van het stukspringen van de 
voorruit, en het ·bestreden vonnis noch 
dit positief noch dit negatief bewijs 
vastgesteld heeft ; · 

de rechter er zich toe beperkt heeft 
vast te stellen dat het niet bewezen was 
dat het stukspringen van de voorruit 
een andere, van buiten komende oor
zaak had dan het zogezegd gebrek van 
de zaak, terwijl om zijn beslissing wette
Iijk te rechtvaardigen, de rechter had 
moeten vastste!len dat elke andere, van 
buiten komende oorzaak onmogelijk of 

. minstens ten deze uitgesloten was, wat 
hij ~1iet gedaan heeft ; 

alleszins het bestreden vonnis arti
kel 1315 van het Burgerlijk Wetboek 
geschonden heeft door te beslissen dat 
eiseres haar aansprakelijkheid - slechts 
zou ktmnen afwentelen door te bewijzen 
dat het stukspringen van de voorruit te 
wijten was aan een vreemde oorzaa,k, 
terwijl het aan verweerder, oorspronke
lijke eiser, behoorde te bewijzen dat het 
stukspringen te wijten was aan het 
gebrek van de voorruit : 

Overwegende dat het vonnis eiseres 
veroordeelt tot het beta.Ien aan ver
weerder van het bedrag van de schade 
die aan de wagen van deze laatste ver
oorzaakt werd door het stukspringen van 
de voorruit van haar wagen ; 

Overwegende dat het vonnis, na er op 
gewezen te hebben, bij overneming van 
de redenen van de eerste rechter, dat het 
niet bewezen was en eiseres trouwens 
niet aanbood te bewijzen dat het stuk
springen van haar voorruit het gevolg 
was van een andere, van buiten ko-

mende oorzaak, hieruit a.fleidt dat het 
stukspringen van haar voorruit het ge
volg was van een gebrek van de voorruit ; 

Overwegende dat de rechter aldus 
impliciet vaststelt dat de enige uitleg 
van het stukspringen van de voorruit 
van de wagen van eiseres te vinden is in 
een gebrek van die voorruit en dat ten 
deze geen andere oorzaak van dit stuk
springen bestaat ; 

Overwegende dat, nu hij aangenomen 
heeft dat het ongeval door een gebrek 
van de zaak veroorzaakt werd, de rechter 
zonder schending van de artikelen 1315 
en 1384 van het Bm-gerlijk vVetboek Icon 
beslissen « dat van het ogenblik .dat het 
gebrek van de zaak bestaat, wat hier 
het geval is, verweerder geen enkele fout 
in hoofde van eiseres moest bewijzen » 
en « dat eiseres haar aansprakelijkheid 
slechts zou kunnen afwentelen door te 
bewijzen dat het stukspringen van de 
voorruit van haar wagen te wijten was 
aan een vreemde oorzaak, bewijs dat ter 
zake niet geleverd werd » ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

18 september 1970. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1', de H . De Bersaques, raadsheer 
waarne1nend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Wauters. - Gelijkhdclencle concht
sie, de H. Ganshof van der Meersch, pro
curem·-generaal.- Pleite1·, de H . Struye. 

1• KAMER.- 18 september 1970. 

l o TERUGVORDERING VAN HET 
ONVERSCHULDIGD BETAALDE. 
- HIJ DIE RET BEDRAG VAN EEN 
ONVERSCHULDIGDE BET.ALING TERUG
VORDERT, l'IIOET SLECHTS BEWIJZEN DAT 
DEZE BET.ALING BIJ VERGISSING IS 
GESCHIED Th'"DIEN EEN TWIJFEL llfOGE 
LIJK IS BETREFFENDE DE OORZAAK VAN 
DE BET.ALING. 

2o TERUGVORDERING VAN RET 
ONVERSCHULDIGD BETAALDE. 
- VERZEKERAAR DIE AAN HET SLACHT
OFFER VAN EEN ONGEV.AL DE BET.ALING 
HEEFT GEDAAN OVEREENKOlliSTIG DE 
VERBINTENISSEN VAN DE ARBEIDS
ONGEVALLENVERZEKERAAR.- LATERE 
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VASTSTELLING DAT RET ONGE;VAL GEEN 
ARBEIDSONGEVAL IS. - TERUGVORDE
RING VAN DE ONVERSCHULDIGDE BETA

LING. 

l 0 Hij cl·ie te1·uggave van een onve?·schul
cligcle betaling vonleTt, moet slechts be

. wijzen clat hij cleze betaling bij ve1·gissing 
heeft gedaan inclien een twijjel mogelijlc 
is bet1·efjencle cle oo1·zaak van gezegcle 
betaling en clienvolgens nopens het onve?·
schulcl~gcl ka?·akte?' eTvan (1). (Burg. 
Wetb., art. 1235.) 

2° De ve1·zekemm· die alleen betaald heejt' 
tot nalcoming van zijn venneencle ve?· 
bintenissen als a?·beiclsongevallenve?·ze
kema?' mag het becl?·ag van cle betaling 
van het slachtofje?' van een ongeval 
tentgvonle?·en wannee1· is vastgestelcl clat 
het ongeval geen a1·beiclsongeval is. 
(Burg. Wetb., art. 1235.) 

{GEMEENSCH.APPELIJKE VERZEKERINGS-
KAS VAN BOUWWERK, HANDEL EN 
NIJVERHEID, T. DE WOLF.) 

ARREST\ 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 7 maart 1967 door de Recht
·bank van eerste aanleg te Dendermonde 
in boger beroep gewezen ; 

Over bet middel afgeleid u.it de scherr
ding van de artikelen 1110, 1235, 1376, 
1377, 1378, 1379 van bet Burgerlijk 
·w etboek en 97 van de Grondwet, 

cloonlat het bestreden vonnis de tegen
eis van eiseres strekkende tot de terugbe
taling van hetgeen zij onverschuldigd 
bad betaald heeft afgewezen, op grond 
van het enig motief " dat beroepster 
(thans eiseres) niet bewijst noch aanbiedt 
te bewijzen dat deze betaling bij dwaling 
_gedaan werd "• 

(1) Conciusie van Procureur-generaal 
Rayoit de Termicourt v66r cass., 6 december 
1956 (Bull. en PAsrc., 1957, I , 361), inzonder
lleid biz. 362 ; raadpl. cass., 17 september 
1970, supm, biz. 47; DE PAGE, d. III, 1967, 
n' 14; biz. 20, 21 en 22; J\'i:ARTY en RAYNAUD, 
-d. II, 1962, biz. 661 ; CAR.BONNmR; d . II, 
1957, biz. 704 en 705; GIVERDON, Rep. cl1·. 
civ. Dalloz, 1954, v 0 Repetition cle l'incltt, 
n•·s 14 tot 28; Nouv. Rep. d1·. civ. Dalloz, 
1965, nrs 11 tot 14. 

Vgl. cass . fr. soc. k., 20 juni 1966 (D. S., 
1967, J., biz. 264) en de noot van A. RouiL
:LER; COLIN en CAPITANT, d. II, 1959, n' 1304, 

te1·wijl, ee1·ste onclenleel, wanneer, door 
middel van de vordering nit hoofde van 
onverschuldigde betaling, een som wordt 
teruggeeist die betaald werd hoewel ze 
helemaal niet verschuldigd is, niet moet 
worden bewezen dat de betaling bet 
gevolg is van een dwaling, zodat bet 
vonnis, door de tegeneis van eiseres af 
te wij zen, op grond van bet enig boven
aangehaald motief en na voorafgaande
lijk te hebben beslist ·dat eiseres tot 
generlei schuld gehouden was, aan de 
vordering wegens onverschuldigde beta
ling een voorwaarde heeft toegevoegd 
welke niet vereist is, waaruit de schen
ding van de in het middel aangehaalde 
wetsbepali.ngen, bet artikel 97 van de 
Grondwet uitgezonderd, volgt ; 

tweecle oncle?·cleel, het tegenstrijdig min 
stens dubbelzi.nnig is, na te hebben 
vastgesteld dat er zich geen ongeval 
op · de weg van het werk had voorgedaan 
en dat de sommen die eiseres terugvor
derde precies uit hoofde van dit beweerd 
ongeval op de weg van het werk werden 
u.itbetaald, hetgeen een dwaling veron
derstelt, te beslissen dat niet bewezen 
was dat de betaling bij dwaling was 
gebeurd, tegenstrijdigheid, minstens dub 
belzinnigheid, die met het volledig ont
breken van enige motivering gelijkstaat 
en waaru.it schending van het artikel 97 
van de Grondwet volgt : 

Overwegende dat verweerder, die voor
hield bet slachtoffer te zijn geweest van 
een ongeval op de weg van bet werk, 
beta-ling vorderde van de door de wet 
bepaalde vergoedingen in dit geval ver
schuldigd door de werkgever of zijn 
verzekeraar; dat eiseres, tot afwijzing 
van deze eis, a.ls ongegrond, concludeerde, 
maar, wat niet tegengesproken wordt, 
een bedrag van 19.108 frank dat zij als 
vergoedingen tengevolge van gezegd 
ongeval aan verweerder reeds had uitbe
taald, door tegeneis, als zijnde onver-

biz. 739; AUBRY en RAU, door EsMEIN, 
d. VI, 1951, bi7. .. 377; PLANIOL en RIPERT, 
door BouLANGER-, '1'1". cl1· . C'iv ., d. II, 1957, 
nr 1245, biz. 475; L . en J . 111AZEAUD, Le9. 
cl1·. civ., d. II, 1962, Jl.r 658, biz. 633, 634 ; 
VoUIN en RomNo, D1'0it p1·ive, civil et com
me"rcial, d. II, 1960, biz. 502 en 503; KLUYS
KENS, De V erbintenissen, d. I, 1948, n' 354, 
biz. 516 en 517; DEKKERS, P1·ecis, 1955, 
d. II, n' 309, biz. 178. 

Raadpl. LoussoUARN, "~a condition d'er
reur du solvens dans ia repetition de l'indn "• 
Rev. i1·. dr. civ., 1949, biz. 212 en volg. 



-62 

schuldigd betaald, terugvorderde ; dat 
de rechter, oordelende dat verweerder 
het bewijs niet leverde van de feiten 
waarop zijn eis stetmde, deze eis afwijst, 
maar anderzijds de tegeneis eveneens 
afwijst om de enkele reden dat eiseres 
niet bewijst noch aanbiedt te bewijzen 
dat de door haar gedane beta.ling bij 
dwalin.g gedaan werd ; 

Overwegende dat hij die teruggave 
van een onverschuldigde betaling vor
dert, slechts moet bewijzen dat hij die 
betaling bij vergissing heeft gedaan indien 
een twijfel mogelijk is betreffende de 
oorzaa.k van gezegde betaling en dien
volgens nopens het onverschuldigd karak
ter ervan · 

Overw~gende dat er uit de constaterin
gen van het vonnis blijkt dat er llier geen 
twijfel bestaat dat eiseres bij vergissing 
betaald heeft, vermits enerzijds zij de 
som van 19.108 frank aileen betaald 
heeft tot nakoming van haar vermeende 
verbintenisse.n als arbeidsongevallenver
zekeraar, en anderzijds de rechter vast
stelt dat het ongeval geen arbeidsongeval 
is· , 

'nat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het tlitspraak doet 
over de tegeneis ; beveelt dat melding 
van dit arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissin.g ; houdt de kosten aan ; zegt 
dat erover door de feitenrechter zal wor
den beslist; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Rechtbank van eerste 
aanleg te Gent, zitting houdende in graad 
van beroep. 

18 september 1970. - 1e kamer. -
Voo1·zittm·, d e H. De Bersaques, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', 
de H. Hallemans. - Gelijlcliticlencle con
clttsie, de H. Ganshof van der Meersch, 
procm·eur-generaal.- Pleite1·, de H. Van 
Ryn. 

2° KAMER. - 21 September 1970. 

VOORZIEJ\TJNG IN CASSATIE. 
VoRliL - TucHTZA.KEN. - VooRzr:m-

(J) De rechtspleging om zich in cassatie te 
voorzien, vastgesteld bij artikel 26 van het 
koninklijk besluit n" 79 van 10 november 
1967, is vanaf de 9• augustus 1970 vervangen 

NING TE.GEN EEN BESLISSING VAN DE 
GEMENGDE RAAD VAN BEROEP VAN DE: 
0RDE DER GENEESHEREN. - VooR
ZIENING INGESTELD NA DE INWERKING
TREDING VAN HET KONINKLIJK BESI.UIT 
N'' 79 VAN 10 NOVEMBER 1967, li1AAR 

VOOR DE OVERDRACHT VAN BEVOEGD
HEDEN VOORZIEN IN ARTIKEL 32, LID 3, 
VAN DIT BESLUIT. - VOORZIENING 
PER .AL>ifGETEKEND STUK GERICHT TOT 
DE. GRIFFIER VAN DE GE.MENGDE RAAD 
VAN BEROEP.- VOORZIENING NIET TER 
KENNIS GEBRACHT VAN DE lliiNISTER· 
TOT WIENS BEVOEGDHEID DE VOLKS
GE.ZONDHEID BEHOORT. - NIET-ONT
V ANKELIJKHEID . 

Niet ontvanlcelijlc is cle voo1·ziening clie na 
cle inwe?·lcingt?·ecling van het lconinlcli.fk· 
beslttit nr 79 van 10 novembe1· 1967, 
mact?' v661· cle ove?·cl?·acht van bevoegclhe
clen voo?'Zien in ct?'tilcel 32, licl 3, van 
clit beslttit, is ingestelcl tegen een beslis
sing van cle gemengcle ?'aacl van be1·oep 
van cle Onle cle1· geneeshe1·en, en niet 
te?' lcennis is geb1·acht van cle minister 
tot wiens bevoegclheicl cle vollcsgezonclheicl 
behoo1·t (1). (Kon. besl. van 10 novem
ber 1967, artikel 26 en 32, en kon. 
besl. van 25 maart 1969, art. 1.) 

(DELllffiLLE, T. ORDE DER GENEESHEREN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 3 november 1969 gewezen 
door de' nederlandstalige gemengde raad. 
van beroep van de Orde der gene!Jsheren ; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
h eid van ambtswege afgeleid tnt de 
schending van artikel 26, 2°, van bet 
koninklijk beshlit nr 79 van 10 november 
1967 : 

Overwegende dat eiser op 18 november 
1969 voorziening in cassatie per aangete
kend stuk instelde tegen de op 3 novem
ber 1969 door de nederlandstalige ge
mengde raad van beroep van de Orde 
der geneesheren gewezen beslissing, doch 
dat llij, in strijd met he·t voorschrift 
van bovengemeld artikel, toepasselijk 
sinds I april 1969, verzuimde de voorzie
ning op de bepaalde wijze en binnen de 

door die, welke is neergelegd in artikel 66 
van de wet van 15 juli 1970 tot wijziging 
van dit artikel (Belgisch Staatsblad van 
30 juli 1970). 
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gestelde termijn t er kennis te brengen 
van de Minister tot wiens bevoegdheid 
de volksgezondheid behoort ; dat de 
-yoorziening dienvolgens niet ontvankelijk 
IS; 

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

21 september 1970. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1' en V e?·slaggeve1·, de H. De 

B ersaques, raadsheer wa.arnemend voor
·zitter. - Gelijkluidende conclttsie, de 
H. Paul Mahaux, eerste advocaat-gene
raal. - Pleite?', d e H. D e Raeymaeker 
.(van de balie te L euven) . 

2e KA~mR. - 21 september 1970. 

\VEGVERKEER. - R ICB:TINGSVERAN
DERING. - BESTUURDER DIE RECHTS 
WIL AFSLAAN.- BESTUURDER DIE DE 
VOORSCHRIFTEN VAN ARTIKEL 25-2, a 
EN c, VAN RET WEG\TE;RKEERSREGLE
MENT VAN 10 DECEMBER 1958 NIET IN 
ACHT NEEMT.- MANEUVER DAT ONDER 
DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 17 VAN 
DIT RE.GLEl\illNT VALT. 

H et maneuve1· dat e1·in bestaat 1·echts aJ te 
slaan om de 1·ijbaan te ve?'laten wo1·dt niet 
mee1· behee1·st doo1· de voo?"sclwijten van 
a1·tilcel 25-2, a en c, van het wegve?·kee?·s
?'eglement en valt onde?' de toepassing van 
a1·tilcel 17 van dit ?'eglement, indien, al 
is het wegens de omstandigheden, de be
stttunle?' de voo?·sclwijten van de ee?"ste 
van deze ?'eglementai?·e bepalingen niet 
in acht neemt, en rnet name niet zo lcoTt 
mogelijk 1·echts ajslaat (1). 

{VANOUTRYVE E.N PERSONENVENNOOT
SCHAP llffiT BEPERKTE AANSPRAKELIJK
HEID «TRANSPORT BRUvVIER n, T. MEY
FROOT.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
arrest, op 26 november 1969 gewezen 
door h et Hof van beroep te Gent ; 

Overwegende dat het arrest enkel uit-

(1) Cass., 26 september 1968 (Ar1·. cass., 
1969, blz. 109). [ 

spraak doet over d e burgerlijke belan
gen; 

Over h et middel afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk 
W etboek, 17, 18, 25-2 en 27-1 van het 
koninklijk besluit van 14 maart 1968 
houdende algemeen r eglem ent op de 
politie van het wegverkeer, · 

doon lat het bestreden arrest de vol
ledige aansprakelijkheid v an het ongeval 
op beklaagde legt en de eisers dienvolgens 
veroordeelt om aan de burgerlijke p artij 
de volledige vergoeding t e betalen voor 
d e schade welke door het ongeva1 werd 
veroorzaa.kt en in d e kosten van de aan
leg in boger beroep, om de reden dat h et 
slachtoffer, bij het aanzetten van de 
vrachtwagen van beklaagde, mocht door
rijden zonder te wachten op de verande
ring van richting door b eklaagde aan
gekondigd m et zijn richtingslichten, ge
zien deze b estuurder doorreed tot in het 
midden van h et kruispunt, en dusdoende 
krachtens de artikelen 17 en 18 van 
gezegd r eglem ent · de verplichting opge
nomen had h et slachtoffer te laten voor
gaan, en het arr est zodoende niet op 
afdoende wijze antwoordt op de conclusie 
door de eisers voor h et hof van b eroep 
genomen, waarin deze lieten gelden dat 
om de r espectievelijke aansprakelijkheid 
van beklaagde en van h et slachtoffer te 
beoorclelen men diende te vertrekken uit 
het standpunt dat ten d eze niet de arti
k elen 17 en 18 van h et reglement van 
t oepassing vvaren, maar a.rtikel 25-2, en 
dat hieruit volgde dat het overgroot 
gedeelte van d e aansprakelijld1eid aan 
het slachtoffer zelf toeviel, zulks wegens 
zware onvoorzichtigheid om zich op een 
kruisptmt te hebben begeven naast een 
.zware kamion waarvan d e richtingslich
ten werlden, en wegens artikel 27-1 van 
h et reglement om niet te h ebben lnmnen 
stoppen voor een hindernis die kon wor
den voorzien, 

teTwijl, J1U b eldaagde, zoals het arrest 
constateert of a lthans niet tegenspreekt, 
n a tot in h et midden van het kruisptmt 
te zijn gereden, daar van richting h ad 
veranderd om naar rechts af t e slaan, 
deze beweging niet onder de toepassing 
viel van de artikelen 17 en 18, maar 
van artikel 25-2 v an dit reglement, 

te1·wijl, om de wederzijdse aanspr ake 
lijlrneid van beldaagde en van h et slacht
offer te beoordelen, om t e onderzoeken 
in welke m ate h et slachtoffer aan arti
k el 27-1 van gezegd r eglement zou zijn 
te kort gekomen d oor niet te kunnen 
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stoppen voor een hindernis die kon 
worden voorzien, en om meer bepaald 
te onderzoeken welke gedraging het 
slachtoffer van beklaagde kon verwach
ten, het arrest die vraag in het licht van 
artikel 25-2 en niet op grond van de 
artikelen 17 en 18 van het reglement had 
moeten beslechten, 

en te1'1vijl, minstens, de beschouwingen 
van het arrest het niet mogelijk maken 
te weten, op grond van welke ten deze 
aanwezige gegevens de rechter kon be
slissen dat de door beklaagde uitgevoerde 
beweging onder toepassing viel van de 
arbikelen 17 en 18 en niet van artikel 25-2 
van het reglement, well{ gebrek aan 
motivering een schending uitmaakt van 
artikel 97. van de Grondwet, daar het 
aldus het Hof in de onmogelijkheid stelt 
te weten in welke mate de rechter een 
juiste toepassi1'lg heeft gedaan van de 
hoger ingeroepen wettelijke en reglemen
taire bepalingen : 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegencl.e dat, door te besllssen dat 
geen medeverantwoordelijkheid van het 
·slachtoffer in het . ontstaan van het 
ongeval dient aangenomen te worden, 
dat het namelijk geen fout heeft bedreven 
met in de vrije ruimte tussen de vracht
wagen en het voetpad te rijden, nu het 
daartoe plaats genoeg had, en dat het 
bij het aanzetten van de vrachtwagen 
ook ·mocht doorrijden zonder te wachten 
op de verandering van richting door de 
bestuurder van de vrachtwagen kenbaar 
gemaakt door middel van zijn richtings
lichten, « gezien deze besttniTder door
reed tot in het midden van het kruisptmt », 
en dusdoende, krachtens de artikelen I 7 
en 18 van het wegverkeersreglement, de 
verplichting opgenomen had van het te 
laten voorgaan, het arrest de gegevens 
aanduidt op grond waarvan het beslist 
dat de door eiser uitgevoerde beweging 
onder toepassing viel van de artikelen 17 
en 18 van dit r eglement, en eveneens 
passerid antwoordt op de in het middel 
overgenomen conclusie ; 

W at de eerste twee onderdelen betreft : 

Overwegende dat de bestuurder die 
naar rechts wil afslaan, de voorschriften 
van artikel 25-2, a en c, van het wegver
keersreglement moet in acht ne1uen ; 

Dat echter, indien hij de voorsclu·iften 
van artikel 25-2, a en c, van gezegd 
reglement niet naleeft, a! was het inge
volge overmacht, het door hem uitge
voerd maneuver niet meer valt onder de 

voorsclu·iften van voormeld artikel, maar 
onder die van de artikelen 17 en 18; 

Overwegende dat het arrest vaststelb 
dat eiser, na een verandering van richting 
te hebben kenbaar gemaakt, door middel 
van zijn richtingslichten, tot in het 
midden van het kruispunt dom·reed ; 

Overwegende dat, nu uib die vasbstel
lingen blijkt dat eiser de voorschriften 
van artikel 25-2, a en c, niet in acht 
genomen heeft, namelijk door niet zo 
kort mogelijk rechts af te slaan, bet 
arrest daaruit wettelijk heeft afgeleid 
dat eiser, krachtens de artikelen 17 en 18 
van voormeld reglement, de verplichting 
opgenomen had het slachtoffer te laten 
voorgaan; 

Overwegende dientengevolge dat h et 
arrest de beoordeling van de wederzijdse 
aansprakelijkheid, het onderzoek nopens 
de tekorbkoming van het slachtoffer aan 
artikel 27-l van bedoeld reglement, en 
nopens de gedraging die dit laatste 
vanwege de eiser kon verwachten, wette
li.ik op grond van de artikelen 17 ep. 18 
van gezegd reglement heeft beslecht; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

21 september 1970. - 2e kamer. -
Voo?·zitte?', de H. Belpaire, raadsheEr 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Gerniers. ·- Gelijkluidende con
clttsie, de H. Krings, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, de H . Bayart. 

2e KAMER. - 21 september 1970. 

VERZEKERINGEN. VERPLICHTE. 
AA...'N'SPRAKELIJKREIDSVERZEKE.RING IN
ZAKE MOTORRIJTUIGE.N. - 0MVANG. 
- EIGENAAR VAN HET VOERTUIG, . 
VERZEKERINGNEll'lER.- VOERTUIG BE
STUURD DOOR EEN ANDERE PERSOON 
DAN DE VERZEKERINGNE~IER. - VooR-· 
WAARDEN ,WAARONDER DE AA...'N'SPRAKE
LIJKHEID VAN DEZE BESTUURDER GE -· 
DEKT IS DOOR DE VERZEKE.RING VAN 
DE EIGENAAR VAN HET VOERTUIG. 

Buiten het geval waa?·in cle houcle1· ol 
cle bestutwcle?' van een rnoto1'1'ijtuig, clie
zich doo?· cliejstal of geweldpleging de-
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macht ove1· het moto1·rijtuig heejtve1·schajt, 
is zijn bu1·ge1'?'echtelijke aanspmkelijk
heicl geclelct cloo1· de doo1· de eigenaa1· van 
het voe1·tuig gesloten ve?·zelce1·ing ; is cle?·
halve niet wettelijk ge1·echtvaa1'Cligcl 
het vonnis dat op gn5ncl alleen clat 
de bestutwde1· van het voe?'tttig noch de 
ve1·zelcm·cle noch een benacleelde pe1·soon 
is, beslist clat de bu1·ge1Techtelijke aan
spralcelijlcheid van cleze bestttunle1· en 
die van zijn vacle1·, bu?·ge?Techtelijk aan
spmlc.elijlce , 1-piet gedelct zijn cloo1· de 
veTzeke?·ingsove?·eenlcomst, die de eige
nam· van het vom·tttig heeft gesloten ( 1) . 
(Wet van 1 juli 1956, art. 1 en 3.) 

(LI:E<VEN FLORIZOONE. EN BERNARD F;LORI
ZOONE, T. PAVARD, BONZETT:E<, D:E;
CLERCK, « ASSURANTIE VAN D:E; BEL
GISCI!E BOERENBOND ll EN ·vERZEKE

RINGSii'IAATSCHAPPIJ «ZURICH ll. ) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het b estreden 
vonnis, op 18 november 1969 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
R echtbank te Veurne; 

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

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgesCJhreven 
rechtsvorm.en werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is; 

II. Wat d e voorziening betreft tegen 
d e b eslissing : 

1 ~ over de burgerlijke vordering door 
de e1sers tegen de vennootschap « Zm·ich " 
ingesteld: 

Overwegende dat de eisers geen middel 
opwerp en; 

2°. over de burgerlijke vordering door 
de e1sers tegen de « Assm·antie van de 
Belgische Boerenbond " en tegen De
clerck ingesteld : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van ar t1kel 3 van d e wet betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen, 

. cloonlat, bij bevestiging van de_ beslis
smg van de eerste r echter, h et bestreden 

(1) Raadpl. cass., 18 januari 1963 (B1tll. en 
PAsro., 1963, I, 680) en 23 november 1967 (A?T. 
cass., 1968, biz. 423). 

ClARf'A'I'm . i!l71 - R 

vonnis, hoewel het Declerck veroordeelt 
om tussen te komen in het geding, de 
vordering van de eisers tegen de « Assu
rantie van de Belgische Boerenbond "• 
die voornoemde Declerck dekt, niet ont
vankelijk verklaart op grond hiervan dat 
Bernard Florizoone, rechtstreeks dagende 
partij, noch verzekerde van voormelde 
assurantie noch benadeelde is doch aileen 
burgerlijk aansprakelijk voor de schade 
door zijn zoon Lieven veroorzaakt, en dat 
Declerck met de verzekeringsmaatschap
pij heeft gecontracteerd en de verzekerde 
IS, 

te1·wijl, luidens artikel 3 van de wet 
van 1 juli 1956, en tevens luidens de 
verzekeringspolis, ieder houder en ieder 
bestuurder van het motorrijtuig « ver
zekerde " is en Bernard Florizoone zowel 
a ls vader wettige beheerder van de goe
deren van zijn minderjarige zoon Lieven, 
bestuurder van het voertuig, als in eigen 
naam de « Assurantie van de Belgische 
Boerenbond" en Declercl~ gedagvaard 
heeft: 

Overwegende dat « verzekerde » en 
« verzekeringnemer" verschillende be
grippen uitmaken; dat, luidens artikel 3 
van de wet van 1 juli 1956, de verzekering 
de burgerr echtelijke aanspra.kelijkheid 
moet dekken van de eigenaar, van iedere 
houder en van iedere bestum·der van het 
verzekerde motorrijtuig; 

Dat, vermits de burgerlijke aansprake
Iijkheid van de bestuurder van het voer
~uig bijgevolg door de verzekering gedekt 
1s, de rechtbank niet wettelijk mocht 
beslissen op de enige bovenvermelde 
overweging dat Bernard Florizoone niet 
de verzekerde is van de « Assurantie 
van de Belgische Boerenbond "• in zover 
hij de vordering had ingesteld als vader 
wettige beheerder van de goederen van 
zijn m.inderjarige zoon Lieven die, naar 
luid van h et vonnis, h et verkeersongeval 
veroorza.akt h eeft ; 

Overwegende dat, luidens bovenaan
geh aald artikel 3, weliswaar de burger
lijke aanspra.kelijkheid van hen die zich 
door diefstal of geweldpleging de macht 
over het motorrijtuig hebben verschaft 
door de verzekering niet gedekt is , doch 
dat het vonnis zich op ]aatstvermelde 
omstandigheid niet b eroept om de aan
sprakelijkheid van de eigenaar van het 
voertuig en dienvolgens de verzekering 
nit te sluiten; 

Om die r edenen, verwerpt de voorzie
ning in zover zij gericht is tegen de 
beslissing over de strafvord!;}ring, a lsook 
over de burgerlijke vordering door de 
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eisers tegen de vem1ootschap " Zurich » 
ingesteld; vernietigt het bestreden von
nis in zover het, uitspraak doende over 
de burgerlijke vordering tegen de" Assn
rantie van de Belgische Boerenbond » en 
Declerck ingesteld, b eslist heeft dat die 
vordering niet ontvankelijk is voor zoveel 
zij door Bernard Florizoone, handelend 
als vader wettige beheerder van de 
goederen van zijn minderjarige zoon 
Lieven, werd ingesteld; beveelt dat mel
ding van. dit arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de gedeeltelijk venue
tigde beslissing ; veroordeelt de eisers in 
de helft van de kosten en bovendien in 
de kosten van de voorziening tegen de 
veJlllOotschap " Zurich » ; veroordeelt de 
" Assurantie van de Belgische Boeren
bond » en D eclerck in de overige kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Iepe1·, recht 
doende in hager beroep. 

21 september 1970. - 2e kamer. -
Voo?·zitte?' en Ve1·slaggeve1·, de H . Belpaire, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijlcluiclende conclusie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Leper 
(van de balie te Veurne). 

2e KAMER. - 21 september 1970. 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE. -
S.AMENSTELLING VAN DE. ZETE.L. -
STRAFZAKE.N. - DE.BATTEN AANGE.
VANGEN. - SAME.NSTELLING VAN DE. 
ZETEL GEWIJZIGD. - DEBATTE.N HER
NOMEN « AB INITIO». - WE.TTELIJKE. 

BESLISSING. 

W annee1· de co?'?'ectionele ?'echtbanlc met 
het oncle?·zoelc van een zaalc is begonnen 
en, nadat de samenstelling van de 
?'echtbanlc is gewijzigcl, cle clebatten 
ab initio he1·1wrnen wenlen, is het gewe
zen vonnis ~titgespTOlcen doo1· ?'echte?·s, die 
alle te1·echtzittingen van de zaalc hebben 
bijgewoond.(1). (Wet van 20 april1810, 
art. 7.) 

(BOUVEROUX.) 

ARRE.ST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 4 september en 13 november 1967 
(An·. cass., 1968, blz. 2 en 373). 

arrest, op 3 december 1969 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 7 van de wet van 
20 april 1810 op de organisatie van de 
rechterlijke orde en de rechtsbedeling, 
en 97 van de Grondwet, 

doonlat het bestreden arrest de veroor
delingen, doOl' de Correctionele Recht
bank te Veurne tegen erser uitgesproken, 
bevestigt, 

te1·wijl dit vonnis, geveld zijnde door 
een magistraat, de heer De Splenter, die 
niet alle aan het ond.erzoek van de zaak 
gewijde terechtzittingen had bijgewoond, 
door nietigheid is aangetast, en het 
arrest, door dit vom1is in al zijn beschik
kingen te bevestigen, de nietigheid ervan 
heeft o.vergenomen : 

Overwegende dat nit het zittingsblad 
van 12 september 1969 blijkt dat de 
rechter, die het vonnis uitsprak, de 
gehele procedm·e h eeft hernomen ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genoruen; 

En overwegende dat de snbstantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkorustig de wet 
is; . 

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

21 september 1970. - 2e kamer. 
Voo?·zitte?', de H. Belpaire, raadsheer 
waa.rnem.end voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Gerniers. - Gelijlcluidende con
clttsie, de H . Krings, advocaat-generaal. 

Pleite?·, de H. Carlier (van de balie 
bij het Hof van b eroep te Brnssel). 

2e KAMER. - 21 september 1970. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. -
STRAFZAKE.N. NA EE.N E.ERSTE. 
VOORZIEN:q<G WORDT GE.EN ANDERE 
VOORZIENING TOE.GELATEN. - UIT
ZONDERINGEN. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - OVERSPEI,. - AF
STAND VAN DE KLAGER TIJDENS HET 
CASSATIEGEDING. - STRAFRECHTE;LIJ
KE. EN BURGERRE.CHTE.LIJKE VEROOR-
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DELING ZONDER GEVOLG. - BESLISSING 
VAN HET HoF. 

1 o B~titen het geval, voorzien in a1·tikel 40, 
lid 4, van de wet van 15 juni 1935 op 
het geb1·uik elm· talen in ge1·echtszaken; 
van 1·egelmatige ajstand of van cassatie
be?·oep tegen een an·est van verwijzing 
naa1· het hof van assisen, kan in st?·aj
zaken een pa1·tij zich geen tweede maal 
in cassatie V001'Zien tegen een en rfezeljde 
besliss1:ng (1). (Wetb. van strafv., 
art. 438.) 

2o vVannee1· inzake ove1·spel rfe beledigde 
echtgenoot tijdens het cassatiegeding 
ajstand heeft gedaan ' van zijn klacht, 
zegt het Hoj, zonde1· te beslissen op de 
voo1·ziening tegen het ve1·oo1·delend a1'1'est, 
voo1· recht clat dit w ·1·est zonde1· gevolg 
blijjt en beveelt dat melding van zijn 
w·Test zal worden gemaakt op de kant 
van di e beslissing (2) . (Wet van 17 april 
1878, art. 2, lid 2.) 

tT ... , T. G .... ) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beschikking van 20 september 1968 van 
de Raadkamer van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Mechelen en op het 
bestreden arrest, op 12 december 1969 
door het Hof van beroep te Brussel 
gewezen: 

I. W at de voorziening betreft tegen de 
beschikking van 20 september 1968 : 

Overwegende dat eiseres tegen deze 
beschikking reeds vroeger een voorzie
ning ingesteld heeft ; 

Dat deze voorziening echter bij arrest 
van 10 maart 1969 verworpen werd, 
omdat ze v66r de definitieve eindbeslis
sing ingesteld werd en dus niet o.ntvanke
lijk was; 

Overwegende dat een tweede voorzie
ning tegen dezelfde beschikking door 
~ezelfde partij ingesteld niet ontvankelijk 
IS; 

II. Wat de voorziening betreft tegen 
het arrest van 12 december 1969 : 

(1) Cass., 18 augustus 1970 (A1'1'. cass., 1970, 
blz. 1050); raadpl. cass., 6 oktober 1952 (Bttll. 
en Pasrc., 1953, I, 42). 

(2) Cass., 10 juli 1950 (Bull. en Pasrc., 
1950, I, 825) en 13 januari 1958 (ibid., 1958, 
I, 497). 

Overwegende dat eiseres, bij vonnis 
op tegenspraak van 13 december 1968, . 
een eerste vonnis bij verstek bevesti
gende, wegens overspel veroordeeld werd ; 
dat het arrest aan eiseres akte heeft 
gegeven van de afstand van haar hoger 
beroep en het hoger betoep van het 
openbaar ministerie zonder voorwerp 
heeft verklaard ; 

Overwegende dat de echtgenoot van 
eiseres tijdens het geding in cassatie 
verklaard heeft afstand 'te doen van zijn 
klacht; · 

Dat deze afstand aan de procedure 
een einde stelt en elke uitwerking ont
neemt aan de strafrechtelijke veroorde
ling en aan de burgerlijke veroordeling 
die er het gevolg van was ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning voor zover zij gericht is tegen de 
bestreden beschih;king; zegt voor recht 
dat het bestreden arrest zonder uitwer
king zal blijven zowel wat de straf- als 
burgerlijke veroordeling betreft ; beveelt 
dat melding van dit arrest zal gemaakt 
worden op de kant van het bestreden 
arrest ; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

21 september 1970. - 2e kamer. 
Voorzitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Belpaire, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, 
advocaat-generaal.-'-- Pleite1·, de H. Hou
tekier. 

2• KA.MER. - 21 september 1970 . . 

VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROOR
DELING. - GEWONE OPSCHORTING OF 
PROBATIEOPSCHORTING. - YERPLICH
TING VOOR DE RECHTER DE REDE.:1'1EN 
VAN DE BEVOLEN lVIAATRE.GEL NADER 
TE BEPALEN. 

De beslissing waa1·bij de opschoTting van 
de uitspmalc dm· ve1·oo1·deling woTdt be
volen, moet co1w1·eet en precies de redenen 
opgeven wacwom de 1·echte1' geoonleeld 
heejt te moeten geb1·uilc rnalcen van het 
1·echt dat de wet hern toelcent (3). (Wet 
van 29 juni 1964 betreffende de op-

(3) Vgl. inzake bescherming van de maat
schappij cass., 24 oktober 1966 (An·. cass. , 
1967, biz. 258); raadpl. cass., 23 oktober 
1967 (ibid., 1968, blz. 265). 
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schorting, , het uitstel en probatie, 
art. 3, lid 4.) 

(PROCUREUR-GENERAAL TE G:E;NT, 
T. VAN GASTEL.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
arrest, op I4 janu ari 1970 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 9, II, I7, 20 van 
de wet van 3 januari I933, 3 van de 
wet van 29 juni I964 en 97 van de Grand
wet, 

cloo?"clat het bestreden arrest de opschor
ting van de 11itspraak van de veroordeling 
gelast, op grand hiervan dat het beroepen 
vonnis terecht bedoelde maatregel heeft 
bevolen, 

te?"wijl de beslissingen die de opschor
ting gelasten met redenen moeten om
kleed zijn: 

Overwegende dat luidens artil{el 3, 
lid 4, van de wet van 29 jtmi I964 
betreffende de opschorting, het uitstel 
e)l de probatie, de b eslissingen die de 
opschorting gelasten met redenen moeten 
om.kleed zijn ; 

Overwegende dat, om aan dit voor
schrift te voldoen, de rechter zich er 
niet toe mag beperken het vervullen van 
de wettelijke vereisten tot het gelasten 
van de opschorting vast te stellen, maar 
dat hij de redenen moet vermelden die 
bedoelde maatregel r echtvaardigen ; 

Overwegende dat h et arrest zich ertoe 
b eperkt te bepalen dat het beroepen 
vonnis terecht de opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling gelast 
heeft; 

Dat de eerste rechter, buiten de vast
stalling van het vervuld zijn van de 
wettelijke vereisten, enkel bepaalt, zon
der te preciseren, dat er gronden bestaan 
om de opschorting te gelasten; 

Dat h et middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt h et bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroor
deelt v erweerder in de kosten ; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

2I september I970. - 2e kamer. -
Voo?·zitte1·, de H . Belpaire, raadsheer 

waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', 
de H. Gerniers. - Gelijlcluidencle con
clusie, de H . Krings, advocaat-generaal. 

2e K AMER. - 21 september 1970. 

I 0 AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOIVIST).- VERGOEDEN
DE INTERESTEN. - BEGRIP. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST. - OiliVANG VAN 
DE SCHADE. - VERGOEDENDE INTE
R:E;STEN. - DATUJ\'1: WAAROP ZIJ BE 
GIJ\"'NEN TE LOPEN. SOEVE.REINE 
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECH
TER. 

I 0 De ve1·goeclencle inte1·esten toegekend op 
de schadeve1·goecling die ve1·schtddigd is 
wegens een aqttil·iaanse jottt, hebben 
bet1·elclcing op de omvang van de schade 
en malcen deel ttit vctn de ve1·goeding (I). 
(Burg. Wetb ., art. 1153, 1382 en I383 .) 

2° Inzalce aansp-ralcelijlcheid bttiten ovm·
eenlcomst stelt de jeitem·echte1·, binnen 
de gTenzen van de conclttsies van de 
paTtijen, de datum vast vctnaj wellce de 
inteTesten, die uitm·acwcl vm·goeclende 
inte1·esten z~jn, moeten worden bm·e
lcend (2). (Bm·g. Wetb ., arc. I382 
en I383.) 

(HEREiliANS, T. BRUERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op he!; bestreden 
vonnis, op 13 januari 1970 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Turnhout ; 

Overwegende dat het vonnis enkel 
uitspraak doet over de burgerlijke vorde
ring; 

Over het middel hieruit afgeleid d at 
het bestreden vonnis, 

ee1·ste ondenleel, de conclusie niet; be
antwoordt door eiser ontwikkeld in ver
band met de begroting van de schade-

(1) Cass., 31 oktober 1966 (A?'J'. cass., 1967, 
blz. 291). 

(2) Oass., 2 maart 1970 (An·. cass., 1970, 
blz. 607). 
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posten een, drie en negen, zijnde : 
schade aan kledij, diverse verplaatsingen 
en kosten van aanvullend deskundigen
onderzoek; 

tweede onde1·deel, ten onrechte mora
toire interesten toekent op de vergoeding 
voor de bestendige gedeeltelijke arbeids
ongeschiktheid van het slachtoffer, mate
rieel en moreel vermengd, vanaf 18 maart 
1967, dag van het OJ>geval, hoewel die 
arbeidsongeschiktheid zich slechts conso
lideerde op 13 januari 1968; 

de1·de onde1·deel, ten onrechte aan het 
slachtoffer wegens bestendige gedeelte
lijke arbeidsongeschiktheid, materieel en 
moreel vermengd, een vergoeding toekent 
van 20.000 frank per percent, terwijl de 
vigere11de rechtspraak maximum 
15.000 frank p er percent toekent : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis er zich 
toe beperkt te oordelen dat de kwestieuze 
bedragen niet ernstig worden bet·w:ist ; 

Overwegende dat het zodoende in 
gebreke blijft de conclusie van eiser te 
beantwoorden ; 

Dat het onderdeel gegrond is ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonn:is vanaf 
18 maart 1967, datum van het ongeyal, 
geen morato:ire interesten doch " vergoe
dende » interesten toekent ; 

Overwegende dat het tot de bevoegd
heid ·van de rechter behoort de omvang 
van de door een misdrijf veroorzaakte 
schacle soeverein te bepalen en, desgeval
lend, ten titel van aanvu.llende vergoe
ding, vergoedende interesten toe te 
kennen en de datum vast te stellen vanaf 
welke die interesten moeten worden 
berekend; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenornen ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis de ele
menten opsomt die het in acht neemt 
om de in het onderdeel bedoelde vergoe
ding op 20.000 frank per percent arbeids
ongeschiktheid te bepalen ; 

Overwegende dat het onderdeel, het
welk erop neerkomt de feitelijke beoor
deling v.an de rechter te becritiseren, niet 
ontvankelijk is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis doch aileen in zover het 
verweerder veroordeelt tot vergoeding 
van schade aan kledij en wegens diverse 

verplaatsingen, alsook tot de kosten van 
het aanvullend deskundigenonderzoek ; 
beveelt dat melding van dit arrest zal 
worden gemaakt OP. de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerder in de kosten ; ver
wijst de ald,us beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Mechelen, 
rechtdoende in hager beroep. 

21 september 1970. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1·, de H. Belpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. de Vreese. - Gelijlchtidende con
clusie, de H. Krings, advocaat-generaal. 
- Pleitm·, de H. Vandernoorten (van d1'1 
balie te Mechelen). ' 

2• K.A!IIER. - 21 september 1970. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
AFsTAND. - STiiAFZAKEN. - VooR
ziENING VAN HET BESTUUR DER )JOU· 
ANEN EN ACCIJNZEN TEGEN Er;}N VRIJ · 
SPREKEND ARREST. - AFSTAND DOOR 
EEN LASTHEBBER, HOUDER VAN EEN 
BIJZONDERE VOL!I'IACHT. - AFSTAND 
GELIJK AAN DE AFSTAND VAN DE 
RECHTSVORDERING. - DECRETERING. 

lncl,:en het be8ttttw deT douanen en accijn
zen, 1•ervolgende pcwtij, doo1· tttssenlcomst 
van een lasthebbm·, houde1· van een bij
zonde?·e volmacht, aJstand doet van de 
voo1·ziening die het tegen een v1·ijsp·elcend 
a1'1·est heeft ingesteld, dec1·etee1·t het Hoj 
de afstand van de voo1·ziening, daar 
deze ajstand gelijkstaat met een ajstand 
van de 1'echtsvO?·deTing (1). 

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

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest , op 19 februari 1970 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende dat Meester , Fernande 
Fazzi, advocaat van het Bestuur van 
financien, houdster van een daartoe 

(1) Ca.ss., 24 februa.ri 1969 (A1'1', cass., 1969, 
blz. 601). ' 
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bijzondere volmacht, verldaard heeft in 
naam van de Belgische Staat, Bestuur 
der douanen en accijnzen, af te zien van 
de door de Staat tegen voormeld arrest 
ingestelde voorziening ; 

Overwegende dat verweerster door 
gezegd arrest vrijgesproken werd; dat 
de afstand van de voorziening dient gelijk 
gesteld te worden met de afstand van de 
vordering; 

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

21 september 1970. - 2e kamer. -
Voo?·zitte?·, de ;H. Belpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?·, 
de H. Gerniers. - Gelijlcltticlencle con
clusie, de H. Krings, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 22 september 1970. 

1 o CASSATIEMIDDELEN. :__ DIRECTE 
BELASTINGEN. - MIDDEL AFGELEID 
UIT DE l\ITSKENNING VAN DE BEWIJS
KRAOHT VAN DE AKTEN. - ZONDER 
VERDERE PRECISERING. - NIET ONT
VANKELIJK l\ITDDEL. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - DIREOTE BELAS
TINGEN. - BEROEP VAN DE BELAS
TINGSCHULDIGE VOOR HET HOF VAN 
BEROEP.- BEROEP GEGROND OP «DE 
REDENEN AANGEVOERD TIJDENS DE 
ADl\ITNISTRATIEVE PROCEDURE ». - AR
REST DAT EEN VAN ALl)US AANGE
VOERDE l\ITDDELEN OVERNEEMT. 
MIDDEL ONBEA.l.'<TWOORD. NIET 
GEMOriVEERD ARREST. 

go REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- DIREOTE BELAS
TINGEN. - HOF VAN BEROEP DAT 

(1) Cass., 23 januari 1962 (Bull. en PAsrc. , 
1962, I, 606) ; vgl. cass., 29 september 1967 
(A?'?', cass., 1968, blz. 141). 

(2) Over de verplichting te antwoorden op 
de middelen door de b elastingschuldige aan
gevoerd in het b eroep voor het hof van beroep, 
ingeval de betrokkene er niet van afgezien 
heeft, raadpl. cass., 2 februa.ri 1960 (Bull. 
en PAsrc., 1960, I, 621) en de noot 1, blz. 622; 
22 november 1960 (ibid., 1961, I, 319). 

Over het punt dat d e rechter geen antwoord 

EEN l\UDDEL VERWERPT OM AAN DE 
ZAAK EIGEN REDE.NEN. - DOE.T GEEN 
UITSPRAAK BIJ WEGE VAN ALGEllmNE 
EN ALS REGEL GELDENDE BESCHillKIN
GEN. 

1° Niet ontvanlcelijk, we gens het ontb?·eken 
van JJ?'ecise?·ing, is het uit cle mislcenning 
van cle bewiJslcmcht van cle alcten ajge
leicl miclclel, clat cle aJcten, waa?·van cie 
bewijslc?-acht zou mislcencl zijn, niet ve?· 
melclt (1). 

2° Heejt cle belastingschulclige in zijn 
ve?·zoelcsch?-ijt ~tan het hof van be1·oep 
tot staving van zijn be?·oep gesteuncl op 
« cle 1·eclenen aangevoenl tijclens cle aclmi
nist?·atieve p?·ocecltwe », clan is niet 
?'egelmatig gemotiveenl het a?'?'est clat een 
van cle miclclelen, waa1·nam· het be?·oep 
alclus ve1·wijst, wee1·geejt zoncle1· e?·op te 
antwoonlen (2). 

go Het a?'?'est clat een cloo?' een pa?·tij aan
gevoe?·cl miclclel ve?'We?·pt om 1·eclenen 
eigen aan cle zaak, rloet geen 'ttitsp?'aalc 
biJ wege van algemene en als 1·egel 
gelclencle beschikking (g), (Gerecht. 
Wetb., art. 6.) 

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

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 j anuari 1970 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97, llO, ll2 van 
de Grondwet, 1g15, 1g17, 1g19, 1g20, 
1g22 van het Burgerlijk Wetboek en 44 
van het Wetboek van de inkomsten
belastingen, 

doordat, hoewel eiser in zijn verzoek
schrift uitdruldmlijk ernaar verwezen 
heeft dat zijn beroep ook gestetmd was 

behoeft te verstrekken op de redenen waar
naar een partij in a lgemene bewoorclingen 
verwijst, vgl. cass., 27 oktober 1966 (A?'J', 
cass., 1967, blz. 280); raadpl. cass., 14 mei 
1968 (ib·id. , 1968, biz. 1135). 

Anders is het wanneer, zoals in het bestreden 
arrest, de rechter in zijn beslissing een van 
deze redenen weergeeft, die door hem a ls 
een precies middel wordt aangemerkt , 

(3) Raadpl. cass., 24 januari 1067 (A1·r. 
cass., 1967, biz. 634) en noot 1. 
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" op de · redenen aangevoerd tijdens de 
administratieve procedure " en bijgevolg 
ook op de redenen vervat in zijn brief 
van 9 juli 1966 .waarbij voorgehouden 

. ward dat «Is hat geen onderhoudsgeld 
of rente, voor de belastingplichtige blijft 
hat een last, en meer bepaalclelijk een 
bedrijfslast n, en hoewel het arrest aan
neemt dat eiser staande heeft gehouden 
dat " de betaling van de rente voor hem 
een bedrijfslast was en dat, moest hij de 
verbintenis niet nakomen, hij mindere 
vergoedingen voor zijn beheerderschap 
zou ontvangen "• het arrest niettemin de 
aftrekbaarheid van de uitkeringen af
wijst, zonder enige reden op te geven 
waarom die uitkeringen geen bedrijfslast 
zouden zijn, 

tm·wijl het arrest en de bewijskracht 
van de akten miskent en aan zijn ver
plichting tot motiveren van zijn beslissing 
tekort komt, met het gevolg dat ook 
artilrel 44 van het W etboek van de 
inkomstenbelastingen geschonden wercl,, 
en die schending des te meer opvalt· 
daar hat arrest « in feite " aanneemt dat : 
l o de uitkeringen de tegenprestatie z1jn 
van de afstand door de moeder van eiser 
" van elk mandaat en van elke vergoeding 
in de vennootschap " ; 2° de uitkeringen 
htm oorzaak vinden « in de overeenkomst 
tussen heiden (eiser en zijn moecler) 
afgesloten ter gelegenheid van de afstand 
door de moeder van elk mandaat en elke 
vergoeding in de vennootschap " : 

Overwegende dat, in zover het middel 
de miskenning van de bewijskracht " van 
de alden n inroept, het niet ontvankelijk 
is, daar het de alden niet preciseert 
waarvan de bewijskracht zou zijn mis
kend; 

Overwegende dat hat aan hat hof van 
beroep overgelegde verzoekschrift van 
eiser, strekkend tot beroep van de beslis
sing van de directeur der belastingen, 
onder meer steunde op " de redenen aan
gevoerd tijdens de administratieve proce
dure " ; dat het arrest zelf die redenen 
preciseert en aanstipt dat eiser « tijdens 
de administratieve procedure voorhield 
dat de betaling van de rente voor hem 
een bedrijfslast was en dat, moest hij de 
verbintenis niet na;Iwmen, hij mindere 
vergoedingen voor zijn beheerderschap 
zou ontYangen " ; 

Overwegende dat het arrest de aftrek
baarheicl van de rente enkel weerlegt in 
zover eiser staande hield dat zij als uit
kering tot onderhoud aftrekbaar was, 
zonder zich uit te spreken over het ver
weer van eiser luidens hetwelk de uitke
ring aftrekbaar was als bedrijfslast ; 

Dat hat middel in die mate gegrond is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 5 van het 
Burgerlijk W etboek en 44 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen, 

doo1·dat het bestreden arrest verklaart 
dat « opdat een uitkering tot onderhoud 
aftrekbaar zou · zijn hat niet volstaat dat 
de genieter ervan behoort tot de personen 
aan wie de belastingplichtige wettelijk 
onclerhoud verschuldigd is maar ook nog 
dat de uitkering ingevolge een wettelijke 
verplichting verschuldigd is ; dat dit de 
aftrekbaarheid uitsluit van uitkeringen 
uitbetaald ter uitvoering van een over
eenkomst als tegenprestatie van een 
bekomen voordeel n, 

te1·wijl het arrest a ldus uitspraak doet 
bij wijze van algeme11.e en als regel gel
dende beschikking, en het alleszins het 
wettelijk begrip van aftrekbare beclrijfs
uitgaven of -lasten schenclt door de 
aftrekbaaJ:heid te weigeren van uitkerin
gen die warden gedaan om belastbare 
inkomsten te verkrijgen of te behouden; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de stelling van eiser, volgens welke de 
bedragen welke hij aan zijn moecler 
uitkeert van zijn belastbare inkomsten 

· dienen afgetrokken te worden op grand 
van artikel 71, § 1, 3°, van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen, verwerpt 
om de redan dat voor de toepassing van 
die wetsbepaling vereist is dat de uitke
ringen tot onderhoud worden gestort 
aan personen aan wie de belastingplich
tige onderhoud verschuldigd is overeen
komstig de in het Burgerlijk Wetboek 
bepaalde verplichtingen en dat de door 
eiser gedane uitkeringen geenszins hun 
oorzaak vinden in de door het Burgerlijk 
W etboek bepaalde verplichtingen ; 

Overwegende dat het arrest a lclus geen 
uitspraak doet bij wijze van algemene en 
als regel geldende beschikking, maar een 
door eiser aangevoerd middel om een 
reden eigen aan de zaak verwerpt; dat, 
door de aftrekking van bedoelde uitke
ringen te weigeren om de reden dat zij 
niet voldoen aan het vereiste van arti
kel 71, § l, 3°, van het vVetboek van de 
inkomstenbelastingen, het arrest even
min artikel 44 van hetzelfde wetboek 
kan geschonden hebben ·; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zover het beslist 
dat eiser geen aanspraak kan maken op 
de bepaling van artikel 71, § 1, 3°, van 
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het Wetboek van de jnkomstenbelastin
gen ; beveelt dat meldin.g van dit arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder in de helft van de 
kosten, de andere helft ten laste blijvende 
van eiser; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

22 september 1970. - 2e kamer. -
Voo1·zittm·, de H. Louveaux, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, 
de H. de Vreese. - Gelijklttidencle con
clttsie, de H. Detom·nay, advocaat-gene
raal. - Pleite1·s, de HH. Belpaire en 
Claeys Bottuaert (van de balie bij het 
Hof van beroep te Gent). 

2• KAMER. - 22 september 1970. 

1o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - NIJVERHEIDS
BEDRIJF. - WERKEI'l AAN DE GA...>;"G.
ScHATTING . - AANNEMER DIE DE 
WERKEN NIET HEEFT GESCHAT. -
ARREST DAT DE DOOR DE ADJ\UNISTRA
TIE GEDANE SCHAT1'ING OP DE KOST
PRIJS AANNEEl\'IT. - KOSTPRIJS BENE
DEN HET MAXIMUM DAT DOOR HET 
CONTRACT IS VASTGESTELD VOOR DE 
UITGE.VOERDE WERKEN. - ' ilfETTELIJK

HEID. 

2o CASSATIEMIDDELEN. - DIRECTE 
BELASTINGEN . - MID DEL AFGELEID 
UIT DE SCHE.NDI NG VAN DE BEWIJS
KRACHT VAN DE CONCLUSIE.- MIDDEL 
DAT DE GESCHONDEN · WETTELIJKE 
BEPALINGEN N IET OPGEEFT. - NIET 
ONTVANKELIJK l\HDDEL. 

1 o W ettelijk ve1·antwoonl is het d?'?'est dat 
vaststelt dat de aanneme1· in geb1·elce is 
gebleven, op het einde ·van het in aan
me?·king genomen jaa1·, de wm·ken te 
schatten wacwvan de ttitvoe1·ing over 
ve1·schillende ja1·en loopt, en ctanneemt 
dat de administmtie, op g?"Oncl van de 
gegevens wam·ove1· zij bij de aanslag 
beschilete, cleze wedcen leon schatten op 
de leostp1·ijs, indien deze het maximttm 

(1) Raadpl. cass., 26 maart 1963 (Bull. en 
PAsrc., 1963, I, 809); 3 januari 1967 (An·. 
cass., 1967, blz. 529); 5 mei 1970 (ibid., 1970, 
blz. 822). 

niet te boven gaat van wat de aanneme1· 
lc?·achtens het contract van de opd1·acht
geve1· voo1· de ttitgevoerde we1·leen leon 
bekomen (1). (Gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 25, § 1, en 32, § l, lid 1.) 

2° Niet ontvanleelijle is het middel, voo1·
gecl1·agen tot staving van een cassatie
be?'oep inzalee di1·ecte belastingen en 
ajgeleid ttit de mislcenning van de bewijs
lc?·acht van de conclttsie, wam·in de 
geschonden wettelijlee bepalingen niet 
wonlen opgegeven (2). (Wetb. van de 
inkomstenbelastingen, art. 289.) 

(BEAUVAL, T. BELGISCHE STAAT, 
l\HNISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
a.rrest, op 21 oktober 1969 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen a ls rechts
macht van verwijzing; 

Gelet op het arrest door het Hof gewe
zen op 3 januari 1967 (3); 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 25, § 1, 1°, 26, 
§ 1, eerste lid, 32, § 1, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, de wet van 18 febru
ari 1954 houdende wijziging van. genoemd 
artikel 32 en 97 van de Grondwet, 

doo1'Clat het bestreden arrest beslist dat 
het bestm.u· terecht een beclrag groot 
34.561 frank heeft gevoegd bij eisers 
belastbare inkomsten voor het jaru: 1955 
en een bedrag groot 928.521 frank bij zijn 
belastbare inkomsten voor het jaar 1956, 
welke respectievelijk op 31 december 1955 
en op 31 december 1956, 80 t. h . vertegen
woordigden van de waarde waarop de 
bouwheer in 1957 de werken ' van de 
te Denrle aan gang zijnde onderneming 
h eeft geschat, welke op genoemde data 
waren uitgevoerd, en daarover aldus 
beslist 1° om de reden dat, ofschoon 
eiser op het einde van ieder der genoemde 
dienstjaren de door de bouwheer goedge
keurde vorderingsstaten niet had lnmnen 
kennen, die inlichtingen voor hem niet 
nodig waren daar zijn boekhouding, voor 

(2) Raadpl. cass 7 september 1966 (A1'1'. 
cass., 1967, blz. 21); 10 maart 1970 (ibid., 
1970, biz. 656) . . 

(3) An·. cass., 1967, biz. 529. 
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zover ze volledig en juist was, hem in de 
mogelijkheid had moeten stellen de aan 
gang zijnde werken te ramen zodat, bij 
toepassing van de regel volgens welke de 
aan gang zijnde werken op hun kostprijs 
moeten worden geraamd, de verweerder 
het recht had die kostprijs van de aan 
gang zijnde werken te schatten op 
80 t. h . van de pri js zoals die bleek nit 
de vorderingsstaten, des te meer daar 
eiser de juistheitl van die vorderingssta
ten niet betwist ; 2° om de reden " dat 
bij gebrek aan definitieve verwerping en 
vaststaand verlies op de nitgevoerde 
werken, en zekere toepassing van de 
contractneel voorziene sancties voor de 
laattijdige voltooiing, een fiskaal verlies 
moeilijk in aanmerking te nemen is ,, 

te1·wijl, ee1·ste onclenleel, eiser staande 
hield dat, gelet op de brief van 30 decem
ber 1955 van de bonwheer en op het 
proces-verbaal van 29 mei 1956 van 
gebrek aan aanvaarding, en op de 
omstandigheden, zoals vermeld in zijn 
conclnsie, " dat bij gebrek aan waarde 
voor de bonwheer, de aan gang zijnde 
werken geen enkele waarde hebben voor 
de aannemer " en " . . . dat een raming 
pas oprecht, voorzichtig en te goeder 
tronw kan gebeuren indien ze enkel de 
bij haar opmaking gekende elementen 
in acht neemt ,, de feitem·echters dit 
verweer niet hebben beantwoord, en de 
juistheid van de raming, zegge de ont
stentenis van elke waarde, pas konden 
beoorclelen met inachtneming van de aan 

. het geval eigen, objectieve feitelijke 
omstandigheden, zoals ze op het einde 
van de kwestige dienstjaren wai·en ge
kend ; ze niet mochten voortgaan op 
de kostprijs aileen, het enige element 
dat door eisers boekhouding kon worden 
verstrekt, en de kostpri js van die werken 
niet willekem·ig mochten bepalen op voet 
van de onwettige rechtsgrond dat de 
werken, die bij de inventarisopname aan 
gang zijn, in principe moeten worden 
geschat op de kostprijs wanneer die prijs 
niet hoger ligt dan het maximmn van 
hetgeen de aannemer volgens het contract 
kon verkrijgen van de bonwheer voor de 
uitgevoerde werken, ~n op voet van de 
bewering dat de juistheid van de in 1957 
opgestelde vorderingsstaten niet door 
eiser was betwist, nu eiser dit in zijn con
clusie tegengesproken had toen hij voor
hield dat" de afwerkingsdatum van ieder 
gedeelte der werken willekemig werd 
vastgesteld " en wees op de willekem· 
der raming van de werken zoals gedaan 
door de bouwheer op ll juli 1957; met 
aldns nitspraak te doen, het arrest 

tenminste het Hof in de onmogelijkheid 
gesteld heeft te bepalen of de verwijzi:ng 
~1.aar de gemaakte koste:n, voor het ver
wezenlijke:n der aan gang zijnde werken, 
gekoze:n is als een wijze van ramen 
wegens feitelijke redenen die eigen zijn 
aan het geval of krachtens het onwettig 
beginsel dat die kosten noodzakelijk 
elke berekening van de waarde van de 
aan gang zijnde werken moeten ten 
gronde liggen (schending van alle in het 
middel aangehaalde bepalingen en inzon
derheid van artikel 97 van de Grondwet); 

· Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het arrest niet beslist 
dat de aan gang zijnde werken noodzake
lijk op lnm kostprijs moeten geraamd 
worden; dat het erop wijst dat de aan
nemer deze werken « oprecht, voorzichtig 
en te goeder trouw " client te ramen, dat 
het hem behoort " zijn inventaris op te 
stellen aan de hand der door hem bij 
te houden gegevens ,, "dat de waarde 
kan bepaald worden volgens de gegevens 
van zijn boekhouding indien deze volledig 
en jnist werd gehouden ,, dat eiser in 
gebreke is · gebleven de waarde op te 
geven op voet van vaste en objectieve 
elementen geput nit zijn boekhouding 
" of uit andere gegevens ,, dat, bij gebrek 
aan schatting, van wege eiser, verweerder 
aan de hand van de elementen waarop 
hij mocht stennen, ten deze de opmetings
staten in 1957 door de bouwheer opge
maakt, de waarde van de werken be
paalde op de kostprijs, geschat op 80 t. h. 
van de prijs door de bouwheer in deze 
opmetingsstaten aangenomen ; dat ver
weerder " de actieve waarde van deze in 
uitvoering zijnde werken in principe 
mocht bepalen volgens de kostprijs voor 
zover, zoals ten deze, niet blijkt noch 
bewezen is dat de maximumprijs, die 
eiser volgens zijn contract kon bekomen, 
lager was dan de aldus geraamde kost
prijs ,, dat eiser zelf geen kennis moest 
hebben van deze opmetingsstaten om 
zijn balans te kunnen opmaken << daar de 
actieve waarde van de uitgevoerde -en 
:nog niet opgeleverde of betaalde werken 
door hem gemakkelijk moest kllllllen 
worden bepaald .. . " ; 

Overwegende dat, doelende op de brief 
van 30 december 1955 en op het proces
verbaal van 29 mei 1956 waarop eiser 
zich beriep, het arrest erop wijst dat 
'' deze beide elementen niet tot gevolg 
hebben dat de uitgevoerde en nog niet 
opgeleverde werken verworpen of waar
deloos zonden zijn " en dat zolang er geen 
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definitieve afkeuring der werken bestond 
of definitief opgelegde boeten wegens 
vertraging, waarvan het arrest vaststelt 
dat ze niet voorhanden waren bij het 
eindigen van de betrokken dienstjaren, 
eiser niet kon beweren dat de werken in 
uitvoering geen activawaarde hadden en 
reeds een verliespost uitmaakten ; 

Overwegende dat, door voormelde 
beschouwingen en vaststellingen, de rech
ter aileen aatmeemt, met inachtneming 
van al de omstandigheden eigen aan het 
geval, ·dat verweerder ten deze bedoelde 
werken op de kostprijs mocht schatten 
hierbij steunende op de elementen waar
over verweerder bij de aanslag kon 
beschikken, en tevens passend antwoorclt 
op de conclusie van eiser ; 

Overwegende dat het middel verder 
het arrest verwijt vast te stellen dat de 
in 1957 opgestelde opmetingsstaten niet 
door eiser waren betwist terwijl hij dit in 
zijn conclusie tegengesproken had ; dat, 
nu het middel geen enkele wetsbepaling 
aancluidt met betrekking op de aan de 
conclusies te hechten bewijskracht, het 
desaangaande niet ontvankelijk is; 

Over het tweede onderdeel : 

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

22 september 1970. - 2e kamer. 
Voo1·zittm·, de H. Louveaux, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Delahaye. - Gelijklttidende con
clusie, de H. Detournay, advocaat-gene
raal. - Pleiters, de HH. Windey (van 
de balie bij het H of van beroep te 
Brttssel) en Cla~ys Boi1uaert (van de 
balie bij het Hof van beroep te Gent). 

2e KAMER. - 22 september 1970. 

1° GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN. - BELAS
TINGVERORDENING VAN 28 JUNI 1965 
VAN DE STAD NINOVE. - GLOBAAL 
BED RAG VAN DE BELASTING WORDT 
ONDER MEER BEPAALD AAN DE HAND 
VAN DE, KOSTEN VAN DE GRONDAAN
KOPEN VOOR HET OPENEN OF VER
BREDEN VAN STRATEN. - GRONDAAN
KOPEN TOT STAND GEKOMEN v66R DE 
INWERKINGTREDING VAN DE VERORDE
NING. - KOSTEN DOOR DEZE VEROR
DENING NIET BEDOELD. 

20 CASSATIE. - BEVOEGDHE.ID. -
MIDDELEN VAN AMBTSWEGE. - Dr
RECTE GEll'i.EEN'l'ELIJKE BELASTINGEN. 

BESLUIT VAN DE BESTENDIGE 
DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD.-
0NTVANKELIJKE VOORZIENING.- HoF 
DAT VAN AMBTSWEGE EEN MID DEL 
VAN OPENBARE ORDE llrAG OPWERPEN. 

1° Het globale bedmg van de belasting 
vastgesteld bij de vero1·clening van 
28 juni 196.5 van de Stacl Ninove, dat 
onde1· rnee1· bepaalcl w01·dt aan cle hand 
van cle kosten van cle g1·onclaanlcopen, 
clie nooclzakelijk zijn voo1· het OJJenen of 
ve1·breclen van st1·aten, bevat niet cle 
kosten van cle1·gelijke aankopen tot 
stanct gekomen v661· cle inwe1·kingt1·ecling 
van cleze ve?'o?·clening (1). 

2° Het Hoj van cassatie, wam·bij aanhangig 
is een ontvankelijke voo1·ziening tegen 
een besluit van cle bestenclige cleputatie 
van cle provinciemacl, inzalce cli1·ecte 
gerneentez.ijlce belastingen ttitspmalc 
cloencle, lean van ambtswege een miclclel 
opwe1·pen clat is ajgeleicl ttit cle schencling 
van een wettez.ijke bepaling van openbare 
o1·cle (2) . (Wet van 22 januari 1849 , 
art. 4.) 

(STAD NINOVE, T. VAN DURlVIE.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
besluit, op 29 augustus 1969 door de 
Bestendige Depcttatie van de Provincie
raad van Oost-Vlaanderen gewezen ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding vm1. de artikelen l , 3 en 36 van de 
gemeentelijke verordening van 28 juni 
1965 van de stad Ninove goedgekeurd 
bij koninklijk besluit van 29 september 
1965, en 2 van het Burgerlijk Wetboek, 

cloonlat het bestreden besluit, alhoewel 
het vaststelt dat de werken in de Markt
straat pas voltooid werden op 7 mei 
1965, weigert de kosten voor grondver
wervingen voor het berekenen van de 
belasting in aanmerking te nemen 0111. de 
reden dat " de bij het geval betrokken 
verwervingen voltrokken waren v66r het 
van kracht worden van het reglement 

(1) Cass., 12 mei 1070 (A1T. cass., 1070, 
blz. 844). 

(2) Cass., 15 oktober 1068 (A1T. cass., 
1960, blz. 182). 
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van 28 juni 1965 " en dat « geen enkele 
bepaling van de vigerende taksverorde
ning een terugwerking voorziet op de 
toestanden die ontstonden tijdens de 
toepassingsperiode van vroeger van 
kracht zijnde taksreglementen op de 
verhaalbelastingen "; 

te1·wijl de verordening, die sedert 
1 januari 1965 toepasselijk was, toepas
sing moet krijgen op alle door haar 
bedoelde uitgaven wanneer zij geleid 
hebben tot het openen of doortrekken 
van een straat waarvan de openstelling 
voor het verkeer, door het voltooien 
van de werken, plaats gevonden heeft 
tijdens de periode van toepasselijkheid 
van de verordening ook al zouden som
mige uitgaven zijn gedaan v66r de aan
vang van die periode : 

Overwegende dat verweerster aange
slagen werd in de gemeentebelasting 
op het openen en verbreden van straten 
op grond van de taksverordening van 
28 juni 1965 toepasselijk vanaf 1 januari 
van hetzelfde jaar; 

Overwegende dat het bestreden besluit 
op voornoemde aanslag een outlasting 
toestaat in zover de belastbare grondslag 
betrekking heeft op de door eiseres 
gedane kosten voor grondverwervingen, 
die doorgevoerd werden in de. jaren 1959, 
1960 en 1961; 

Overwegende dat voornoemd besluit 
steunt op de beschouwing dat uit artikel 1 
van voormelde taksverordening volgt dat 
aileen de grondverwervingen en de wer
k en die binnen de geldigheidsduur van de 
taksverordening plaats hebben, aanlei
ding kunnen geven tot « een toestand 
van belastingplichtigheid "' dat geen 
enkele bepaling van de vigerende taks
verordening van 28 juni 1965 een terug
werking voorschrijft op de toestanden 
die ontstontlen tijdens de toepassings
periode van vroeger van kracht zijnde 
taksverordeningen, en dat de kwestieuze 
verwervingen voltroldmn waren v66r het 
van kracht worden van het reglement 
van 28 juni 1965 ; 

Overwegende dat eiseres, zonder de 
vaststelling van de feitenrechter, luidens 
welke de kwestieuze verwervingen v66r 
het van kracht worden van voormelde 
verordening voltrokken waren, aan te 
vechten, staande houdt dat voormelde 
verwervingen ook in aanmerking kunnen 
komen voor het berekenen van de ten 
deze verschuldigde belasting op grond 
van de verordening van 28 juni 1965, 
daar deze een enkele taks voorziet die 
niet kan gesplitst worden en die al de 

gedane uitgaven b ehelst, ook al zouden 
sommige uitgaven gedaan zijn v66r .de 
belastbare periode ; 

Overwegende dat luidens artikel 1 
van voormelde verordehing, de taks tot 
doel heeft de uitgaven te dekken door 
de-gemeente gedaan voor het verwerven 
van straatbeddingen, het aanleggen van 
riolering, de verharding van wegen, het 
plaatsen van kantstenen, van trottoirs, 
en inritten; 

Overwegende dat, zo de verordening 
slechts een enkele taks voorziet, ze noch
tans een onderscheid maakt tussen de te 
verhalen . u'itgaven en het berekenen van 
het bedrag van de taks afzonderlijk 
geschiedt naar gelang deze uitgaven 
besteed werden aan grondverwervingen, 
aan riolerings- en verhardingswerken of 
het aanleggen van trottoirs en inritten ; 

Overwegende dat artikel 29, lid 1, 
van voormelde taksverordening bepaalt 
dat het eerste dienstjaar van de belasting 
overeenstemt met het kalenderjaar tij
dens hetwelk het werk zal voltooid zijn 
(voorlopige aanneming) of de grondver
wervirigen volledig doorgevoerd ; 

Overwegende dat de bestendige depu
tatie derhalve wettelijk beslist dat de 
verordening niet van toepassing is op 
verwerving die reeds volledig doorge
voerd waren v66r 1 januari 1965, datum 
waarop de verordening in werking trad ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat noch uit de bestre
den beslissing noch uit de regelmatig 
aan het Hof overgelegde stuldren blijkt 
dat een de openbare orde rakend middel 
van ambtswege moet opgeworpen wor
den; 

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

22 september 1970. - 2e kamer. -
Voo?·zitte?·, de H. Louveaux, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. de Vreese. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Detournay, advocaat-gene
raal. - Pleite1·, de H. Van Heeke. 

1 e KAM.ER. - 24 september 1970. 

10 BEWIJS.- BEWIJS DOOR GETUIGEN. 
- _BURGER;LIJKE ZAKEN. - VERWER· 
PING' VAN EEN BEWIJSAANBOD DOOR 
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GETUIGEN.- VASTSTELLING DOOR DE 
RECHTER DAT DE AANGEVOERDE FEl
TEN OUD ZIJN EN DAT DE VERKLARIN
GEN VAN DE GETUIGEN, DIE MOGEN 
GEHOORD WORDEN, DEZE FElTEN NIET 
KUNNEN BEWIJZEN. - WETTELIJKE 
BESLISSING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
NEERLEGGING VAN l\1El\WRIES.- BUR
GERLIJKE ZAKE. - MEMORIE DOOR DE 
VERWEERDER TER GRIFFIE NEERGE 
LEGD ZONDER DE TUSSENKOMST VAN 
E.EN ADVOCAAT BIJ HET HoF VAN 
CASSATIE. - MEMORIE W AAROP RET 
HOF GEEN ACHT VERMAG TE SLAAN. 

1° De ve?'We?'JJing van een bewijsaanbocl 
cloo?' getuigen, in bu?·ge?'lijke zaken, 
wonlt we.ttdijk vemntwoo?'d clom· het 
an·est clat vaststelt dat de aangevoenle 
jeiten oucl zijn en dat de ve?'lcla1·ingen van 
de getuigen, clie mogen gehoonl wonlen, 
ctl zottd"n ze al dan niet qewm,aJct wonlen, 
het bestactn van deze jeiten niet met 
zelce1·heid kunnen bewijzen. 

2° Het Ho.f kan in qm·ge?'lijlce zaken geen 
acht slaan op een memo1·ie, clie doo1· de 
venvee?·cle?·, of in zijn naam, tm· griffie is 
nee?·gelegcl, zonde1· de tttssenlcomst van 
een aclvocaat b~j het I-I of vcm cassr;ttie (1). 
(Gerecht. Wetb., arb. 1092.) 

(FELDHEIM, T. D'HONDT.) 

ARREST (ve?·taling). 

HET HOF; - Gelet op het besbreden 
arrest, op 4 oktober 1969 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de sch en
ding van de artikelen 241, inzonderheid 
lid 1 (wet van 14 december 1935, art. 2), 
van het Burgerlijk Wetboek, 252, 253, 
28.2, 283, 284, 287 en 288 van het Wet
hoek van burgerlijke rechtsvordering, 

cloo?'clat, ter verwerping van h et aanbod 
van bewijs door getuigen dat eiser heeft 
gedaan tot staving van zijn tegenvorde
ring tot echtscheiding en mn deze rechts
vordering niet gegrond te verklaren, 
het bestreden arrest zegt " dat de feiten 1, 
2, 3 en 7, die oud zijn, blijkbaar enkel 
bewezen kunnen worden door het getui-

(1) Raadpl. cass., 28 maart 1969 (A1·r. cass., 
1969, biz. 713). 

genis van door eiser in hoger beroep 
bezoldigde personen of door de overleg
ging van foto's die, indien ze niet bedi·ieg
lijk, onwettig of verraderlijk waren, van· 
nu af aan in het dossier hadden kunnen 
voorkomen; dat, in die omstandigheden, 
tegen deze elementen geen tegenbewijs 
aangevoerd kan worden », 

te1·wijl een aanbod van bewijs door 
getuigen door de r echter niet k an worden 
verworpen op grond dat de aangehaalde 
feiten enkel door wraakbare getuigen 
kunnen worden bevestigd; volgens bo
venbedoelde bepalingen van het W etboek 
van burgerlijke rechtsvordering de wra
kingen van getuigen eerst moeten worden 
voorgedragen bij het getuigenverhoor 
tijdens hetwelk de gewraakte getuigen 
niettemin worden gehoord, en vervolgens 
op de terechtzitting worden hernieuwd 
opdat over het tussengeschil uitspraak 
zou worden gedaan; bovendien, wa1meer, 
zoals ten deze, de wrakingsgrond niet 
uitdrukkelijk bij d e wet is bepaald, de 
rechter soeverein oordeelt of er rekening 
client te worden gehouden m et de ver
klari11gen van de gewraakte getuigen, 
wat, te meer nog, uitsluit dat een bewijs
aanbod zo maar wordt verworpen omdat 
de getuigen van de aangevoerde feiten 
gevvraakt zouden kunnen worden : 

Overwegende dat het arrest vastsbelt, 
zonder cleswege te worden bekritiseerd, 
dat de door eiser aangehaalde en door 
verweerster ontkende feiten oud zijn en 
enkel zouden kunnen bewezen worden 
door het getuigenis van door eiser 
bezoldigde perso11en, zonder dat verweer
ster hiervan het t egenbewij s zou ku1men 
leveren; 

Overwegende dat aldus het hof van 
beroep het bewijsaanbod verwerpt, niet 
omdat de enige getuigen die kmmen . 
gehoord worden wraakbaar zijn, cloch 
omdat, a l zouclen ze al dan niet gewr aakt 
worden, hun verklaringen het bestaan 
van de aangehaa.lcle feiten niet met 
zekerheicl kmmen bewijzen ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
hieruit, op grond van een feitelijke en 
dm·halve soevereine beoorcleling, heeft 
kunnen afleiden dat in deze omstandigc:
h eden het gevraagde getuigenverhoor 
nutteloos was ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Om die redenen, en zoncler acht t e 
slaan op de memorie van verweerster 
die niet in overeenstemming is met 
de bij artikel 1092 van het Gerechtelijk 
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W etboek voorgescbreven procedure, ver
werpt de voorziening ; veroordeelt eiser 
in de kosten. 

24 september 1970. - 1e kamer. -
Voo1·zitte?', de H. Valentin, raadsbeer' 
waarnemend voorzitter. - V e1·slaggeve1·, 
de H. Perricbon. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Delange, advocaat-generaal. 
- PleiteT, de H. Fally. · 

1 e KAMER. - 24 september 1970. 

WEGVERKEER. VooRRANG. 
WEGVERKEERSREGLEli'IENT .VAN 10 DE
CE.llfBER 1958, GEWIJZIGD BIJ RET 
KONINKLIJK BE.SLUIT VAN 30 APRIL 
1963, ARTIKEL 17. - BESTUURDER 
DIE DE VOORRANG GENIET, !)IE< STOPT 
EN VE.RVOLGE<NS ZIJN VOERTUIG OP
NIE<UW IN BEWEGING BRENGT. 
MANEUVER DAT NIE<T KAN WORDEN 
OPGEME.RKT DOOR DE< ANDE<RE< BE.
STUURDE.R. - MANEUVER DAT DE 
VOORRANG NIET DOET VERLIEZEN. 

De bestuu1·dm· die de voo?Tang geniet, 
ve?"liest deze niet, wannee1· hij stopt en 
zich ve1·volgens opnieuw in beweging 
zet, indien dit maneuve1· niet leon W01'

den opgemm·kt door de andm·e bestttU1'
de?· (1). (Wegverkeersreglement van 
10 december 1958, gewijzigd bij bet 
koninldijk besluit van 30 april 1963, 
art. 17.) 

(NA.AlliLOZE VENNOOTSCHAP « l\UNE<RVE », 
T. NAAMLOZE< . VE<NNOOTSCHAP «LA 
NATIONA.LE< DE BRUXELLES ».) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 jtmi 1969 door bet Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het mid.del afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 16-1 (koninklijk 

(1) Cass., 24 april 1961 (Bttll. en PASIC., 
1961, I, 911) ; raadpl. cass., 27 april en 22 juni 
1970 (A1T. cass., 1970, biz. 795. en 991). 

besluit van 30 april 1963, art. 5), 17 
(koninldijk besluit van 30 april 1963, 
art. 5) van bet algemeen reglement op de 
politie over bet wegverkeer, gevoegd bij 
bet koninklijk besluit van 10 december 
1958, 1382, 1383 van bet Burgerlijk 
Wetboek, 780, inzonderbeid 3°, 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat bet bestreden arrest vaststelt 
dat het door Van Hamme bestuurde 
voertuig van de vennootscbap « Etablis
sements De Wilden, verzekerde van eise
res, en bet voertuig dat bestuurd werd 
door Niechcicki, verzekerde van ver
weerster, beide zijn blijven stilstaan, 
het eerste op de dwarsweg van de Win
ston Churchill-laan in de richting van de 
Dodoneestraat te Ukkel en bet tweede 
naast een stilstaande tram in de 'iVinston 
Churcbill-laan voor de Dodoneestraat, 
dat beide bestuurders hun voertuigen 
opnieuw in beweging zetten en dat bet 
door Van Hamme bestuurde voertuig 
aan de rechter kant werd aangereden 
door het voertuig dat Niecbcicki be
stuurde, en beslist dat Van Hamme 
aansprakelijk is voor het ongeval, aan 
eiseres haar rechtsvordering tot schade
vergoeding tegen verweerster ontzegt en 
aan deze laatste de schadevergoeding 
toekent die zij bij tegeneis vorderde, op 
grond « dat de botsing uitsluitend te 
wijten is aan Van Hamme .die de door
gang niet heeft vrijgelaten voor Niech
cicki, die van rechts kwam », 

tenvijl het bestreden arrest noch door 
deze, noch door enigerlei andere reden, 
evenmin door verwijzing naar het beroe
pen voJmis, een regelmatig en passend 
antwoord verstrekt op de conclusie 
waarbij eiseres deed gelden dat « het 
ongeval inderdaad veroorzaakt was.door
dat Niechcicki zijn voertuig ontijdig 
weer in beweging had gebracht ; .. . dat 
rekening houdend met de plaats waar 
Van Hamme zijn voertuig opnieuw in 
beweging heeft gebracht en de haast 
waarmee Niechcicki opnieuw is doorge
reden het geen twijfel laat clat Van 
Hamme dit v66r Niechcicki heeft ge
daan ; dat wanneer twee weggebruikers 
stilstaan en ze heiden vertrekken, degene 
die van rechts komt voorrang heeft ; 
dat echter wanneer twee weggebruikers 
stilstaan, de vooirang toebehoort aan 
degene die zijn voertuig het eerst opnieuw 
in beweging brengt" (schending van de 
artikelen 780, inzonderheid 3°, 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet); 
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en tenvijl de bestuurder die voorrang 
geniet krachtens artikel 16-1 van het 
wegverkeersreglement, stilstaat en zijn 
voertuig opnieuw in beweging brengt, 
deze voorrang verliest, indien zijn maneu
ver door de aJldere bestuurder kon wor
den opgemerkt, en, ingeval beide bestum·
ders stilstaaJ1, de voorrang toebehoort 
aan degene die het eerst zijn voertuig 
opnieuw in beweging brengt, waaruit 
volgt dat het bestreden arrest, daar het 
niet vaststelt dat Van Hamme het 
maneuver van Niechcicki niet heeft lnm
nen opmerken of dat hij zijn voertuig 
na dat van Niechcicki opnieuw in bewe
ging heeft gebracht, niet wettelijk is 
verantwoord (schending van de arti
kelen 16-1 [koninklijk besluit van 30 april 
1963, artikel 5], 17 [koninklijk besluit 
van· 30 april 1963, artikel 5] van het 
algemeen reglement op de politie over 
het wegverkeer, gevoegd bij het ~wnink
lijk besluit van 10 december 1958, 1382 
en 1383 van het Bmgerlijk Wetboek) 
en dat, daar het in elk geval onmogelijk 
is de wettelijkheid ervan te toetsen, het 
niet regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van de artikelen 780, inzon
derheid, 3D, 1042 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest en u.it de beslissing van 
de eerste rechter waarnaar het arrest 
verwijst, volgt dat Van Hanune, die uit 
de Ernest Gossartlaan kwam en zich 
naar de Dodoneestraat begaf, was blijven 
stilstaan op de dwarsweg tussen de twee 
rijbanen van de Chmchill-laan, door een 
gelijkgrondse berm gescheiden, dat er een 
tram stilstond in de zijbaan, aan de rech
terkant · van Van Hamme en lengs de 
gelijkgrondse berm, en dat Niechcicki 
zij1l. voertuig tot stilstand had gebracht 
in deze rijbaan naast de tram om het in
en uitstappen van de reizigers mogelijk 
te maken ; dat na het sluiten van de 
portieren van de tram, Niechcicki is 
doorgereden zonder welke onvoorzichtig
heid ook te begaan die eiseres hem ver
weet en dat hij een tiental meter had 
gereden zonder overdreven snelheid toen 
de botsing zich voordeed met het voer
tuig van Van Hamme die zich ook 
opnieuw in beweging had gezet ; 

Overwegende dat eisers bij conclusie 
erkende dat <<Van Hamme niet kon zien 
dat Niechcicki zijn voertuig opnieuw in 
beweging had gebracht en zulks ook niet 
kon veronderstellen ,, en het hof van 
beroep dus niet verplicht was dit feit 
uitdrukkelijk vast te stellen ; 

Overwegende dat door deze erkenning 
niet meer ter zake dienend was de bewe
ring van eiseres volgens welke Van 
Hamme het eerst zij n voertuig opnieuw 
in beweging had gebracht, alsmede de 
gevolgtrekking die zij hieruit in rechte 
a:fleidde; 

Overwegende dat de bestuurder die de 
voorrang geniet deze niet verliest wa1meer 
hij stopt en zich vervolgens opnieuw in 
beweging zet, indien dit maneuver niet 
kon worden opgemerkt door de bestmu
der die verplicht is voor hem de cloorgang 
vrij te laten ; 

Dat eruit volgt dat het arrest regel
matig met redenen omkleed en wettelijk 
verantwoord is; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen ; 

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

24 september 1970. - 1e kamer. -
V oo?·zitte?·, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter.- Gelijkluidencle 
conclusie, de H. Delange, advocaat-gene
raal. - Pleite1·, de H. Fally. 

1 e KAMER. - 25 september 1970. 

1D VERJARING. - BURGERLIJM ZA
KEN. - BEVRIJDENDE VERJARING. -
BEGRIP. 

2D VERJARING. - BuRGERLiiJKE ZA
KEN.- MIDDEL DAT NIET AMBTSHALVE 
KAN TOEGEPAST WORDEN. - U!TZON
DERING. 

3D VERJARING. - BuRGERLIJKE. ZA
KE.N. - VRIJWILLIGE BETALINC+ VAN 
EEN VERJAARDE SCHULD. - GEEN 
AANLEIDING TOT TERUGBETALING. 

4D TERUGVORDERING VAN HET 
ONVERSCHULDIGD BETAALDE. 
- VRIJWILLIGE BETALING VAN EEN 
VERJAARDE SCHULD. - GEEN EIS TOT 
TERUGVORDERING VAN RET BETAALDE. 

l D De beV?·ijdende ve1ja1·ing, die een middel 
is om van een ve1·bintenis beV?·ijd te 
wO?·den, t?·ejt het bestaan van de schuld 
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niee maa1· enkel de opeisbaa1·heid 
ervan (1). (Burg. Wetb., art. 2219). 

2° Het middel van ve1ja1·ing kan niet 
ambtshalve doo1· de 1·echte1·s wo1·den opge
W01'pen, behoudens in zaken die de open
ba?·e onle aanbelangen (2). (Burg. 
Wetb., art. 2223.) 

3° en 4° De vrijwillige betaling, zeljs bij 
onwetendheid, van een ve1jaanle schuld 
doet geen 1·echt op te1·ugbetaling ontstaan, 
daa1· de eis tot te1·ugvo1'dm·ing in clit 
geval noch op het niet- bestaan noch op 
het geb1·ek aan oo1·zaalc van de schuld 
gesteund is (3). (Burg. Wetb., art. 1235, 
1376 en 2219.) 

(BE;LGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINA.J."'
CIEN, EN HOOFDONTVANGE;R DE.R 
DIRE.CTE; BE;LASTINGE;N TE; ANTWERPEN, 
T. VAN DE; 1\WSSELAER.) 

Ee1·ste Advocaat-gene1·aal Paul Jl!lahaux 
heeft in hoofdzaak het volgende gezegd : 

Verweerder werd in 1957 aangeslagen 
in de inkomstenbelastingen voor een 
bedrag van 4.596.507 frank. 

Het kohier werd op 31 december 1957 
uitv()erbaar verklaard en dezelfde dag 
in handen gesteld van de hoofdontvan
ger der directe belastingen te Antwerpen, 
tweede eiser. 

Een aanslagbiljet werd kort daarna 
aan verweerder gezonden en deze· diende, 
enkele dagen later, een reclamatie in bij 
de directeur der belastingen. 

Na onderzoek en onderhandelingen 
bekwam verweerder, bij beslissing van 
9 april 1963, een aanzienlijke ontheffing, 
die de aanslag verlaagde tot 787.727 fr. 

(1) Raadpl. LOCRE, d. VIII, n' 2; LAURENT, 
d. XXXII, nrs 2 en 3 ; TROPLONG, De la 
p1·escription, nr 29; DURANTON, Com·s de 
droit jra1t9ais, d. XXI, n' 107; MERLIN, 
Repertoi1·e, v 0 Mainm01·te, § 7, n' 5; DELVIN
COURT, Com·s de d1·oit civil, d. II, biz. 453; 
PLANIOL . (RIPERT en BOULANGER), d. II, 
nr 967; PLANIOL en RIPERT (RADOUANT), 
d. VII, n' 1325; BAUDRY-LACANTINERIE en 
TrssmR, d. XXVIII, n' 25; CoLIN en CAPI
TANT, d. II, n' 357; JOSSERAND, d. II, nr 967; 
DE PAGE, d. VII, nrs 1130, 1244 tot 1246, 
1305, en d. VIII, nr 61, B, 1°; KLUYSKENS, 
d. I, nr 242 ; Rep. prat. d1·oit belge, v 0 Pusc?·ip
tion en matiere civile, n'' 149, 156 tot 163 en 
547 ; DALLOZ, Rep. d1•oit civil, V0 P1·eBC1'iption 
civile, n rs 495 tot 497, en v 0 R¢p<flition de 
l'indu, n' 22; CHEVALLIER, noot in !lee. 
Dalloz, 1940, Jur., biz. 57 en volg. 

Dit bedrag werd op 8 juli daaropvol
gend door verweerder betaald, zonder 
voorbehoud en buiten elke vervolgings
daad. 

Bij een nieuwe beslissing van 31 juli 
1963 werd hem ontheffing van de verwijl
interesten verleend. 

V erweerder dagvaardde alsdan h et 
Ministerie van Financien en, voor zoveel 
a ls nodig, de Hoofdontvanger van de 
directe belastingen te Antwerpen tot 
terugbetaling van de aldus betaalde som, 
op grond van artikel 1376 van het Bur
gerlijk Wetboek (4) en van artikel 78 van 
het Koninklijk besluit van 22 september 
1937 genomen ter uitvoering van de 
gecoiirdineerde wetten op de inkomsten
belastingen. 

Verweerder voerde aan, ter staving 
van zijn vordering, dat de aldus betaalde 
belasting, bij toepassing ·van voormelde 
besluiten - waarvan de bepalingen over
genomen werden in artikel 194 . van het 
koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot 
uitvoering van het Wetboek van inkom
stenbelastingen -, sinds 31 december 
1962 verjaard was, d. i. wegens verloop 
van vijf jaren vanaf 31 december 1957, 
de dag van de ontvangst van het kohier 
door de met de invordering bela.ste 
ontvanger, en dat hij aldus iets betaalde 
dat niet meer verschuldigd was toen de 
betaling geschiedde. 

* * * 
l. De huidige eisers deden eerstens· 

gel den dat verweerder, gedurende het 
onderzoek en de onderhandelingen die 
aan de beslissing van gedeeltelijke ont
heffing voorafgingen, bij een schrijven 

Raadpl. ook cass., 10 januari 1856 (Bull. 
en PASIC., 1856, I, 185); 15 juli 1897 (ibid., 
1897, I, 255); 19 en 26 november 1925 
(ibid., 1926, I, 63 en 77); 8 april 1937 (ibid., 
1937, I, 101). 

(2) DE PAGE, d. VII, nrs 1134 en 1247; 
vgl. cass., 17 oktober 1968 (A1'1'. cass., 1969, 
biz. 188) en noot 2, biz. 189. 

(3) Cass. fr., 17 januari 1938 (Rec. Dalloz, 
1940, Jur., 57 en noot CHEVALLIER), 1 decem
beT· 1944 (ibid., 1945, Jnr., 135; Si1·ey, 1947, 
29 en noot TIRLEl\IONT), 8 jnni 1948 (Rec. 
Dalloz, 1948, Jur., 376), 21 februari 1949 
(ibid., 1949, Jnr., 208). 

( 4) Over de toepasselijkheid van artikei 1376 
van het Burgerlijk Wetboek in fiskaie zaken, 
zie cass ., 26 juni 1934 (Bull. en PASIC., 1934, 
I, 363) (motieven), en 27 februari 1968 (A1·r. 
cass., 1968, b1z. 855) met noot P. M. 



-80-

van 27 ok tober 1961 zijn schuld had 
erkend in de zin van artikel 2248 van 
het Burgerlijk Wetboek, zoqat de verja- · 
ring, overeenkomstig deze bepaling even
als artikel 78, lid .2, van het Koninldijk 
besluit van 22 september 1937 en art. 194 
van het koninklijk besluit van 4 maart 
1965, regelmatig gestuit werd en de 

· belasting nog steeds verschuldigd was 
toen zij b etaald werd. 

De rechtbank van eerste aanleg nam 
dit verweermiddel aan; het Hof van 
beroep wees het af om de reden dat be
doeld schrijven niet kon gei'nterpreteerd 
worden als enige erketming inhoudende. 

Dit schrijven, dat regelmatig bij de 
voorziening gevoegd is, herinnert' eraan 
dat de administratie bereid was het 
b elastbaar , inkomen tot bepaalde bedt·a
gen te verlagen. Het schrijven vermeldt 
daarna : « zonder enige nadelige erken
ning en onder verwijzing naar het hier
navolgend verzoek, zouden wij ons met 
deze bedragen akkoord kmu1en verkla
ren ». Het aldus bedoeld verzoek strekte 
ertoe outlasting van b ceten en verwijl
interesten te bekomen. 

Het bestreden arrest verldaart « dat 
men aile betekenis aan de woorden 
« zonder enige n adelige erkenning » tnoet 
ontnemen om in bedoelde passage een 
erkenning te vinden » en « dat het ver
zoek om ontlasting van boeten en ver
wijlinteresten noodzakelijkerwij ze 
eveneens onder dit voorbehoud valt ». 

Het arrest wijst er verder op dat het 
besproken voorbehoud « duidelijk te 
kennen geeft dat de schrijver in geen 
geval h eeft gewild dat men hetgeen hij 
sclu·eef eens tegen hem zou kt=en 
im·oepen » en « dat h et verschuldigd zijn 
van b elastingverhoging en verwijlinte
r esten de voorafgaande schuld van de 
belasting zelve vereist ». 

Het arrest voegt er aan toe dat bedoeld 
schrijven niet aileen h et dienstjaar 1955 
betrof, maar insgelijks verband hield met 
de dienstjaren 1953 en 1954 en dat de 
directoriale beslissing van 9 april 1963 
enkel gewag m aakt van een « a.ldword 
van 3 april 1963 "· 

De door de ei11ers betwiste interpretatie 
blijkt niet onverzoenbaar met de bewoor
dingen van h et b esproken schrijven. Het 
blijkt bezwaarlijk strijdig met de bewoor
dingen van dat schrijven geen erkenning 
van belastingschuld, zel£'3 geen principiele 
erkenning van een belastingschuld, te 
bespeuren waar dit schrijven uitdrukke
lijk preciseert dat h et voorstel van de 
adtninistratie zou lumnen aanvaard wor
den zonder enige erke1ming en onder 

voo1·behottcl van een verzoek om ontlasting 
van boeten en verwij linteresten waarnaar 
vm·wezen wordt. 

H et eerste m iddel van de voorziening, 
dat hoofdzakelijk over miskem1ing van 
de bewijskracht van dit schrijven en 
schending van de artikelen 1319 en 
volgende van h et Burgerlijk Wetboek 
klaagt, blijkt dm·halve niet gegrond . 

* * * 
2. D e eisers lieten verder gelden dat 

verweerder alleszins niet gerechtigd was 
terugbetaling te vorderen van een so1n 
die hij vrijwillig en zonder voorbehoud 
h ad b etaald. 

H et bestreden a~rest a ntwoordt daar 
op, dat het feit dat de toenmalige appel
lant de belasting zonder voorbehoud na 
het verstrijken van d e verjaringstermijn 
betaalde, geen verzaking van her recht 
de verj aring in te roepen impliceert . 
Het laat, ter staving van die beoordeling, 
gelden : 1° dat de toenmalige gei'ntimeer
den een uitvoerbare titel bezaten, 2° dat 
uit de elem enten van de zaak voldoende 
blijkt dat de toenmalige appellant per 
vergissing b etaalde, uiet wetende dat de 
belasting niet meer mocht gevorderd 
worden. 

Het blijkt buiten kijf dat de adminis
tratie in, een zekere zin een uitvoerbare 
titel bezat, vermits de belasting ingeko 
hierd werd en het kohier regelmatig 
uitvoerbaar werd verklaard. 

Er wordt' echter niet betwist dat ver 
weerder het bedra.g, wa.arvoor hij na de 
verleende ontheffingen aangeslagen bleef, 
betaalde buiten elke claad van vervolging 
en zonder de verjaring op te werpen . 

Deze betaling moet derh alve a.ls vrij
willig beschouwd worden. 

Volgens het hof van beroep zou niette
min de aldus betaalde som teruggevor
derd mogen worden, omdat verweerder 
niet wist dat de b etaalde belasting niet 
meer mocht gevorderd worden. 

Zoals de H eer Procurem·-generaal 
H ayoit de Termicom·t uiteenzette in zijn 
conclusie die aan Uw arrest van 6 decem
ber 1956 in zake Rijksdienst voor a;rbeids
bemiddeling en werkloosheid t. Dubreuil 
voorafging (1), heeft d e rol van de dwa
ling in de vordering tot terugb etaling 
van het niet-verschuldigde aanleiding 
gegeven tot een hevige discussie. 

Zeker e autem·s, stem1ende op de tekst 

(1) .4?'1·. ve1'b1·., 1%7, lllz. 240; Bull. en 
PASIC:_o 1057, I, 361. 



-81-

:zelf van het Burgerlijk W etboek, leerden 
dat een dwaling slechts vereist was in 
de twee gevallen waarin zij uitdrukkelijk 
door de wet bedoeld is, nl. in het geval 
van betaling v an een bestaande schul d 
door iemand die de schuldenaar ervan 
niet was , b edoeld bij aJ'tik el 1377 van 
het Burger lijk W etboek, en in h et geval 
van v rijwillige betaling van een n atuur
lijke schuld, bedoeld b ij artikel 1235 , 
lid 2, van h et Burgerlijk W etboek (I) . 

Ander e auteurs betoogden d at een 
dwaling van degen e die betaalde steeds 
vereist is , b ehalve in h et geval waa.r de 
betaling de uitvoering uitniaakte v an 
-een verbiritenis waaraan de w et een 
absolute nietigh eid v erbindt ·(2). 

Ander e auteurs nog , w.o. Colin en 
·Capitant (3), D e P age (4) en Dekkers (fl), 
m eenden dat de dwaling v an h em die 
betaalde niet een wezenlijke voorwa arde 
v an d e terugvordering van h et nietver 
schuldigde vormt, doch dat in b epaalde 
gevallen h et bewijs v an die dwaling 
nochtan s bijdraagt tot h et b ewijs ervan 
dat hij b et aalde zonder oorzaak, d. i . 
on ver schuldigd. 

D eze laatst e zienswijze werd b ekrach
tigd door Uw voormeld arr est (6), w aar 
het verldaart dat de feitenrechter zijn 
beslissing niet st eunde op de en ige over
weging d a t d e dwaling v an degene die 
betaald h eeft een wezen lijk vereist e is 
voor d e vordering tot t erugbet a lin g v an 
het niet -v er schuldigde en d at die b eslis 
sing d oor a nder e vast st ellingen ger echt 
vaardigd is . Zij werd onlangs op n ieuw 
b ekracht igd door Uw arrest v an 18 sep
t ember 1970 in zak e Gem eensch appelijke. 
v er zek eringsk as v an B ouwwerk, handel 
en nijverheid t . D e Wolf (7). 

* * * 
D e vra ag d ie voor h et h of van beroep 

r ees was dus of verweerder iet s h a d 
betaald d a t n iet m eer v erschuldigd was . 

H et is wellicht niet onnuttig era.an te 
h erinner en d a t de bep a lingen v an de 
a rtikelen 1376 en volgende v an h et 
Burgerlijk W etboek de toepassing uit
m ak en v an h et algem een pr incipe gege-

(1) Bttll. en PASIC., 1957, 361 en noot 1. 
(2) Ibid. , 1957, 362 en noot 3, 363 en 

noten 1, 2 en 3. 
(3 ) Ibid., 1957, 362 en noot 5. 
(4) Ibid., 1957, 362 en noot 6. 
(5 ) Ibid., 1957, 362 en noot 7. 
(6) Zie blz. 8 0 en noot 1. 
(7) Sttpm, blz. 60. 

v en in artikel 1235 van hetzelfde wet
hoek. Dit werd duidelijk in het Iich t 
gest eld door Uw arrest van 27 november 
1947 (8). 

Krachtens h et eer s t e lid van het laatst
genoemd artikel kan enkel worden t erug
gevorderd hetgeen b etaald wordt zonder 
v er schuldigd t e zijn. Dit v loeit hieruit 
voort dat, zoals die bepaling luidt, een 
b et aling een schuld onderste]t . 

Uit de v ergelijking v an het eerste lid 
v an dit a rtikel m et h et t weede blijkt 
echter da t d ergelijke schuld h aar oar
sprang vindt zowel in een burgerlijk e 
v erbintenis als in een n a tmu·lijke v er
bintenis. In dit la atst e geval moet echter 
d e b et a ling « vrijwillig " geschieden, d. i. 
m et k ennis dat d e schuld enkel u.it een 
n a tuurli jke v erbintenis voortspruit. 

Er wordt a lgem een aangenom en dat 
de b evrijdende verj ar.ing - d.w.z., lui
den s artikel 2219 van het Burgerlijk 
W etboek, het « middel " om van een 
verbin t enis b evrijd t e worden - haar 
uitwerksels niet oplevert door het enkel 
v er loop van een zek er e tijd. Luidens 
dezelfde b ep a ling, h eeft dit enkel plaats 
« onder d e v oorwaarden d ie d e wet 
b ep aalt >>. 

E en v an die voor waarden is munel.ijk, 
luidens artikel 2223 v an dit wetboek, 
d at h et « middel " v an verj aring niet 
ambtshalv e door de r echter mag t oege
p ast worden en, bijgevolg, dat dit « mid
del , , behouden s in zaken die de op enbaJ'e 
orde aanbelan gen , slechts toegep a.st kan 
worden indien het d oor de b elangh eb
b ende p artij ·wordt aan gevoerd. 

Er wordt echter doorgaans aan geno
m en d a t, w anneer de ver jm·ing wordt 
inger oep en, zij haar gevolgen r etroactief 
voortbrengt, d.w .z. d at zij uitwerk.ing 
heeft vanaf d e dag >vaarop de d oor d e 
wet b epaalde termijn v erlop en is, r ek e
ning h oudend eventueel m et de oorzake~1 
v an stuiting of sch orsing van de v erj a 
ring (9). 

Er client nu nad er onderzoch t te wor
den waarin die u..itwerking bestaat. 

D e eerste commenta tors v an het Bur
gerlijk W etboek w aren h et niet eens ov er 

(8) Bttll. en PAsiC., 1947, I, 505. 
(9) LAURENT, d. X X XII, n ' 4 ; BAUDRY

LACANTINERIE en TISSIDR, d. XXVIII, nr 102; 
AUBRY en RAU, d. II, blz. 475 ; PLANIOL en 
RIPERT, d. III, nr 748, en d. VII, nr 1393; 
JossERAND, d. I, nr 1602; Rep. pmt. d1·oit 
belge, v o P1·esm·iption en matie1·e civile, n ' 153; 
DALLOZ, R epert. de droit civil, ·vo P1·esm·iption 
civile, n ' 498. 
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de omvang van de bevrijdende Werking 
van de verjaring. Sommigen onder hen, 
zoals Laurent (1) en Troplong (2), steu
nende op de bewoordingen van arti
kel 1234 dat de verjaring rekent tnt de 
wijzen van tenietgaan van de verbinte
nissen, meenden de verjaring te moeten 
beschouwen als een wijze van tenietgaan 
van de verjaarde verbintenis. Anderen, 
zoals Duranton (3), Merlin (4) en Del
vincom·t (5), stetmende op verschillende 
bepalingen die 1liet vermligbaar zijn met 
het tenietgaan van de verjaarde verbin
tenis en op het romeins begrip van de 
verjaring, weigeren aan te nemen dat 
dit instituut een werking kon hebben 
op het verbindend verband en zagen 
daarin enkel een " middel van procedm·e » 
dat de schuldenaar in de mogelijkheid 
stelde de vorclering van d e schuldeiser 
af te weren. 

De ldassieke auteurs leren meestal dat 
de verja.ring een wijze van tenietgaan 
van de rechten uitmaakt door verloop 
onder de wettelijk gestelde voorwaa.rden 
van een zekere tijd (6). Allen nemen 
nochtans aan dat de verjaring h et recht 
niet totaal te niet doet : voor zekeren 
onder hen blijft er een " natum·lijke 
verbintenis » over, voor anderen een 
« ontaarde burgerlijke verbinten.is » (een 
"obligation civile degeneree »). 

Op het eerste zicht zou men zich 
ktmnen afvragen of dergelijk onclerscheid 
wei een grond heeft en of het niet enkel 
gaat om een woordentwist. 

Beide verbintenissen verschillen echter 
door h1.m natuur en door htm uitwerksels . 

De ontaarde burgerlijke verbinterlis is 
een burgerlijke verbintenis, d.w.z. een 
door de wet erkende verbintenis, waar
mee voortaan geen vordering meer ge
paard gaat; zij blijkt derhalve het over
blijfsel te zijn van een verbintenis van 
dezelfde aarcl. D e natuurlijke verbintenis 
is een verbintenis die in principe door 
de wet niet erkend wordt , en aldus van 
een geheel andere aard is dan de bm·ger-

(1) P1·incipes, d. XXXII, n'5 2 en 3. 
(2) De let 1J1'eSC1'i)Jtion, n' 29. 
(3) Cou1·s cle d1·oit jran9ctis, d. XXI, ur 107. 
(4) Repm·toi1·e, yo Mainm01·te, § 7, n' 5. 
(5) Cottl'S cle d1·oit civil, d. II, blz. 453. 
(6) CoLIN en C.A.PITANT, d. II, n•· 357; 

JOSSERAND, d. II, n" 967; PLANIOL (RIPERT 
en BOULANGER), d. II, nr 967; PLANIOL en 
RIPERT (RADOUANT), d. VII, n' 1325; 
BAUDRY-LACANTINERIE en 'l'rssmR, d. XXVIII, 
n' 25; DE PAGE, d. VII, nrs 1130, 1244 tot 
1246, 1305; ygl. d. III, n' 61 B, 1°; KLuYs-

lijke verbintenis; het is dienvolgens. 
gemakkelijk te begrijpen dat een natuur
lijke verbintenis door de wet bekrachtigd 
wordt als burgerlijke vordering, terwijl 
het ontaarden van een burgerlijke ver
binterlis in een natuurlijke verbintenis 
bezwaren oplevert. 

Bij de natuurlijke verbintenis, die 
aanleiding geeft tot een betaling, is 
terugvordering van h et 11.iet verschul
digcle enkel mogelijk indien de betaling 
rliet met kennis van zaken, hoewel vrij
willig, geschiedde (7). Bij de ontaarde 
burger1ijke verbintenis, die geleid heeft 
tot een betaling, kan integendeel derge
lijke terugvordering niet plaats hebben 
wanneer de betaling vrijwillig geschiedde, 
zelfs indien de schuldenaar niet wist dat 
de verbintenis verjaard was. 

De Page schreef o. m. desbetreffende : 
« On comprend que la doctrine et la 
jm·isprudence persistent a voir clans la 
prescription nne exception au sens romain 
du terme : elles veu].ent marquer par la 
que la prescription n 'eteint pas comple
tement le droit .. . qu'elle affecte 
Historiquement et rationnellement la 
prescription n 'est et ne sam·ait etre 
qu'tm moyen de repousser une demande 
t'ardive, sans prejuger du droit qui 
en forme l'objet » (8). -

Professor Kluyskens (9) schrijft van 
zijn kant : " Het gevolg van de verjaring 
der schuld is dus dat de schuldenaar 
rliet meer gehouden is de schuld te 
betalen : hij zal haar slechts voldoen 
indien hij het wil. De schuld is dus niet 
meer afdwingbaar maar enkel b etaalbaar. 
Van een rechtsverbintenis is zij een 
natum·lijke verbintenis geworden ». 

Het Repe1'toi1·e de cl?·oit civil, uitgege
ven door Dalloz, leert, onder het tref
woord "Prescription civile » (10) : " L'effet 
exact de la prescription est de priver le 
creancier de son action en justice contre 
le debiteur. Aussi peut-on rapprocher la 
prescription extinctive des fins de non
recevoir. C'est ce qui explique aussi qu'il 
soit traclitionnellement admis qu'tme 

KENS, Beg. van btwge1·l. recht, d. I, n' 242; 
Rep. prctt. d1·oit belge, yo P1·es01·iption en 
mcttiiJJ·e civile, n•·s 149, 156 tot 163 en 547; 
DALLOZ, Rep. d1·oit civil, yo P?·esc>·iption 
civile, n rs 495 en 496. 

(7) Burgerlijk Wetboek, art. 1235, lid 2. 
(8) D. VII, n' 1245, c, in fine. 
(9) B eginselen van btwgerlijlc ?'echt, d. I, 

n' 242. 
(10) DALLOZ, Rep. d1·oit civil, yo Prescription 

civile, n' 497. 
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-obligation naturelle survit a !'obligation 
prescrite". 

Hetzelfde Repertoire leert onder het 
trefwoord "Repetition de l 'indu" : "II 
resulte de travaux recents consacres a 
la prescription liberatoiTe que cette 
institution presente essent.iellement un 
-caractere processuel, en ce sens que, 
laissant subsister le droit de creance, 
elle fait disparaitre !'action en justice 
attachee a ce droit » (1). 

In een belangrijke studie, gepublic_eerd 
in het Recueil Dalloz, schrijft immers 
professor Chevallier (2) : "Bien que la 
doctrine de l'effet extinctif de la prescrip
tion tempere par la survenance d'une 
obligation naturelle soit actuellement la 
mieux accreditee, elle ne semble pas la 
plus exacte " (biz. 58, kol. 1). Deze 
a uteur onderzoekt breedvoerig de voor
delen en de bezwa.ren welke het een en 
h et ander begrip vertonen en laat opmer
ken d at " l'efficaciM dans tous les cas du 
payement volontaire de ! 'obligation pre
serite postule une analyse de la prescrip
t ion qui limite son effet extinctif et qui 
laisse subsister la creance prescrite " 
.(biz. 58, kol. 2). Tot aan de bron van de 
verjaring en naar een steeds aangenomen 
traditie terugkerende, besluit schrijver 
dat " la prescription concerne !'action en 
justice plutOt que !'obligation " en dat 
" rien ne s'oppose done a ce que l'effet 
extinctif de la prescription soit limite a 
}'action en payement >> (biz. 59, kol. 1 
en 2). 

Professor Chevallier leidt daaruit af 
dat " cette analyse explique certaines 
regles difficilement compatibles avec ! 'ex
tinction de !'obligation par le seul ecou
lement de la prescription ; elle p ermet de 
comprendre pourquoi la prescription doit 
etre opposee par le debiteur et comment 
celui-ci peut renoncer a la prescription 
sans que cette renonciation doive etre 
consideree comme engendrant une obli
gation nouvelle substituee a l'ancienne; 
... enfin - elle donne de l'efficacite du 
payeme_nt de la creance prescrite une 
justification qui ne postule aucune limi
tation : c'est tout payement qui se trouve 
ainsi a l'abri de la repetition, puisque le 
debiteur ne pent pretendre avoir paye 

(1) DALLoz, Rep. droit civil, v 0 Repetition 
de l'indu, n• 22. 

(2) J. CHEVALLIER, voetnoot bij cass. fr., 
17 juni 1938, Reo. Dalloz, 1940, Jlll'., biz. 57 
en volg. 

(3) LocRE, d. VIII, n• 2; Rep. p1·at. d1·. 
beige, yo Presm·iption en rnatie1·e civile, n• 36. 

l'indu des lors que le simple ecoulement 
du delai de prescription ne l'a pas 
libere" (biz. 59, kol. 2, laatste a linea). 

Deze studie werd opgesteld ter gelegen~ 
heid van de publicatie van een arrest 
van het Franse Hof van cassatie van 
17 januari 1938, waarbij dit Hof besliste 
dat de betaling van een verjaarde schuld 
geen aanleiding tot terugvordering geeft. 

* * * 
De stelling luidens welke d e verjaring 

slechts de vordering treft en de verbm
tenis laat bestaan strookt niet aileen 
met de oorsprong van dit instituut en 
met de draagwijdte welke in het oud 
recht daaraan gegeven werd, maar ook 
met de oogmerken van de wetgever. 

Immers, uit de bewoordingen zelf van 
de artikelen 2219 en 2223 van het Bur
gerlijk W etboek, die uitdrukkelijk de 
bevrijdende v erjaring bedoelen als een 
" middel >> om van een verbintenis bevrijd 
te worden en als een " middel >> dat de 
rechter niet ambtshalve mag toepassen, 
blijkt dat de opstellers van dit wetboek 
de verjaring hoofdzakelijk als een pro
cessueel middel b eschouwd hebben. 

Deze stalling strookt volkomen met de 
memorie van toelichting van het Burger
lijk Wetboek (3), luidens welke "la 
prescription n'est, dans le langage du 
barreau, qu'un e fin de non-1·ecevoi1·, c.a.d. 
qu'elle n'a point d'effet si celui contra 
lequel on veut exercer un droit ou contre 
lequel on revendique un fonds n 'oppose 
pas cette exception >>. 

Zij strookt insgelijks uitstekend met 
de rechtspraak van het Hof, die, zoals 
professor De P age eraan h erinnerde (4), 
de verja;ring steeds beschouwde als een 
exceptie in de· romeinse zin van het 
woord (5). Uw arrest van 8 april 1937 
verklaart o. m. " dat, nu onherroepelijk 
beslist werd dat de eisende gemeente 
de bmgerlijke verbintenis had de gevor
derde schade te herstellen, zij niet meer 
ontvankelijk is een exceptie van veTja1·ing 
op te werpen, waarvan de draagwijdte 
ware geweest dat de schuld r eeds t eniet
gegaan was of minstens aan verweerder 
h et recht te ontnemen een v eroordeling 
te bekomen >>. 

(4) Zie biz. 82, noot 6. 
(5) Cass., 18 januari 1856 (Bull. en PAsrc., 

1856, I, 185); 15 juli 1897 (ibid., 1897, I, 
255); 19 november 1925 (ibid, 1926, I, 63); 
26 november 1925 (ibid., 1926, I, 77); 8 april 
1937 (ibid., 1937, I, 101). 
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Bij het reeds gemeld arrest van 
17 jannari 1938 (I) heeft het Franse Hof 
van cassatie beslist dat voorschotten, 
betaald wegens verschuldigde belastingen 
op een tijdstip waarop de vordering van 
de bevoegde administratie reeds verjaard 
was, niet mogen ternggevorderd worden 
als niet verschnldigd. 

Bij drie latere arresten, gewezen onder
scheidenlijk op 4 december 1944 (2), 
8 jnni 1948 (3) en 21 febrnari 1949 (4), 
h eeft dat Hof in dezelfde zin nitspraak 
gedaan. 

Deze vier arresten stetmen op d e over
waging dat " si la prescription a pour 
effet soit d'eteinclre nne clette, soit de 
faciliter au clebiteur la preuve de sa 
liberation, elle ne saurait aneantir le 
payement regulierement effectue d'nne 
dette existante, rendre celle-ci retro
activement sans cause et onvrir !'action 
en repetition de I 'indn "· 

Deze overweging, ontleend aan een 
vroeger a-rrest, gewezen op 21 jannari 
1935 (5), waarbij h et Franse Hof de 
terngvordering weigerde van voorschot
ten van belasting, gestort toen de belas
ting nog niet verjaard was en waarvan 
d e terugbetaling geeist was na de verja
ring van de nog verschuldigde belasting, 
schijnt geen stelling te nemen over de 
nitwerking van de verjaring. Het blijkt 
echter duidelijk nit de vaststellingen van 
de arresten dat, in de vier gevallen, de 
terugvordering geweigerd were! omdat de 
belastingschnlden bleven voortbestaan, 
ondanks de verjaring van de vordering 
van de Administratie. 

De feitelijke omstandigheden die tot 
de laatste twee arresten aanleiding gaven 
gelijken bijzonder goed op die welke 
tot de huidige voorziening aanleiding 
geven; uit die arresten blijkt immers dat 
de schuldenaars betaald hadden in de 
onwetendheid dat de verjaring verluegen 
was, doch v66r elke vervolging van de 
schuldeiser en zonder enige acl:ministra
tieve dwang. 

Het tweede middel blijkt clerhalve 
gegrond. 

* * * 
Het derde middel hetreft enkel de 

veroordeling tot verwijlinteresten over 
de hoofdsom en kan niet tot ruimere 

(1) Rec. Dctlloz, 1940, Jur., 57, met noot 
CHE VALLIER ; zie hierboven. 

(2) Dalloz, 1945, 135; Si1·ey, 1947, 29, met 
noot TIRLEMONT. 

vernietiging leiden. Het onderzoek ervan: 
blijkt derhalve zonder belang. 

Besluit: vernietiging van de bestreden. 
beslissing, kosten als naar recht. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 december 1968 door het
Hof van b eroep te Brussel gewezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit. 
de schending van de artikelen 1235, 1376, 
1377, 1378, 2219, 2220, 2221 en 2224 
van het Burgerlijk W etboek, 

doonlat, de eisers in hun conclusie aan
gevoerd h ebbende dat verweerder zonder 
enig voorbehoud de beweerdelijk ver
jaarde b elastingen gekweten had waarvan 
hij terugbetaling vorderde, het bestreden 
arrest dit middel afwijst, op de grond 
« dat h et feit dat appellant (thans ver
weerder) d e b etwiste belasting zonder 
voorbehoud na het verstrijken van de 
verjaringstermijn betaalde geen verza
king van het recht de verjaring in te 
roepe~1. impliceert ; dat de geintimeerden 
een uitvoerb are titel bezaten en het 
voldoende uit de elem enten van de zaak 
blijkt dat appellant per vergissing be
taalde, niet wetende dat de belasting 
niet meer mocht gevorderd worden "• 

tenvijl de voldoening van een verbin
tenis, waarvan de schnldenaar de verja
ring niet h eeft doen gelden, al ware het 
bij onwetendheid, geen grond oplevert 
tot terugvordering van h et niet-verschul
digde; d e verjaring immers moet worden 
tegengeworpen door de schnldenaa.r, zo- · 
dat, indien deze v66r elke vervolging d e 
al dan niet van een nitvoerbare titel 
voorziene schnldeiser betaalt, de schnl
denaar, die zich niet op de verjaring 
beroept, zich bevrijdt van een bestaande 
schuld en de,.;e niet retroactief haar 
oorzaak kan ontnemen door naderhand 
de eis tot terugvordering van het niet
verschuldigde in te st.ellen, waaruit volgt 
dat het arrest u1. strijd met de wet de 
regelen toepast die zowel de terugvorde
rul.g van het niet-verschuldigde (schen
ding van d e artikelen 1235, 1376, 1377 
en 1378 van het Burgerlijk Wetboek) 
als de vernietigende verjaring beheersen 
(schendii1.g van de artikelen 2219, 2221 
en 2224 van het Burgerlijk Wetboek) : . 

(3) Rec. Dalloz, 1948, 376. 
(4) Rec. Dalloz, 1949, 208. 
(5) R ec. Dalloz, 1937, 67, met verslag 

r aadsheer Pilon. 
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Overwegende dat bet arrest, na eraan 
berinnerd te bebben dat de door ver
weerder ingestelde eis er toe strekt 
terugbetaling te bekomen van een som 
van 787.727 frank welke hij op 8 juli 1963 
betaalde ten titel van directe belastingen, 
en dat die eis gesteund is op de onver
scbuldigde betaling, bedoelde belasting 
verjaard zijnde sinds 31 december 1962, 
beslist " dat het feit dat appellant (thans 
verweerder) de betwiste belasting zonder 
voorbehoud na bet verstrijken van de 
verjaringstermijn betaalde geen verzaking 
van bet recbt de verjaring in te roepen 
ilnpliceert; dat de gei:ntimeerden (tbans 
de eisers) een uitvoerbare titel bezaten 
en bet voldoende nit de eleme~1ten van 
de zaak blijkt dat.appellant per vergissing 
betaalde, niet wetende dat de belasting 
niet meer mocht gevorderd worden » ; 

Overwegende dat verweerder niet be
twist dat bij de bedoelde belastingschuld 
betaalde buiten elke daad van vervol
ging vanwege de administratie en zonder 
de verjaring op te werpen; _ 

Overwegende, enerzijds, dat luidens 
artikel 1 ~35 van bet Burgerlijk Wetboek, 
iedere betaling een schuld onderstelt en 
hetgeen betaald is zonder verscbuldigd 
te zijn, kan worden teruggevorderd; 

Overwegende, anderzijds, dat de ver
jari.ng, middel om van een verbintenis 
bevrijd te worden, bet bestaan van de 
scbuld niet treft, maar aileen de eisbaar
heid ervan ; dat, lui.dens artikel 2223 
van hetzelfde wetboek, de recbter dit 
1niddel niet ambtsh'1lve m'1g opwerpen, 
zodat bet, behoudens in zaken die de 
openbare orde aanbelaJlgen, slechts toe
gepast kan worden wanneer bet door de 
belangbebbende partij wordt ingeroepen ; 

Ovenvegende dat hieruit volgt .dat de 
vrijwillige betaling, zelfs bij onwetend
beid, van een verjaarde schuld geen recht 
op terugbeta.Iing do.et ontstaan, de eis 
tot terugvordering in dit geval nocb op 
het niet-bestaan noch op bet gebrek 
aan oorzaak van de schuld gesteund 
zijnde; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die I:edenen, en zonder acbt te 
slaan op de andere middelen die geen 
ruimere vernietiging zouden kunnen me
debrengen, vernietigt bet bestreden 
arrest, behoudens in zover het het verzet 
ontvangt, het arrest bij verstek van 
25 juni 1968 intrekt, en bet boger beroep 
ontvangt ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
houdt de kosten aan ; zegt dat hierover 
door de feitenrecbter beslist zal worden ; 

verwijst de aldus beperkte zaak naar bet 
Hof van beroep te Gent. 

25 september· 1970. - 1e kamer. -
Voo?·zitte?•, de H. Bayot, eerste voorzitter. 

Ve?·slaggeve?·, de H. Wauters. -
Gelijlcluidencle conclusie, de H. Paul 
Mahaux, eerste advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Fally en Bayart. 

1 e KAJVillR. - 25 september 1970. 

1° HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE 

ZAKEN. - GERECHTELIJK WETBOEK, 
ARTIKEL 1050. - DRAAGWIJDTE VAN 
DEZE BEPALING. 

2° HUWELIJK.- WEDERZIJDSE RECH
TEN E.N VERPLICHTI;NGEN VAN ECHT 

GENOTE;N. - GROVE TEKORTKOJVIINGEN 
VAN EE.N DE.R ECHTGE.NOTEN. - MAAT

REGELEN DOOR DE VO ORZITTER VAN 

DE. RE.CE;TBANK BEVOLEN OF WAARVOOR 
HIJ JVIACRTIGING HEE;FT VERLE<E.ND. -

BESLISSINGE;N DIE NIE.T V ATBAAR ZIJN 
VOOR HOGER BEROE;P, TENZJJ WEGENS 

ONBE;VOEGDHE;ID OF MACHTSOVER
SCHRIJDING·. 

3° WETTEN EN BESLUITEN. 

TOE.PASSING IN DE TIJD. - 0PEE.N 
VOLGENDE; vVETTE.N BE;TREFFEN DE DE 

RE;CHTSilUDDE;LEN TEGE;N DE VONNIS

SE;N. - RECHTSMIDDE;LEN Dill, BE 

HOUDENS AFWIJKENDE BEPALING , 
BEHE.ERST WORDEN DOOR DE WET DIE; 

VAN KRACHT IS OP DE DAG VAN RET 
VONNIS. 

40 HUWELIJK. - WEDERZIJDSE RE;CH
TEN EN VERPLICHTINGEN VAN ECHT

GENOTEN.- GROVE·TE.KORTKOl\UNGEN 

VAN EEN DER E;CHTGENOTEN . - 0VE;R

SCHRIJVING VAN EE;N UITGIFTE VAN 
DE AKTE; VAN INDIENING VAN HET 
VERZOEKSCHRIFT , OM VERBOD OP TE 

LEGGEN ZEKERE; GOEDE;REN TE. VER

VREEMDEN OF MET HYPOTHEEK TE 

BEZWAREN.- DRAAGWIJDTE VAN DEZE 
llfAATREGE;L. 

5° HUWELIJK. - WEDERZIJDSE RECH
TEN E N VERPLICF,T1NGEN VA.i'\f ECRTGE

NOTEN. - GRCIVE TEKORTKOl\UNGEN 
VA..'N" EEN DER ECRTGENOTE;N. - BE

SCHIKKiNG VAN DE VOORZITTER VAN 

DE RECRTBANK VAN EERSTE AANLEG 
WAARBIJ lliACHTIGING WORDT VER 

LEEND VOOR DOORHALING VAN DE 
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OVERSCHRIJVING ENER UITGIFTE VAN 
DE AKTE VAN INDIENING VAN EEN 
VERZOEKSCHRIFT OiVI VERBOD OP TE 
LEGGEN ZEKERE GOEDEREN TE VER
VREEliiDEN OF MET HYPOTHEEK TE 
BEZWAREN. - 0VERSCHRIJVING DIE 
GEEN BESTAANSREDEN iVIEER HEEFT. 

BESLISSING WAARBIJ NOCH DE 
iVIACHT NOCH DE BEVOEGDHEID VAN 
DE VOORZITTER WORDT OVERSCHREDEN. 

l 0 Al heeft a1·tikel 1050 van het Gerechtelijk 
T1Vetboek de mogelijkheid hoger be1·oep 
in te stellen zocl1·a het vonnis is ttitge
sp?·oken, ttitgebreid tot de beslissingen 
alv01·ens 1·echt te doen en de ve?·stek
vonn·issen, tach heeft het niets gewijzigd 
aan de 1·egels wam·bij de beslissingen 
w01·den vastgesteld wam·tegen een hoge1· 
be1·oep lean worden ingesteld (1). 

2° De beschikkingen en de machtigingen 
die de voo1·zitte1' van de ?'echtbanlc van 
ee?·ste aanleg vedeend heeft k?'achtens de 
a1·tikelen 221 en 222 van het Btwge?'lijk 
TiVetboek, ziJn niet vatbam· voo1· hoge1· 
be1·oep, tenzij wegens onbevoegdheid of 
machtsove?·sclwijd~ng (2). 

3° Ingeval cle wetgeving inzake ?·echts
middelen tegen de vonnissen · wonlt ge 
wijzigd, worden cle rechtsmiddelen tegen 
de vonnissen behee1·st doo1· de wet die van 
k?·acht is 01J de dctg van het vonnis, 
behoudens aftmjlcende bepaling (3). 

4° De ove1·schrijving van een uitg1jte -van 
de akte van incliening van het ve?·zoek
sclwift om verbod op te leggen "zelce1·e 
goede1·en te ve1·vreemden of met hypo
theek te bezwm·en is hoofdzakelijk een 
voo1·lopige maat1·egel waa1·voo1· cle voo?·
zitte?· van de ?'echtbank van ee1·ste aanleg 
machtiging ve?'leent in afwachting clat 

(1) Raadpl. het verslag van de Koninklijk 
commissaris voor de gerechtelijke hervorming 
(Pml. st. Senaat, 1963-1964, nr 60, blz. 247, 
en Pasin., 1967, Bijv., blz. 465) en het verslag 
van de verenigde commissies van de Senaat 
(Pm·l . st. Senaat, 1964-1965, n" 170, blz. 161, 
'26 en 27, en Pasin., ibid., blz. 871 en 815). 

(2) Cass., 1 april 1960 (Bull. en PAsrc., 
1960, I, 894) en noot 1, onder dit arrest; 
<tdde BAETEMAN en LAUWERS, Devoi1·s et 
dmits des epottx, n" 306; BAETEMAN, « L'appel 
sur base d'exces de pouvoir et d'incompetence 
contre les ordonnances du president sta tuant 
par application des articles 221 en suivants du 
Code civil "• Rev. m·it. jtt1'. belge, 1964, blz. 419 
en volg., nrs 5, 8 - en 14; DEL VA en BAERT, 

hij ove1· het ve?·zoeksch?-ift lean ttitspmak 
doen. (Burg. Wetb., art. 222.) 

5° De voo1·zitte1· van de ?"echtbanlc van eerste 
aanleg die machtiging ve?'leent tot 
do01·haling van de ove?·sch?-~jving ene1· 
ttitgijte van de alcte van indiening vcm 
een ve?·zoelcsch?-ift om ve?"bocl op te leggen 
zeke1·e goede1·en te ve?'V?'eemden of met 
hypotheelc te bezwa1·en, waa1·voo?· hij 
v1·oege1' machtiging heejt verleend, omdat 
deze ove1·sch?-ijving geen bestaans1·eden 
meer heejt, met name wannee1· de echt
genoot, die om de ove1·sclwijving heeft 
ve1·zocht, in de doo1·haling toestemt, ove?'
sch?-ijdt noch zijn macht noch zijn 
bevoegdheid (4). (Burg. Wetb., art. 222.) 

(GYSEL, T. DOYEN.) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2, 221 en 222 
van het BcU"gerlijk vVetboek ·(de laatste 
artikelen vervangen door artikel r van 
de wet van 20 april 1958), 20, 21 en 
1050 van het Gerechtelijk Wetboek, 6 
van de overgangsbepalingen die gegeven 
zijn in artikel 4 van de wet van 10 okto
ber 1967 houdende het Gerechtelijk 
W etboek, en 97 van de Grondwet, 

cloonlat het bestreclen arrest niet ont
vankelijk verklaart het hoger beroep 
door eiseres regelmatig ingesteld tegen 
een bevelschrift dat op 28 juni 1968 werd 
gewezen door de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg, uitspraak 

" Overzicht van rechtspraak : Personen- en 
familierecht "• Tijd8ch1-ift v. p1•ivaat1·echt, 
1964, blz. 384 en 385, nr 53, e. 

(3) Cass:, 18 oktober 1963 (Bttll. en PAsrc., 
1964, I, 180); raadpl. cass., 30 juni 1961 
(ibid ., 1961, I, 1201) en de noot op blz. 1202. 

(4) Raadpl. cass., 1 april 1960, vermeld in 
de noot 2, en noot 2 onder dit arrest; 
R. HAYOIT DE TERMICOURT, « La femme 
devant 13, loi civile "• rede op de plechtige 
openingszitting van het Hof van beroep te 
Brussel, de 15" september 1938, blz. 50; 
DE PAGE, d. I en Bijv., nr 708bis; BAETEMAN 
en LAUWERS, op. cit., nrs 282, 285 en 297; 
BAETEMAN, op. en Zoe. cit., en blz. 420 en 
volg., nr 348; DELVA en BAERT, 07J. en Zoe. 
cit. in noot 2 hierboven en blz. 381, n'' 93, b. 
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doende bij toepassing van de artikelen 221 
en volgende van het Bure,erlijk W etboek, 
om de redenen dat de rechtspraak ·en de 
rechtsleer het eens zijn om te beslissen 
dat het beroep tegen een bij toepassing 
van de artikelen 221 en 222 van het 
Burgerlijk Wetboek geveld bevelschrift 
slechts mogelijk is wegens onbevoegd
heid of machtsoverschrijding, dat de 
onbevoegdheid nooit werd ingeroepen 
en dat er eveneens geen machtsoverschrij
ding kan geweest zijn wanneer de voor
zitter van de rechtbank van eerste 
aanleg een bevel verleent dat in zijn 
bevoegdheid . valt en daarenboven met 
het formeel akkocird van de partij die 
de procedure had ingeleid en de machti
ging had aangevraagd bij toepassing van 
artikel 222 van het Burgerlijk Wetboek, 

te1'wijl artikel 1050 van het Gerechtelijk 
Wetboek, in werking getreden op 1 janu
ari 1969 en toepasselijk op de zaken 
welke op die datum hangend waren, toe
staat dat voortaan hager beroep wordt 
ingesteld tegen elk vonnis, zonder uit
sluiting van de bevelschriften verleend 
door de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg bij toepassing van de 
artikelen 221 en 222 van het Burgerlijk 
W etboek en ook zonder beperking van 
de ontvankelijkheid van het hoger beroep 
tegen zulke bevelschriften tot de enkele 
gevallen van onbevoegdheid of machts
overschrijding : 

Overwegende dat, zo artikel 1050 van 
het Gerechtelijk Wetboek de mogelijk
heid hager beroep in te stellen zodra het 
vonnis is uitgesproken uitgebreid heeft 
tot de beslissingen alvorens recht te doen 
en de verstekvonnissen, het nochtans 
·niet getornd heeft aan de voorheen gel
dende regel, uitgedrukt in de voorberei
dende werken van de wet van 30 april 
1958, volgens welke de door de voorzitter 
van de rechtbank van eerste aanleg op 
grond van de artikelen 221 en 222 van 
het Burgerlijk Wetboek genomen be
schikkingen en machtigingen niet vat
baar zijn voor hoger beroep, tenzij 
wegens onbevoegdheid of machtsover
schrijding ; 

Overwegende dat de beweerde wijzi
ging, trouwens, bij gebrek aan strijdige 
.bepaling, niet toepasselijk zou zijn op 
besli'ssingen die v66r het in werking 
treden van voormeld artikel gewezen 
werden; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 221 en 222 
van het Burgerlijk Wetboek (vervangen 

door artikel l van de wet van 20 april 
1958) en 97 van de Grondwet, 

do01·daf. het bestreden arrest het hoger 
beroep van eiseres niet ontvankelijk ver
k laart, om de redenen. dat het beroep 
tegen een bij toepassing van de arti
kelen 221 en 222 van het Burgerlijk 
Wetboek geveld bevelschrift slechts mo
gelijk is wegens onbevoegdheid ofmachts
overschrijding, dat de onbevoegdheicl 
nooit werd ingeroepen en dat er even
eens geen machtsoverschrijding kan ge
weest zijn wanneer de voorzitter van 
de rechtbank van eerste aanleg een bevel 
verleent dat in zijn bevoegdheid valt en 
daarenboven met het formeel akkoord 
van de partij die de procedure had inge
leid en de machtiging had aangevraagd 
bij toepassing van artikel 222 van het 
Burgerlijk Wetboek, en dat het neer
schrijven door de eerst.e rechter van de 
woorden « ons bevelschrift van 10 decem
ber 1964 » in stede van « onze machtiging 
van 10 december 1964" als een Iauter 
materiiile vergissing te beschouwen is 
en niet als een machtsoverschrijding, 

te1·wijl eiseres, naar luid van haar voor 
het hof van beroep genomen conclusie, 
betoogd had dat de eerste rechter « met 
machtsoverschrijding" een niet bestaand 
bevelsclu:ift van 10 december 1964 had 
gewijzigd, en het in feite vaststond dat 
de op die datum door eiseres bekomen 
machtiging, waarvan het beroepen bevel
schrift de gevolgen doet ophouden, door 
de voorzitter van de rechtbank verleend 
werd bij toepassing van artikel 222 van 
het Burgerlijk Wetboek, en terwijl noch
tans de wet aan de voorzitter van de 
rechtbank geei.~ macht toekent, hetzij 0 1n 

de machtiging verleend bij toepassing 
van voormeld artikel 222 in te trekken, 
hetzij om de ongedaanmaking van de uit 
kracht van zrtlke machtiging verrichte 
overschrijving te bevelen, zulke over
schrijving pas wettelijk dienende op te 
houden gevolg te hebben, naar het voor
schrift van lid 3 van voormeld artikel 222, 
wanneer zij doorgehaald wordt met de 
toestemming van de gemachtigde echt
genoot of van zijn rechtverkrijgenden.,. 
of ingevolge de beschikking waarbij de 
eis niet ontvankelijk of ongegrond wordt 
verklaard, of na overschrijving van de 
beschikking waarbij de eis gegrond wordt 
verklaard, zodat het arrest niet wettelijk 
beslist dat er geen machtsoverschrijding 
kan geweest zijn en dat het hager beroep 
van eiseres derhalve niet ontvankelijk is : 

Overwegende dat de bij artikel 222 
van het Burgerlijk W etboek ingestelde 
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overschrijving u iteraard een voorlopige 
maatregel is, welke door de voorzitter 
van de rechtbank van eerste aanleg 
toegestaan wor dt in afwachtiJlg dat hij 
over de eis tot onvervreemdbaarheid
verklaring uitspraak kan doen ; 

Overwegende dat de voorzitter der
halve bevoegd is om het gevolg erva.n te 
doen ophouden wmmeer die maatregel 
geen reden van bestaan meer heeft, 
onder 1neer wanneer, zoals ten deze, de 
echtgenote die de overschrijving gevor
derd heeft voor hem verlclaart met de 
gevraagde doorhaling in te stemmen ; 

Dat het arrest derhalve wettelijk be
sl ist,. zonder artikel 222, derde lid, van 
het Burgerlijk W etboek te schenden, dat 
er ten deze geen machtsoverschrijding 
gepleegd werd ; 

Dat het middel Jlaar reoht faalt; 

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

25 september 1970. - J. e kamer. -
Voo?·zitte?', de H . Bayot, eerste voorzitter. 
- Ve?·slaggeve?', de H. Naul aerts . -
Gelijkhticlende conclttsie, de H. Paul 
Mahaux, eerste advocaat-generaal. -
P leitm·s, de HH. DeBruyn en VanRyn. 

l e KAMER. - 25 september 1970. 

1° REKENING EN VERAl'l'TWOOR
DING.- ViTETBOEK VAN BURGERLIJKE 
RECHTSVORDER!NG, ARTIKEL 541. -
TOEP ASSINGSGEBIED. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 

{1) Raadpl. GARSONI'.'ET en 0EZAR-BRU, 
3• uitg., d. III, nr 832 ; GLASSON, TISSIER 
en l\iOREL, 3• uitg., d. V, nr 1742; DE PAGE, 
Tmite cle d1·oit civil belge, d. II, n" 233; 
VAN LENNEP, Belgisch P.roceS?·echt, d. VI, 
blz. 170, nr 151 ; Panel. belges, vo Reddition 
cle compte, n"' 491 en 519bis; Rep. 1n·at. d1·. 
belge, v° Compte, nrs 104 en 131; DALLOZ, 
Rep. 1n·oc. c-iv., V° Com.7Jte (Reddition de), 
nrs 41 en 42 ; cass. fr., 16 september 1940 
(Dall. hebd., 1940, blz. 208); Luik, 15 febru
ari 1910 (Pand per., 1911, n•· 78). 

(2) Over het onderscheid tussen de rechts
vord ering tot he1·ziening en de rechtsvorde
ring tot verbetering van een rekening, raadpl. 
cass., 22 juli 1833 (B"ll ., 1833, 132), 14 ja
n uari 1847 (B"ll. en PAsrc., 1847, I, 382), 
18 januari 1962 (ibid., 1962, I, 580) en de in 

zAKEN. - CoNcLusrn. - BEWERIN
GEN DIE NJ:ET MEE.R TER ZAKE DIE.NEN
DE ZIJN WE.GE.NS EEN VASTSTELLING 
VAN DE RECHTER.- GEEN VERPLICH
TING VOOR DE RECHTER DEZE BE\VE
RINGEN TE BEANTWOORDEN. 

l 0 De bepaling van m·tilcel 54.1 van het 
JiVetboek van btwgm·lijke ?'echtsvonle1·ing, 
volgens welke e1· niet tot de he1·ziening 
van enige ?·ekeniniJ zctl wonlen ove?·ge
gaan, behouclens dat pa1·tijen, ingeval 
van vm·gissingen, weglatingen, valsheicl 
of clttbbel geboekte posten, cleswege htm 
v01·de?·ingen voo?' dezeljcle ?'echtm·s mogen 
instellen, is enlcel vcm toepassing indien 
de 1·elcening een definitiej lca?·akte?· ve?'
toont (1) (2) (3). 

2° De ?'echte?' is niet ve1·plicht te antwoo?'
clen op bi.f conclttsie aangevoenle bewe
?·ingen, wcmnee1· deze niet mee1· te1' zalce 
d1:enencle zi.in wegens een vaslstelling in 
zijn beslissing (4). 

(NA.Al\1LOZE VENNOOTSCHAP « OLIEFABRIE· 
KEN VA.i'T DE MOORTELE », T. BET,GISCHE 
STAAT, l\'IINISTER VAN FINANCrEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arr est, op 8 mei 1969 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 541 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering 
en 1368. van het Gerechtelijk Wetboek, . 

doo1·dat het bestreden arrest, na te 
hehben beslist dat de afrekening van 

noot 2 onder dit laatste arrest geciteerde 
verwij zingen. 

(3) De bepaling van artikel 541 van ]J.et 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering is 
vanaf cle 15• maart 1968 (kon. besl. van 
1 februari 1968, art. 1, 6°) in dezelfde termen 
overgenomen in artikel 1368 van het Gerech
telijk Wetboek. Op het ogenblik clat cle rechts 
-\,ordering werd ingesteld was artikel 541 van 
het \Vetb'oek van burgerlijke rechtsvordering 
van kracht, en de regels clie het inhoudt zijn 
geen regels van loutere rechtspleging, maar 
wel regels van « positief recht » (VAN LENNEP, 
op . cit., d. VI, blz. 170, nr 144). Het bestre
den arrest had trouwens toepassing gemaakt 
van dit artikel en niet van het genoemd 
artikel van het Gerechtelijk W etboek. 

(4) Oass., 9 april 1970 (A1T. cass., 1970, 
blz. 729). 
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20 mei 194 7 een definitieve rekening uit
maakt en als dusdanig door eiseres aan
vaard en vereffend werd, recht doet op 
de twee eisonderdelen van verweerder en 
eiseres veroordeelt, enerzijds, tot de 
terugbetaling van het bedrag van 
2.728.177 frank ten titel van onverschul
digde betaling en, anderzijds, tot de 
betaling van 251.731 frank als vergoeding 
voor het vervaardigen van lecithine voor 
eigen rekening ; dat, luidens de redenen 
van het arrest, er in het eerste geval 
dwaling bij de solvens en in het tweede 
geval weglating van een post bestond, 
zodat het gaat over gevallen waarin de 
wet de herstelling van een rekening 
mogelijk maakt, 

tm·wijl : a) betreffende het eerste eis
onderdeel, er ten laste van eiseres gelegd 
werd, niet het eigen en zuiver bedrag 
van 2.936.442 frank waarvan melding in 
de beweerde bij d,valing overgemaakte 
kredietnota, 1naar slechts een som van 
2.728.177 frank, zijnde het eerste bedrag 
na en onder aftrekking van een ander 
tegoed nog aan eiseres verschuldigd ; 

b) betreffende het tweede eisonderdeel, 
het bedrag van 251.731 frank slechts 
bepaald werd na onderzoek betreffende 
de gebruikte oliehoeveelheid en na vast
stalling van de toe te passen juiste prijs; 

zodat de rechter, in het ene en in het 
andere geval, onder de schijn van een 
eenvoudige herstelling, tot een verboden 
herrekening van een definitieve rekening 
overgaat: 

Overwegende dat uit de aan het Hof 
regelmatig overgelegde stukken blijkt : 

1° dat het geding tot voorwerp heeft 
het bepalen van het door eiseres verschul
digd saldo van een afrekening betreffende 
de door haar geleverde prestaties en 
ontvangen betalingen, tot uitvoering van 
een op 24 juli 1944 aangegane overeen
komst waarbij de Centrale « Zuivel, vet
ten en eieren » aan eiseres de verwerking 
in maakloon van een deel oliehoudende 
zaden van de oogst 1944 toevertrouwde; 

2° dat de Handelsdienst voor Ravitail
lering, die voormelde Centrale opvolgde, 
op 20 mei 1947 aan eiseres een rekening
uittreksel toestum·de, hetwelk met een 
debetsaldo van 1.457.156,72 frank sloot; 

3° dat in die rekening begrepen 
waren noch een kredietn9ta, groat 
2.936.442,55 frank, welke de Dienst 
« Zuivel, vetten en eieren » van het 
Ministerie van Ravitaillering op 3 decem
ber 1945 aan eiseres liet geworden en 
welke h aar uitbetaald werd, noch de 
vergoeding die, volgens voormelde over-

eenkomst, aan de Centrale verschuldigd 
was wegens ruwe olie die eiseres benuttigd 
had tot het vervaardigen van lecitliine 
voor eigen rekening ; 

4° dat verweerder de terugbetaling 
van voormelde kredietnota, mits een 
zekere vermindering van haar bedrag, 
vorderde om de reden dat dit bedra.g, 
bij vergissing en in strijd met gezegde 
overeenkomst, aan eiseres werd uit,ge
keerd, 

5° dat verweerder voorts de betaling 
van de waarde van de gebruikte ruwe 
olie vorderde, hetzij 437.939,85 frank; 

6° dat eiseres voorhield cla.t artikel 541 
van het Wetboek van .burgerlijke rechts
vordering aan verweerder verboocl tot 
een herrekening van een vereffende afre
kening over te gaan ; 

Overwegende clat artikel 541 van h et 
W etboek van burgerlijke rechtsvordering 
slechts toepassing vinclt indien de afre
kening een definitief karakter vertoont ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
geenszins vaststelt dat de bedoelde afre
kening dergelijk karakter had ; 

Overwegende dat het arrest releveert 
dat het rekeninguittreksel van 20 mei 
1947 sluit met een debetsaldo ten laste 
van eiseres voor een bedrag van 
1.457 .156, 72 frank, « waarvan, blijkens 
de begeleidende· brief, 525.534,60 frank 
voor betwisting vatbaar zijn » ; 

Dat dergelijke rekening niet als defini
tief en onherroepelijk mag worden be
schouwd; 

Overwegende dat het arrest verder erop 
wijst dat eiseres « stelt dat die rekening 
stetmde op een voorlopige aanrekening 
van kosten voor maakloon » ; 

Dat eiseres, immers, in haar conclusie 
liet gel den « dat ze ... slechts voorlopige 
facturen stelde, ... clat de afrekeningen 
nooit herzie11 werden op grand van de 
prijze11 1944 », dat, vermits ze « intussen 
het bedrag der kredietnota had ontvan
gen, ze aldus ervan afzag definitieve 
rekeningen in te <iienen », « dat, 
moest er aangenomen worden dat zij 
geen recht heeft op de kredietnota, er 
dan tot het stellen van een definitieve 
afrekening zou moeten overgegaan wor
den, en dat de afrekening van 20 mei 
1947 niet als definitief kan aangenomen 
worden, gelet op haar voorlopig ka~ak
ter »; 

Overwegende dat ve.rmits het voo.rlopig 
karakter van de door eiseres ingeroepen 
afrekening volstaat om de toepassing van 
artikel 541 van het 'iVetboek van bm·ger
lijke rechtsvordering uit te sluiten, het 
middel, dat slechts de motieven van het 
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arrest critiseert welke steunen op weg
latingen en vergissingen in deze afreke
ning, bij gemis van belang, niet ontvan
kelijk is; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand-
wet, · 

cloonlat het bestreden arrest, enerzijds, 
- om de vordering tot terugbetali~1.g 
van het beweerd onverschuldigd bedrag 
van 2.728.177 frank gegrond te verldaren, 
en namelijk om het middel te VEirwerpen 
waarbij eiseres aanvoerde dat haar kosten 
voor maaldoon maar voorlopig aangere
kend werden op grond van de prijzen 
van 1943, en niet op grond van die van 
1944 - laat gelden dat de op 20 mei 
1947 afgeleverde rekening gestumd werd 
als zijnde een clefinitieve rekening en 
als dusdanig door eiseres vereffend wercl, 
en anderzijds - · om recht te doen 
op het eisonderdeel betreffende de fabri
catie van lecithine en de waarde van de 
geleverde ruwe olie door verweerder in 
rekening te laten brengen - de rekening 
van 20 mei 194 7 als onvolledig en dus 
voorlopig beschouwt, 

tenvijl die redeneu, welke · dezelfde 
afrekening van 20 mei 1947 achtereen
volgens als " definitief n en als " voorlo
pig n beschonwen, niet verenigbaar zijn 
en de rechter door die tegenstrijdigheid 
'te kort is gekomen aan de verplichting 
zijn beslissing met redenen te omkleden : 

Overwegende dat nit het antwoord op 
h et derde middel blijkt dat het hof van 
beroep geenszins beslist dat de betwiste 
afrekening een definitief karakter ver
toont; 

Dat, om de vr:aag van eiseres strekken
de tot rechtzetting van zekere posten van 
de afrekening te verwerpen, het arrest 
hierop steunt dat eiseres " niet aantoont 
dat de werkelijke ko.sten berekend over
eenkomstig de overeenkomst van 24- juli 
1944 hoger zonden liggen, laat staan, in 
welke maat hogere kosten zouden mogen 
aangerekend geweest zijn n ; 

Dat het middel · feitelijke grondslag 
mist; 

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

bepaalde gevallen, zoals weglatingen en 
valse of dubbel geboekte posten, - ver
weerder toelaat de beweerde onverschul
digde post van 2.936.442 frank van het 
krediet van eiseres af te trekken en eiseres 
integendeel het recht ontkent andere 
kosten voor maakloon aan te rekenen, 

te1·wijl de redenen van het arrest : 
a) het middel niet beantwoorden waar

bij eiseres opwierp dat een partij, om het 
rechtmaken van een rekening te beko
Inen, zich niet kan beroepen op h aar 
nalatigheid of op de verkeerde beoorde
Iing van h aar rechten ; 

b) geen passend antwoord uitmaken op 
het middel door eiseres hiernit afgeleid 
dat haar aanvaarding van de beweerde 
definitieve afrekening van 194 7 in eng 
verband stond met - en haar oorzaak 
vond in- de intussen ontvangen krediet
nota van 2.936.442 frank, dat al de 
verrichtingen met de Centrale zelve of 
met de Hoofdgroepering voor haar een 
geheel uitmaakten en dat, moest bedoelde 
kredietnota in mindering komen van h aar 
rekening, de opgestelde afrekening elke 
grond zon missen ; 

zodat de r echter te kort is gekomen 
aan de verplichting zijn beslissing met 
redenen te omkleden : 

Overwegende dat, nu de bestreden 
beslissing wettelijk verantwoord is door 
de omstandigheid dat de afrekening 
slechts een voorlopig ka.rakter vertoont, 
ze geen antwoord meer moest geven op 
middelen die enkel dienende zonden zijn 
geweest indien de afrekening definitief 
was geweest ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

25 september 1970. - 1e kamer . -
Voo7·zitte7', de H. Bayot, eerste voorzitter. 
- Ve7·slaggeve1·, Ridder de Schaetzen. 
- Gelijkltticlencle conclusie, de H. Paul 
Mahaux, eerste advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HR. Philips en VanRyn. 

cloorclat het bestreden arrest - na de 
afrekening van 20 mei 1947 als een 2e KAMER.- 28 september 1970. 
definitieve rekening te hebben omschre-
ven die als dnsdanig voor herrekening 1o HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
niet vatbaar is en waarvan verbetering -HoGER BEROEP VAN HET OPENBAAR 
slechts mogelijk is in de door de wet JVIINISTERIE BIJ RET HOF OF DE RECHT-



- 91 

BANK DIE VAN HET BEROEP KENNIS 
l\WET NEl\IIEN. - BEKLAAGDE HEEFT 
EEN WOONPLAATS IN BELGIE.- DAG
V AARDING 0111 VOOR HET HOGER RECHTS
COLLEGE TE VE.RSCHIJNEN MEE.R DAN 
VEERTIG DAGEN :1!\A DE UITSPRAAK VAN 
HET VONNIS. - NIETIGHEID VAN RET 
HOGER BEROEP. 

2° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN.- C~SSATIE VAN DE BESLISSING 
WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT VER
OORDEELD. BURGERRECHTELIJ K 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZICB NIET 
OF ONREGELMATIG IN CASSATIE HEEFT 
VOORZIEN. GEVOLGEN VAN DE 
VERNIE.TIGING TEN AANZIEN VAN DE.ZE 
PARTIJ. 

3° WEGVERKEER. - BEKLAAGDE DIE 
BETOOGT DAT EEN UITWIJKINGSMANE.U
VE.R REl\1 WAS GEBODEN DOOR DE 
GEDRAGING VAN DE ANDERE BEKLAAG-
DE. VERWEER VERWORPEN . 
DUBBELZINNIGE REDENEN. - NIET 
REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE 
BESLISSING. 

4° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN.- VERNIETIGING OMDAT 
DE REORTER IN HOGER BEROEP KENNIS 
REEFT GENOMEN VAN DE STRAFVORDE
RING DIE BIJ REM NIET AANHANGIG IS 
GEMAAKT EN DEFINITIEF IS BEREOHT. 
- VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING. 

1° Ingeval het hoge1· be1·oep, ingesteld 
doo1· het openbam· ministe1·ie bij het 
hof of de 1·echtbank die van het bemep 
kennis moet nemen, ge1·icht is tegen een 
beklaagde die in Belgie zijn woonplaats 
heeft, moet het exploot waa1·bij dit be1·oep 
wordt betekend, op stmtfe van nietigheid 
van het be1·oep, dagvam·ding bevatten 
om voo1· het ?"echtscollege in hager be1·oep 
te ve?·sch•:jnen binnen vee1·tig dagen te 
1·ekenen van de uitspraak van het 
vonnis (1). (Wetb. van strafv., art. 205; 
wet van 1 mei 1849, art. 8, gewijzigd 
bij artikel 4 van de wet van 27 febru
'ari 1956.) 

2° W o1·dt de beslissing wam·bi.i de belclaagde 
wonlt ve?·oo1·deeld, op cl1:ens voo1·ziening 
vemietigd en heeft de bu?·ge?Techtelijk 
aanspmlcelijke pa1·tij zich niet of onregel-

(1) Cass., 24 oktober 1966 (Arr. cass., 1967, 
b iz. 262). 

(2) Cass., 22 juli 1970 (A1·r . cass., 1970, 
biz. 1034). Zie ook het hiernavoigend arrest, 
biz. 93 . . 

(3) Raadpl. cass., 21 maart 1955 (Bull. 

matig in cassatie voo1·zien, dan ve1·liest 
de beslissing, wam·bij deze pm·tij bu?·ge?"
rechtelijk aanspmkelijk wo1·dt ve1·klaa1·d 
voo1· de ve?·oo?·deling van de beklaagde, 
haa1· bestaanS?·eden (2). 

3° Niet gemotiveenl is de beslissing die op 
gmnd van dubbelzinnige 1·edenen het 
venvee1· venve1·pt van de beklaagde die 
betoogt dat de ged1·aging van de ande1·e 
beklaagde het gevaa1· heeft opgelevenl van 
een e1·nstig en d1·eigend lcwaad dat hij 
doo1· een v,itwijkingsmaneuve1· heeft 
tmchten te vermijden (3). 

4° T1V 01·dt een beslissing ve?·nietigcl in zove~· 
de 1"echte1· in hoge1· be1·oe1J kennis heeft 
genomen van de stnt.fvorcle?·ing die bij 
lwm met aanhangig was en die definitief 
is be1·echt, dan wonlt de ven1ietiging 
zonde1· ve1·wijzirig ttitgesp?·oken (4). 

(ANDRE EN HAVEZ, T. l\1ASOCCO 
EN VERZEKE.RINGSMAATSOHAPPIJ 

«DE SOHELDE ».) 

ARREST (ve~·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 janua.ri 1970 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Luik, 
rechtdoende in hoger beroep ; 

I. In zover de voorziening van Andre, 
behlaagde, gericht is tegen de straf
vordering ingesteld : 

a) tegen de verweerder Masocco : 

Overwegende dat eiseres niet bevoegd 
is om cassatieberoep in te stellen tegen 
de vrijspraak van de verweerder, mede
beklaagde; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

b) tegen eiseres : 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de a.rtikelen 162, 
eerste lid, 184 en 205 van het Wetboek 
van strafvordering : 

Overwegende rlat de exploten van l~en
nisgeving van het hoger beroep, door de 

en PASIC., 1955, I, 796); 17 november 1958 
(ibid., 1959, I, 283); zie P. FORIERS, L'etat 
de necessite en d1·oit penal, biz. 268 en voig. 

( 4) Cass., 20 april 1970 (A?'?". cass., 1970, 
b iz. 775). 
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promueur des Konin.gs ingesteld tegen 
het vonnis van de politrerechtbank dd. 
19 september 1969, rechtdoende op de 
vordering van het openbaar ministerie 
tegen de eisers en de verweerder Masocco, 
een dagvaarding bevatten om op de 
terechtzitting van de correctionele recht
bank van 12 november 1969 te verschij
nen; 

Overwegende dat, blijkens de met 
elkaar overeenstemmende vermeldingen 
van de processtukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, en inzonderheid de 
vermeldingen van de voornoemde explo 
ten, de beklaagden en de voor een van 
hen burgerlijk aansprakelijke partij, op 
wie het hoger beroep van het openbaar 
ministerie betrekking h ad, hun woon
plaats h adden in Belgie ; 

Overwegende d at een dagvaarding om 
te verschijnen meer da11 veertig dagen 
na de uitspr aak van het beroepen vonnis 
in strijd is met de voorschriften, op straffe 
van nietigheid van h et hoger beroep ge
steld bij artikel 8 v an de wet van 1 mei 
1849 dat. in de plaats getreden is van arti
kel 205 van het vVetboek van strafvor
dering en gewijzigd is bij artikel 4 van 
de wet van 27 februari 1956 ; 

Dat derhalve het b estreden vonnis h et 
hoger beroep van het openbaar ministerie 
niet h eeft kunnen ontvankelijk verklare11 
en eJser es, die door de eerste rechter was 
vrijgesproken, niet heeft kunnen veroor
delen, zonder deze wetsbepaling te scherr 
den; 

IL In zover de voorziening van Havez, 
burgerlijk aansprakelijke partij, gericht 
is tegen de b eslissing op de strafvordering 
ingesteld: 

a) tegen de verweerder Masocco : 

Overwegende dat eiser niet b evoegd is 
om zich in cassatie te voorzien tegen d e 
vrijspraak van de verweerder, mede 
beklaagde; dat de voorziening niet ont
vankelijk is ; 

b) tegen eiser : 

Overwegende dat uit d e stukken 
waarop h et Hof vermag acht te slaan 
niet blijkt dat eiser zijn voorziening 
heeft doen betekenen aan het openbaar 
Ininisterie; dat zij d erhalve niet ontvan
kelijk is; 

Overwegende echter dat, wegens de 
vernietiging van de beslissing waarbij 
eiseres is veroordeeld, de beshssing waar
bij eiser aansprakelijk is verklaard voor 
deze veroordeling rscen bestaansreden 
meer h eeft ; · 

III. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de verweerders 
tegen de eisers enerzijds en van de eiser 
Havez t egen de · verweerd er Masocco 
anderzijds : 

Overwegende dat het hoger b eroep van 
de verweerders tegen de b eslissing van 
de eerste rechter de kennisneming v an 
deze burgerlijke rechtsvorderingen aan 
de correctionele rechtbank h eeft opge
dragen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382 en 1383 van h et Burgerlijk 
W etboek, 3 en 4 van de wet van 17 april 
1878 houdencle de voorafgaande titel 
van het W etboek van strafvordering, 

doonlat h et bestreden vonnis, dat de 
b eroepen beslissing v erandert , verklaart 
dat de eiseres Andre een fout heeft begaan 
door de middenstrook v an de weg op te 
rijden, ofschoon zij h ad gezien dat 
Masocco op de middenstrook reed zonder 
h et stuur van zijn wagen volkomen m ees
ter te zijn en zij dus zou hebben moeten 
vertragen en m eer naar rechts rijden, en 
het dient engevolge eiseres en de eiser, 
burgerlijk aansprakelijke parti], veroor
deelt om in solidum m et de eiser es 
Andre &chadevergoeding te betalen aan 
de burgerlijKe p artijen , en de rechtbank 
zich onbevoegd verldaart om vitspraak 
t e doen op de rechtsvordering van eiser 
t egen verweerder, 

zonde1· te antwoonlen op de conclusie 
namens de eisers ingerliend en waarin 
werd aangevoerd dat eiseres Andre de 
wagen van Masocco n aa.r zich heeft zien 
aankomen, die de r echterkant verliet ter
vvijl hij slipte en een draai van voren n aar 
achteren m.aakte waarop zij door een 
r eflex plots naar links gezwenkt is om 
h em te vermijden ; dat men een door de 
omstandigheden geboden uitwijkingsma
neuver nooit kan laten gelden tegen 
d egene die het uitvoert ; dat integendeel 
de verweerder, na links uitgeweken te 
zijn om h et voertuig te verrnijden dat 
volgens h et zeggen van verweerder wag
reed uit de stationeerplaats, zijn stuur 
niet m eest er is gebleven zelfs alvorens 
in botsing te komen m et d e wagen van 
eiseres en hij dan ook volgens zijn eigen 
b ekentenis op de andere rijstrook is 
terechtgekomen ; waaruit volgt dat het 
b estrerlen vonnis niet wettelijk met rede- . 
nen is omldeed : 

Overwegende d at het vonnis de gehele 
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.aansprakelijkheid voor h et ongeval door 
·eiseres doet dragen op grand dat Masocco, 
thans verweerder, verklaart dat hij op de 
rechterstrook reed, dat hij plots naar 
Jinks is moeten uitwij~en om een wagen 
·die uit de rechter stationeerstrook weg
reed, te vermijden en dat hij het stuur 
niet voldoende meester' is kmmen worden 
om opn;euw · op de rechterstrook te 
komen ; dat het niet bewezen is dat de 
·oorzaak van Masocco's maneuver onjuist 
is ; dat Andre heeft gezien dat Masocco 
·op de middenstrook reed zonder volledig 
bet stuur van zijn wagen volkomen 
meester te zijn ; dat zij had moeten 
vertragen en meer rechts had moeten 
houden ; dat zij een fout heeft begaan 
·door de middenstrook op te rijden; 

Overwegende dat het vonnis, dat aldus 
·de omstandigheden van het ongeval en 
de ten laste van eiseres bewezen geachte 
fout heeft omschreven, in het onzeker·e 
laat of het beslist dat het aankomen va11 
een voertuig uit de te~enovergestelde 
richting, dat plots 11aar de midden
streak uitweek en v\'aarvan de bestuurder 
niet meer normaal meester was, niet voor 
eiseres, zoals de eisers bij conclusie 
beweerden, het gevaar heeft opgeleverd 
van een dreigend en ernstig kwaad dat 
zij door een uitwijkingsm-aneuver had 
trachten te vermijden, dan wel dat deze 
lJedreiging geen enkele noodtoestand in 
het Ieven riep en niets kon veranderen 
in het rneesterschap dat een bestuurder 
over zijn· wagen moet hebben ; 

Dat het vonnis aldus op dubbelzinnige 
gronden de verwering van de eisers 
verwerpt; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, 1° in zover het, rechtdoende 
op de strafvordering, veroordelingen 
tegen eiseres uitspreekt ; zegt dat er geen 
grand is tot verwijzing wat dit betreft; 
2° in zover het, rechtdoende op de bur
gerlijke rechtsvorderingen, beslist dat de 
verweerder Masocco geen enkele fout 
beeft begaan, de rechtbank onbevoegd 
verklaart om uitspraak te doen op de 
burger!ijke rechtsvordering van de eiser 
Havez tegen de voor-noernde verweerder, 
de eisers in solidum veroordeelt om de 
gehele schade van de verweerclers te ver
goeclen en uitspraak doet over de kosten 
van de burgerlijke rechtsvorderingen ; 
verwerpt de voorzieningen voor het.. ove
Tige; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat 
een vijfde van de kosten ten laste van 
de Staat ; veroordeelt de eisers en de 

verweerders ieder in een vijfde van de 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Hoei, 
zitting houdende in hager beroep . 

28 september 1970. - 2e kamer. 
Vom·zitte1·, de H. de Waersegger, raads
heer waa.rnemend voor7itter. - Ve1·slag
geve1·, de H. Capelle. - Gelijkluidende 
·conclusie, de H. Charles, advocaat-gene
raal. - Pleite1·, de H . Simont. 

2e KAl\ffiR. - 28 september 1970. 

1° WEGVERKEER. - BESTUURDER 
DIE STOPT VOOR EEN TEKEN DAT HIJ 
GERECHTIGD IS VOORBIJ TE RIJDEN.
STOPPEN DAT EEN NIET TE VOORZIENE 
HINDERNIS VOOR EEN ANDERE BE
STUURDER KAN OPLEVEREN. 

2° CASSATIE . - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN. - NIET BEPERKTE VOORZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE. - VER~IE
T.TGING VAN DE BERLISSING OP DE 
STRAFVORDERING. - VERNIETIGING, 
ALS GEVOLG ERVA.J.'<, VAN DE EIND 
BESL.TSSJ.NU OP DE TEGEN I:>E BEKLAAG
DE INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING. 

30 CASSATIE . - 0MVANG. - STRAF
ZAKE.N. - VERNIETIGING VAN DE BE
SLISSING W AARBIJ DE BE.KLAAGDE VER
OORDEELD WORDT. - BURGERRECHTE
LlJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZICH 
NIET OF ONREGELMATIG IN CASSATIE 
HEEFT VOORZIEN. - GEVOLGEN VAN 
DE VERNIETIGING TEN AANZIEN VAN 
DEZE PARTIJ. 

1° De besttttwde1· clie sto1Jt voo1· een teken 
dat hij gm·echtigd is voo1·bij te 1·ijden, 
nl. voo1· het lichts·ignaal voo1·zien doo1· 
m·t. 1 04.bis van het wegvm·lcem·s1·egle
ment, lean wegens de omstandirJheden 
een niet te voo1·ziene hinde1·nis voo1· een 
ande1·e bestttunle~· opleve1·en (1) . (vVeg
verkeersreglement, art. 27-3.) (Impli
ciete oplossing.) 

2° De ve1·nietiging, op de niet bepe1·kte 
voo1·ziening van de belclaagde, van de 
ve1·oonlelende beslissing op de st1·ajvo1·
clm·ing b1·engt de veTnietiging mede van , 

(1) Cass. , 24 april 1970 (A1'1'. cass., 1970, 
biz. 792). 
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de eindbcslissing op de tegen hem inge
stelde bm·ge1'lijke ?'echtsvo·rcle?·ing, die het 
gevolg is van de ee1·ste beslissing ( 1). 

3° J1Vo1·dt cle beslissing van veroonleling 
van de beklaagde op cliens voorziening 

. ven~ietigcl en heejt de btwge?Techtelijlc 
aanspmkelijlce pa1·tij zich niet of omegel
matig in cassatie voo?·zien, clan ve1·liest 
de beslissing, waa1·bij deze pa1·tij aan
spralcelijlc wonlt ve?·lclaa?·cl voo?' de ve1'
oonleling van de belclaagcle, ham· be
staans?·eclen (2). 

(SANA EN « SOCIETE DES TRANSPO:RTS 
INTERC0l\1MUNAUX DE1 LA REGION 
LIEGEOISE ll, T. PAULIS.) 

ARREST ( ve1·taling) . 

HET HOF ; - Gelet op b et bestreden 
vonnis, op 6 februari 1970 gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te Luik, 
rechtdoende in hoger beroep ; 

A. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de strafvor
dering: 

Overwegende dat de eisers niet bevoegd 
zijn om zich in . cassatie te voorzien 
tegen de beschikkingen van het VOJ1.nis 
die de verweerder vrijspreken en de 
kosten van het betrekken van verweer
der in de zaak voor de eerste rechter ten 
laste laten van de Staat ; 

Dat in zover de voorzieningen niet 
ontvankelijk zijn; 

1. Op de voorziening van de verwoerder 
Sana, beldaagde : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 7-2, 27-1 en -3 
en 104bis, cl, van het koninklijk besluit 
van 14 maart 1968 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer, 1382 en 1383 van het B1.1.l'gerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

cloO?·dat het bestreden vonnis eiser tot 
twintig frank geldboete heeft veroordeeld 
wegens overtrecl.ing van artikel 27 -1 , 
lid 2, van het algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, eisereR bur
gerrechtelijk aansprakelijk verklaard 
heeft en beslist hceft dat de gehele 

(1) Cass., 9 maart 1970 (A?'1' . cass., 1970, 
blz. 642). 

(2) Zie het vorenstaand auest, sup?·a., 
blz. 90. 

aansprakelijkheid voor het ongeval moet 
worden gedragen door de eerste eiser, 
op grand dat de verweerder, die om 
een rond plein reed, plots een rood licht 
heeft bemerkt en gestopt heeft ; dat in 
werkelijlrneid een Jlaar rechts geriohte 
groene pijl tegelijk met het rood licht 
brandde, maar door Paulis niet bemerkt 
was toen hij stopte ; dat een naar 
reohts gerichte groene pij1 die same11. 
met een rood licht brandt, de bestuurder 
verplicht doorgang te verleJJ.en aan 
andere weggebruikers ; dat het stoppen 
van Paulis, die niet bekend was met de 
stad, geschied was om eeri veiligheids
reden en geen font oplevert ; 

te1·wijl 1° de verweerder nooit heeft 
beweerd dat zijn stoppen v66r het 
lichtteken, bestaande uit een naar rechts 
gerichte groene pijl die tegelijk met een 
rood licht brandde, gemotiveerd was door 
de noodzaak om doorgaJJ.g te verlenen 
aan andere weggebruikers of aan voet
gangers of door enige andere veiligheids
reden, maar integendeel aileen te wijten 
was aan het feit dat hij de groene pijl 
niet had bemerkt, zoals trouwens het 
bestreden vonnis erkent ; dit vonnis. 
derhalve wettelijk niet kon beslissen dat 
het stoppen van de verweerder geschied 
was om een veiligheidsreden en het 
in elk geval, door te beslissen zoals. 
het doet, niet antwoordt op eisers con
clusie in hager beroep waarin werd 
gesteld dat verweerder als uitleg voor 
zijJ1. stoppen heeft verklaard dat hij niet 
had gezien dat een groene pijl hem toe
liet naar rechts af te slaan, en dat deze 
uitlegging geen rechtvaardiging is (scherr
ding van aile in het middel aangehaalde· 
wettelijke bepalingen) ; 

en 2° het feit dat een bestuurder al 
dan Jliet bekend is met de plaats hem. 
niet ontslaat van de verplichting de 
tekens in acht te nemen welke regelmatig· 
naar de vorm, voldoende zichtbaar en 
overeenkomstig de bepalingen van het 
reglement aangebracht zijn (schending· 
inzonderheid van de artikelen 7-2 en 
104b·is, cl, van het koninldijk besluit van 
14 maart 1968 houdende algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer· 
en 97 van de Grand wet) : 

Overwegende dat, na te hebben vast
gesteld dat de verweerder is komen te 
staan voor een rood licht en voor een 
groene pijl die tegelijk brandden, maar 
dat hij deze pijl niet heeft bemerkt 
en voor het signaal gestopt heeft, het 
vonnis beslist dat de aanrijding tussen 
verweerders voertuig en dat van de· 
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<eiser die hem volgde aileen aan de fout 
van laatstgenoemde te wij ten is en deze 
veroordeelt wegens overtreding van arti
ll::e! 27 -l, lid 2, van het wegverkeers
besluit; 

Dat rle rechter in hoger b eroep eisers 
.veroordeling hierop grondt dat enerzijds 
het hierboven beschreven dubbele signaal 
·de weggebruiker die er tegenover komt 
te staan, verplicht « dooi'gang te verlenen 
.aan andere weggebruikers », « dat het 
stoppen van Paulis, die niet bekend was 
met de stad, geschied was om een veilig
heidsreden en geen font oplevert », en 
anderzijds « dat Sana, die zeer goed 
bekend was met de plaats, gemeend heeft 
dat Paulis zijn weg zou vervolgen ; dat 
de tegen hem aangevoerde telastlegging 
bewezen is en dat de gehele aansprakelijk
heid voor het ongeval door Sana moet 
worden gedragen » ; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het vonnis impliciet b lijkt dat de 
verweerder reed in de richting, aan.gege
ven door de pijl; 

Overwegende dat artikel 104, d, van 
het wegverkeersbesluit bepaalt dat een 
groene pijl die tegelijk met een rood Iicht 
brandt, betekent dat het signaal m ag 
voorbijgereden worden op voorwaarde 
dat de door de verlichte pijl aangewezen 
richting wordt gevolgd; indien hierdoor 
evenwel van richting wordt veranderd, 
Inoet doorgang worden verleend aan de 
bestuurders die op regelmatige wijze van 
een andere weg komen, en aan de voet
gangers; 

Overwegende dat b lijkens deze bepa
ling van het wegverkeersbesluit en van 
artikel 27-3 van hetzelfde besluit de 
weggebruiker die gerechtigd is om de 
door de pij l aangewezen richting te 
volgen, de normale gang van de achter
liggers niet mag beletten b ehalve indien 
het voorbijrijden van het signaal moet 
geschieclen in weerwil van de veiligheids
redenen die artikel l04bis, d, vermeldt; 

Overwegende dat anderzijds, verre van 
vast te stellen dat enig u..iterlijk feit dat 
behoort tot de bepalingen van arti
kel l04bis, d, verweerders stoppen v66r 
het signaal dat hem toestond door te 
rijden, heeft gerechtvaardigd, het vonnis 
erop wijst dat de enige oorzaak van dit 
stoppen te vinden is in eisers onoplettend
heid; 

Dat anderzijds de hierboven overgeno
men enige reden waarop de beslissing 
van de rechter in hoger beroep ten aan
zien van eiser gegrond is, erop neerko1nt 
te beslissen dat deze het misdrijf, bepaald 
in artikel 27-l, lid 2, van het wegver-

keersbesluit, heeft begaan, doordat hij 
het bestuur van zijn. voertuig niet heeft 
geregeld naar de vooruitzichten die voor 
hem normaal voortvloeiden u.it de stand 
van het verkeer op de plaats en op het 
ogenblik van de feiten ; 

Overwegende clat, door aldus te be
schikken, het vonnis de bepalingen van 
h et wegverkeersbesluit en artikel 97 van 
de Grondwet, die in het middel zijn 
aangehaald, heeft geschonden ; 

Dat het middel gegrond is ; 

2 . Op de voorziening van de eiseres, 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof v ermag acht te slaan niet 
blijkt dat eiseres haar voorziening heeft 
doen betekenen aan het openbaa.r minis
terie ; dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende echter dat wegens de 
vernietiging van de beslissing waarbij de 
eiser Sana wordt veroorcleeld, de b eslis
sing waarbij eiseres burgerlijk aanspra
kelijk is verldaard voor deze veroordeling 
geen bestaansreden meer heeft ; 

B. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering van verweerder tegen de 
eisers : 

l. Op de voorziening van eiser, 
beklaagde: 

Overwegende dat de vernietiging, op 
de niet beperkte voorziening van beklaag
de, van de beslissing op de strafvordering 
die tegen hem is ingesteld, de vemietiging 
meebrengt van de beslissing op de tegen 
hem ingestelde burgerlijke reehtsvorde
ring, welke beslissing het gevolg is van 
de eerste; 

2. Op de voorziening van de eiseres , 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij : 

Overwegende dat eiseres regelmatig 
cassatieberoep heeft ingesteld, zodat de 
vernietiging van de beslissing waarbij 
burgerrechtelijke veroordelingen tegen 
eiser, beklaagde, zijn uitgesproken, de 
vernietiging meebrengt van het beschik
kencle gedeelte dat h a.ar betreft; 

Om die r eclenen, zonder acht te slaan 
op de overige punten van het midd.el, 
die geen ruimere cassatie zouden kunnen 
m ed ebrengen, vernietigt het b estreden 
vonnis, beha.lve in zover 1° het de ver
weerder vrijspreekt en de kosten van 
het betrekken van verweerder in de 
zaak voor de eerste rechter ten laste 



-96-

laat van de Staat ; 2° het uitspraak doet 
op de burgerlijke rechtsvordering van de 
eiseres tegen dezelfde; beveelt dat van 
dit arrest meldiJ1.g zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; laat drie achtste van de kosten 
ten laste van de Staat en van de verweer- · 
der en een achtste ten laste van ieder 
van de eisers ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank te 
Hoei, zitting houdende in hoger beroep. 

2& september 1970. - 2e kamer. -
Voo1·zittei·, de H. de Waersegger, raads
heer waarnemend voorzitter. - Ve?·slag
geve?·, de H. Capelle . - Gelijklttidende 
conclusie, de H. Charles, advocaat-gene
raal. - Pleite1·, de H. Dassesse. 

2e KAllffiR. - 28 september 1970. 

'VEGVERKEER. - VLUCHTMISDRIJF. 
- CONCLUSIE VAN DE BEKLAAGDE TE_N 
BETOGE DAT HET OPZET OM ZICH DOOR 
DE VLUCHT AAN DE DIENSTIGE VAST
STELLINGEN TE ONTTREKKE_N, ONT
BREEKT.- GEEN ANTWOORD OP DEZE 
CONCLUSIE. - NIET MET REDENEN 
OM:KLEDE BESLISSING. 

Niet Tegelmatig met 1·edenen omlcleed is 
het vonnis, waa1·bij cle beklaagde ·wegens 
vltwhtmiscl?-ijj wonlt vemonleeld en geen 
cmtwoonl wo1·dt ve1·st?·elct op de clo01· 
cle belclaagde bij conclusie voo?·ged·ragen 
ve1·wem·middelen, volgens welke ontb1·alc 
het opzet om zich clooT de vlttcht acm de 
dienstige vaststellingen te ontt?·elclcen, 
hetgeen do01• m·tilcel 33 van de wet 
bet?'e tfende de politie ove1· het we gve1·lcee?· 
(coordinatie van 16 maart 1968) ve?·
eist wonlt voo1• het bestaan van het 
misd1·ijj (I), 

(BERENBAUJ\1.) 

ARREST (veTtaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Oass., 3 mei 1965 (B1tll. en PAsrc., 
1965, I, 926) ; 2 februari 1970 (An·. cass., 1970, 
biz. 509). 

vonnis, op 5 maart 1970 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Brussel,. 
rechtdoende in hoger beroep ; 

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

doonlat het bestreden vonnis, waarbij 
eiseres wordt veroordeeld wegens over
trading van artikel 10, lid 4, van het
algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van artikel 33 van de wet 
betreffende de politie van het wegver
keer, er enkel op wijst dat de feiten die 
de eerste rechter heeft bewezen geacht, 
zulks zijn gebleven en aldtts niet ant
woonlt op de verwering, V!'lrvat in een 
geschrift dat namens eiseres ondertekend 
was door haar raadsman en naar behoren 
op de terechtzitting is ingediend en voor 
gezien getekend, en inzonderheid op het 
verweer enerzijds hieruit afgeleid dat er
geen opzet was om zich door de vlucht 
te onttrekken aan de dienstige vaststel
lingen, hetgeen bleek uit verschillende 
welbepaalde omstandigheden, met name 
uit het feit dat eiseres geen enkele 
schade aan de voorzijde van het aange
reden voertuig had opgemerkt en uit het 
feit dat de schade aan de achterzijde van 
dit voertuig niet te wijten was aan de 
botsing of enkel te verklaren was door 
een bijzonder fysisch processus, en ancler 
zijds hieruit dat in elk geval niet kan 
wordei1. beweerd dat een weggebruiker 
zich door de v lucht heeft wilien onttrek
ken aan de vaststellingen, wa1meer hij, 
na een voertuig te hebben aangereclen,. 
uit zijn eigen voertuig gestapt is om het 
eventueel bestaan van de schade vast te 
stellen en wanneer de schade Jliet aan 
wezig was op de plaats waar zij normaal 
had moeten zijn ; waaruit volgt dat het 
bestreden vonnis niet regelmatig met 
redenen is omkleed : 

Overwegende dat geen enkele overwe
ging van het vonnis antwoordt op de 
conclusie waarin eiseres aan de rechter· 
in hager beroep welbepaalde gegevens 
voorlegde om de afwezigheid te bewijzen 
van het opzet dat vereist is voor het 
vluchtmisdrijf, bepaald in artikel 33 van 
het koninklijk besluit van 16 maa.rt 1968 
tot coordinatie van de wetten betreffende 
de politie over h et wegverkeer ; 

Overwegende da·t de rechter derhalve 
dit misdrijf, dat het voorwerp is van de 
tegen eiseres aa.ngevoerde tela.stlegging,. 
niet regelmatig bewezeil verklaard heeft ; 

Dat h et middel in zover gegrond is ; 
En overwegende voor het overige dat

de substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen wer-
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den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den voJmis, doch slechts in zover het 
eiseres veroordeelt wegens de telastleg
ging B en eiseres vervallen verldaart van 
het recht 01n een motorvoertuig op de 
openbare weg te besturen wegens het 
misdrijf omschreyen in de voornoemde 
telastlegging ; b eveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vemietigde beslissing ; 
laat de kosten ten laste van de St~:~at ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naa.r d e 
Correctionele Recht bank te Nijvel, zitting 
houden de in h oger beroep. 

28 september 1970. - 2e kamer . -
Voo?·zitle?·, de H. de \Vaerseg;ier, raad:;; 
heer waarnen1.end voorzitter.- Ve1·slag
geve1·, Baron Richard. - Gelijlcluidende 
concl~tsie, de H . Charles, advocaat-gene
raal. - Pleitei·, de H. Fally. 

2e KAMER. - 28 september 1970. 

1° WEGVERKEER. - VERVAL;LEN~ 
VERKLARING VAN HET RECHT TOT 
STUREN GESTELD BIJ ARTIKE.L 38, § 2, 
VAN DE WET BETREFFENDE DE PO LITlE 
OVER HET WEGVERKEER (COORDINATIE 
VAN l6lliAART 1968) EN UITGESPROKE.N 
WEGENS OVERTREDING VAN ARTIKEL 48 , 
1°, VAN DEZE WET. -DUUR VAN DEZE 
STRAF. 

2° CASElATIE. - OllfVANG. - STRAF-
ZAKEN. VERVALLENVERKLARING 
VAN HET RECHT TOT STUREN. 
VERNIE.TIGING UITGESPROKEN WEGENS 
DE ONWETTE.LIJKHEID WAARDOOR DEZE 
STRAF IS AANGETAST. ~ VOLL}!;DIGE 
VERNIE.TIGING E.N VERvVIJZING. 

1° De stmj van ve?·vallenve?·lclm·ing van 
het 1·echt een voe?"t~tig of een l~tehtschip 
te bestu1·en en een 1·ijdie1' te geleiden, 
gesteld bij a1·tilcel 38, § 2, van de wet 
bet1·ef}ende de poli tie ove1· het wegve?'kee?' 
(coiirdinatie van 16 maart 1968), 
in geval 'van ove1't1·eding van a1·tilcel 48, 
1°, van deze wet, moet doo1· de ?'echte?' 
wonlen ~titgesp1·oken. hetzij voo?·goed het
zij voo1· een dtttt?' van tenm,:nste vijjtien 
dagen en ten hoogste twee Jaa?'. 

2° De vemietiging wegens de onwetteliik

CASSATIE, 1971. - 4 

heid wam·doo?' de ve?·vallenve?·kla?·ing 
van het 1·echt tot stu1·en is aangetast, is 
een gehele ve1·nietiging en geschieclt met 
ve?'WiJzing (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE NAMEN, 
T. STROOBANTS.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 mei 1970 gewezen door de 
Correctionele Recht bank te N amen, 
rechtdoende in hoger beroep ; 

Overwegende dat het vonnis tegen 
verweerder drie afzonderliJke straffen 
uitspreekt wegens twee overtredingen van 
het wegverkeersreglenwnt en wegens in
brenk op artikel 48, -1°, van de wet 
betreffende de politie over het wegverkeer 
en ten gevolge van de veroordeling wegens 
dit misclrijf de veroordeelde voor vijf 
jaar vervallen verldaart van het recht tot 
het besturen van een motorvoertuig van 
de categorieen bepaald in artikel 2, § 1, 
van het koninldijk besluit van 3 mei 
1965; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 38,- § 2, van de wet 
betreffende de politie over het wegverkeer 
(koninldijk besluit van 16 maart 1968) : 

Overwegende dat volgens de wettelijke 
bepaling, vermelcl in het middel, de tijde
liike vervallenverldaring van een veroor
deelde wegens overtreding van artikel 48, 
1°, van de wet betreffende de politie over 
het wegverkeer voor ten minste vijftien 
dagen en ten hoogste twee jaar client te 
worden uitgesproken 

Dat dientengevolge de vervallenverkla
ring voor een cluur die .niet is voorgeschre
ven bij de voornoemde bepaling, onwette
lijk is; 

Overwegende dat het verval van het 
recht om een voertuig te b estm·en een 
bestanclcleel v an de straf is, zodat de 
vernietiging van de beslissing betreffende 
clit verval zich uitstrekt tot de gehele 
veroordeling wegens het misdrijf clat 
verband houdt met het verval ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, doch slechts in zover het 
eiser veroordeelt wegens overtreding v an 

(1) Cass., 4 november 1968 (A?'?'. cass., 1969, 
blz. 261) ; raadpl. cass., 13 januari 1970 
(ibid., 1970, blz. 429). 
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artikel 48, 1°, van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt 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 Dinant, zitting houdende 
in hoger beroep. 

28 september 1970. - 2e kamer. -
Voo1'zitte1·, de H. de Waersegger, raads
heer waarnemend voorzitter.- Ve1·slag
geve1·, de H. Capelle. - Gelijkl1ndencle 
conch~sie, de H. Charles, advocaat-gene
raal. 

2e KAMER. - 28 september 1970. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. STRAFZA.KEN. 
BURGERLIJ:K.E RECHTSVORDERING. -
BESLISSING VAN ONBEVOEGDVERKLA· 
RING OP DEZE RECHTSVORDERING. -
BESLISSING HIEROP . GEGROND DAT D:E; 
TELASTLEGGING NIET BEW:E;ZEN IS. -
GEEN CONCLUSIE. REGE.LlVIATIG 
MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

Bij gebTeke van een conclusie, ornkleedt 
de 1·echte1' 1·egelrnatig met 1·edenen de 

· beslissing wam·bij hij zich onbevoegd 
ve1·klaa1·t orn uitsp1·aak te doen op de 
bu1·ge1'lijlce 1'echtsvonle1·ing, doo1· vast te 
stellen dat de telastlegging niet bewezen 
is (1). 

(DASSE, T. PITERS.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 6 februari 1970 gewezen door 
de Correctionele Rechtba~1k te Luik, 
rechtdoende in hoger beroep ; 

I. Op de voorzie~1ing van de eiser, 
beklaagde: 

(1) Cass., 13 november 1967 (.An·. cass., 
1968, blz. 381); over de draagwijdte van de 
beslissing van onbevoegdverklaring om kennis 
te nemen van de burgerlijke rechtsvordering, 
zie ca.ss., 14 april 1970 (ibid., 1970, blz. 747). 

II. Op de voorziening van de eiser, 
bmgerlijke partij : 

Over het mi~del afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

dom·dat de correctionele rechtbank haar 
beslissing om de verweerder Piters buiten 
vervolging te stellen, niet met redenen 
omkleedt, 

tenvijl de rechtbank alle voorgelegde 
middelen, te weten de bestanddelen van 
het misdrijf dat door het open baar 
ministerie ten laste van Piters werd 
gelegd, niet schijnt te hebben onderzocht, 
zodat haar beslissing willekeurig blijkt ; 
dat de rechtbank zich onbevoegd ver
klaart om uitspraak te doen op eisers 
burgerlijke rechtsvordering tegen ver
weerder, terwijl zij diens buitenvervol
gingstelling niet met rede~1en omkleedt : 

Overwegende dat, in zover de voorzie
ning gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering, eiser, die niet veroordeeld 
is in de kosten van deze vordering, 
onbevoegd is om zich in cassatie te 
voorzien tegen de beslissing ; 

Overwegende dat voor het overige het 
vonnis, in afwezigheid van conclusie 
door eiser, passend de redenen aangeeft 
voor de beslissing waarbij de rechtbank 
verklaart dat zij onbevoegd is om op 
eisers burgerlijke rechtsvordeYing uit
spraak te doen, daar verweerder ontsla
gen is van de vervolging die het openbaar 
ministerie tegen hem had ingesteld ; 

Dat het middel niet kan worden aa,n
genomen; 

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

28 september 1970. - 2e kamer. 
Vom·zitte1·, de H. de '\iVaersegger, raacls
heer waarnemend voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, de H. Ligot. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Charles, advocaat-gene
raal.- Pleite1·, de H. Hody (van de balie 
bij het Hof van beroep te Luik). 

2e KA.MER. - 29 september 1970. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AA.NSLAG EN INKOHIERING.- NIEUWE 
OF SUBSIDIAIRE AANSLAG. - GECOOR· 
DINEERDE WETTEN BETREFFENDE DE 
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INKOMSTENBELASTINGEN, ARTI
KEL 74bis. - DEZELFI;>E BELASTING
ELElliENTEN . - POSITIEVE OF NEGA· 
TIEVE MATERIELE ELEMENTEN DIE 
SAMEN DE BELASTBARE GRONDSLAG 
VORl\'lEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN INKOHIERING.- NIEUWE 
OF SUBSIDIAIRE AANSLAG. - GECOOR
DINEERDE WETTEN BETREFFENDE DE 
INKOMSTENBELASTINGEN, ARTI· 
KEL 74bis . - NIETIG VERKLAARDE 
AANSLAG EN NIEUWE OF SUBSIDIAIRE 
AANSLAG DIE BETREKKING HEBBEN OP 
ONDERSCHEIDEN DIENSTJAREN. 
WETTELIJKHEID; 

3° · INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN INKOHIERING. - NIEUWE 
OF SUBSIDIAIRE AANSLAG. - GECOOR
DINEERDE WETTEN BETREFFENDE DE 
INKOJ\'fSTENBELASTINGEN, ARTI 
KEL 74bis. - DEZELFDE BELASTING
ELElliENTEN . - BE GRIP . 

1° H et beg1·ip « deze~fde belastingelemen
ten » ve1·meld in m·tikel 7 4bis van de 
gecoonlinee1·rle wetten bet1·e tfende de 
inkomstenbelastingen slaat op alle posi
tieve of negatieve matm·iiile elementen 
die de belastba1·e g?·ondslag vo1·men (1). 

2° Opdat een' nieuwe of S'!tbsidiaire aanslag 
kcm gevestigd wm·den met toepas8ing 
van m·tikel 7 4-bis van de gecoonlineenle 
wetten bet1·efjende de inkomstenbelastin
gen is het niet ve1·eist dat de nietig 
ve1·lclam·de en de nieuwe of subsidiaiTe 
aan8lag bet1·ekking hebben op hetzelfde 
dienstjaa1· (2). 

3° Indien een aanslag in de becl1·ijf8bela8-
ting nietig ve1·lclam·d wonlt in zoveT hij 
be1·ustte op een 1·esm·ve en bedTagen 
gelijk aan de ~titgaven die niet mogen 
afget1·okken wo1·den van de belastbm·e 
inlcomsten van late1·e belastingjm·en, van 
de bed1·ijfsbelasting voo1· deze dienst
.jm·en ontslagen zijn, omdat vo?·enbe
doelcle uitgaven op deze oo1·sp1·onkelijlc 
aangeslagen 1·esm·ve afgenomen wm·en, 
heeft de administmtie het 1·echt om, met 
toe1Jassing van a1·tikel 7 4bis van de 
gecoonlinee1·de wetten bet1·e tfende de 

(1) Cass., 25 maart 1969 (A1'1' . cass., 1969, 
b iz. 700); 9 december 1969 (ibid., 1970, 
biz. 344). 

(2) Cass., 22 januari 1963 (Bull. en PAsrc., 
1963, r; 587) en 9 december 1969 (An·. cass., 
1970, biz. 344). 

inkomstenbelastingen, naa1· gelang van . 
het geval, nieuwe of subsidiaire aan
slagen te vestigen bet1·efjende de genoem
de dienstja1·en op het bedmg van die 
uitgaven, daa1· deze 1·eseTve in dit geheel 
van belastingen, in de zin van cwti
kel 7 4bis eenzelfde belastingelement 
vo1·mt, dat positief is voo1· de oo?·sp?·onke
lijke aanslag ove1· het ee1·s~e, late1· nietig 
ve1·klaanle aienstjaa1·, en negatief is voo1· 
de oo1·sp?·onkelijke aanslagen ove1· de 
lateTe dienstja1·en, die tot g1·ondslag die
nen voo1· de nieuwe of subsidiai1·e aanslag 
ove1· deze dienstjm·en (3). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VAN AAN 
NEMINGEN, VOORHEEN « DUMON ET 
VANDER YIN », T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 maart 1969 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik, rechtdoende 
na verwijzing; . 

Gelet op het arrest op 12 september 
1967 door het Hof gewezen (4); 

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

1° dat in de belastbare grondslag van 
de aanslagen in de bedrijfsbelast.ing voor 
de belastingjaren 1951 en 1954 respectie
velijk zijn opgenomen de bedragen van 
9.649.707,22 frank en 6.092.411,15 frank 
die « reserves voor werken in uitvoering » 
vertegenwoordigen ; 

2° dat, na enerzijds te hebben vastge
steld dat de eisende vennootschap voor 
het belastingjaar 1952 uitgaven ten be
drage van 2.774.190 frank ten onrechte 
beschouwd had als aftrekbare bedrijfs
lasten en dividenden had uitgekeerd ten 
bedrage van 2.850.000 frank en ander
zijds dat zij, tot dekking van die twee 
bedragen (samen 5.624.190 frank), 
84. 114,95 frank afgenomen had van 
andere reserves dan die betreffende de 
werken in uitvoering en 4.925 .076,44 fr. 
van de reserve betreffende de'ze werken 
(totale afneming van 5.009.191,39 frank) 
- welke laatste reserve reeds belast was 
voor het dienstjaar 1951 -, het bestum· 

(3) Raadpl. cass., 22 januari 1963 (Bttll. 
en PAsiC., 1963, I, 587) en 9 december 1969 
(A1·r . cass., 1970, biz. 344) . 

(4) Arr. cass., 1968, b iz. 55. 
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besliste dat het doordeze afnemingen niet 
gedekte saldo, dit is 614.998,61 frank 
(5.624.190 '---- 5.009.191,39), een wi~~st van 
clit dienstjaar was _ en dit bedrag, ver
minderd met 235.561 frank ingevolge 
artikel 52 van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, aan
sloeg in de bedrijfsbelasting, zodat de 
belastbare grondslag 379.437,61 frank 
bedroeg; 

3o dat om de aanslag over het belasting
jaar 1953 vast te stellen het bestm.u 
heeft bevonden enerzijds dat eiseres 
gedurende dit dienstjaar haar andere 
reserves dan die betreffende werken in 
uitvo e ring had vermeerderd met 
1.239.921,23 frank en uitgaven t e_n be
drage van 2.406.373 frank ten onrechte 
had beschouwd als aftrekba.re bedrijfs
lasten en anderzijds dat genoemd bedrag 
van 1.239.921,23 frank alsmede een 
gedeelte van de uitgekeerde dividenden 
(die 4.500.000 frank bedragen) gedekt 
waren door ee~~ afneming van 
4.702.635,25 frank op de «reserve voor 
werken in uitvoering " - die vroeger 
belast was over het dienstjaar 1951 -
en derhalve aileen een bedrag van 

· 2.406.373 frank, verminderd met 
247.903 frank ingevolge artikel 52 van 
de gecoordineerde wetten, in de bedrijfs
belasting aangeslagen werd, wat neer
komt op een belastbare grondslag van 
2.158.470 frank; 

40 dat, na enerzijds te hebben vastge
steld dat eiseres over het dienstjaar 
1955 uitgaven ten bedrage van 
2.747.624 frank ten ·onrechte als aftrek
bare bedrijfslasten had beschouwd en 
clividenden ten bedrage van 4.843.000 fr. 
had uitgekeerd en anderzijcls dat zij, tot 
clekking van die twee bedragen (samen 
7.590.624 frank), 650.813,22 frank had 
afgenomen van haar andere reserves clan 
die voor werken in uitvoering en, voor 
het salclo (7.590.624 - 650.813,22 = 
6.939.611 frank), van de reserve voor 
werken in nitvoering, het bestuur besliste 
dat die nitgaven (2.747.624 frank), aldus 
aangezuiverd met behulp van de reser
ves, geen belastbare grondslag konden 
zijn en bovenclien aannam dat het 
dienstjaar met verlies afsloot ; 

5o dat het bestreden arrest beslist dat 
de « reserves voor werken in uitvoering " 
geen winst zijn voor de belastingjaren 
1951 en 1954 en derhalve de belastbare 
grondslagen voor deze dienstjaren clien
overeenkomstig 1noeten worden vermin
derd ; dat, met betrekking tot subsidiaire 
aanslagen over de belastingjaren 1952, 

1953 en 1954, door het bestuur aan de 
goedkeuring van het hof van beroep 
onderworpen, het arrest ook beslist dat 
de afnemingen op deze reserves voor 
werken in uitvoering « winsten ziJn clie 
belastbaar zijn voor het clienstjaar tijdens 
hetwelk zij gedaan zijn " ; 

6° dat, na enerzijds te hebben vastge
stelcl dat de afneming op de reserve voor 
werken in uitvoering die nog niet belast 
was wegens de outlasting ervan, niet kon 
geschieden tot vrijstelling van belasting 
en anderzijds dat de afneming op de 
andere reserves (84.114,95 frank) gediend 
had voor de betaling van de diviclenden, 
het bestum· voor het dienstjaar 1952 een 
bij het arrest goedgekeurde subsidiaire 
aanslag vaststelde op een belastbare 
grondslag van 2.538.629 frank, clie het 
be drag vertegenwoorcligt van 2. 77 4.190 fr. 
voor niet als aftrekbare bedrijfslasten 
aangenomen uitgave~~. welk bedrag over
eenkomstig artikel 52 van de gecoordi
neerde wetten verminderd is met 
235.561 frank; 

7° dat, na te hebben vastgesteld dat 
de afneming op de reserve voor werken 
in uitvoeru~g die nog Tiiet belast was 
wegens ontlasting niet kon geschieden 
tot vrijstelling van belasting, het bestuur 
voor het belastingjaar 1953 een bij het 
arrest goedgekem·de subsidiaire aanslag 
vaststelde op een belastbaar inkomen van 
3.646.294,23 frank gevormd door de 
vermeerdering van de reserves 
(1.239.921,23 frank) en door het bedrag 
van de niet als aftrekbare bedrijfslasten 
aangenomen uitgaven (2.406.373 frank), 
welk bedrag met 247 .903 fra~~k vermin
derd is overeenkomstig voornoemd arti
kel 52, wat neerkomt op een belastbare 
grondslag van 3.398.391 ,23 frank; 

so dat, na enerzijds dezelfde vaststel
ling te h ebben gedaan als clie betreffende 
de belastingjaren 1952 en 1953 voor de 
afneming op de reserve betreffende wer
ken in uitvoering en na anderzijds te 
hebben vastgesteld dat de afneming op 
de andere reserves (650.813,22 frank) 
gecliend had voor de betalu~g van de 
dividenden, het bestuur voor het dienst
jaar 1955 een bij het arrest goedgekeurde 
subsicliaire aanslag vaststelde op een 
belastbare gro~~dslag van 2.049.982 fr., 
die het bedrag vertegenwoordigt van 
2.747.624 frank voor niet als aftrekbare 
beclrijfslasten aangenomen nitgaven, welk 
bedrag met 697 .642 frank vermindercl is 
overeenkomstig voornoemcl artikel 52 ; 

Over het middel afgeleid uit de schen-
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ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek en 74bis (artikel 32 van de 
wet van 20 aclgustus 1947) van de wetten 
b etreffende de inlwmstenbelastingen, ge
coordineerd door besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 

doo1·clat het bestreden arrest, om de 
door het bestuur voorgestelde subsidiaire 
aanslagen goed te keuren, betoogt " dat 
de bestreden beslissing de reserves voor 
werken in uitvoering had belast als 
inkomsten voor de dienstjaren 1950 tot 
1953 ... ; dat de oorspronkelijke aanslag 
van deze reserves ten gevolge had gehad 
dat afnemingen die op de reserves waren 
gedaan om dividenden, giften of niet 
aangenomen uitgaven te b eta.len, aan de 
belasting werden onttrokken ; dat de 
voornoemde reserves niet moesten en 
niet meer zullen worden belast ... ; dat 
dientengevolge de voormelde afnemingen 
b elastbare winsten zijn voor het dienst
jaar tijdens hetwelk zij gedaan zijn ... ; 
dat in het onderhavige geval de subsi
diaire aanslagen en de oorspronkelijke 
aanslagen werkelijk vastgesteld zijn met 
inachtneming van dezelfde elementen ; 
dat het bestuur de elementen waarop de 
oorspronkelijke, thans opgegeven, 'belas
tiJlgen berustten, slechts verplaatst heeft 
naar de volgende dienstjaren "• 

tenvijl, ee1·ste onde?·deel, uit de beslissing 
van de directem· der belastingen die in 
het arrest uitdrukkelijk wordt ingeroepen, 
alsmede uit het verzoek van het bestum· 
tot goeclkeuring van de subsidiaire aan
slagen en uit de hoofdconclusies en de 
aanvullende conclusies van partijen blijkt 
dat het bestuur aanvankelijk de " reser
ves voor werken in u.itvoering " niet a ls 
inkomsten over de dienstjaren 1950 tot 
1953 had belast, maar slechts voor het 
belastingjaar 1951 (jaar 1950 
9.649.707 frank) en voor het belasting
jaa.r 1954 (jaar 1953- 6.092.411 frank), 
zodat het arrest de bewijskracht schendt 
van deze stukken en inzonderheid van 
de beslissing van de directem· (artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk W etboek) ; 

tweecle onclenleel, het arrest i11 geen 
enkele van de hie1·boven overgenomen 
overwegingen een voldoende antwoord 
geeft op de regelmatig genomen aanvul
lende· conclusies waarin eiseres nauw
keurig en omstandig uiteenzette en met 
cijfers st1;1afde enerzijds dat de subsi
diaire aanslagen voor de bela.stingja.ren 
1952, 1953 en 1955 op welbepaalde 
elementen b erustten - bewegingen van 

de reserves die niets te maken hadden 
~et reserves voor werken in uitvoering, 
g1ften, ruet aangenomen uitgaven, als
mede dividenden - welke elementen 
aanvankelijk niet belast waren voor elk 
van de betrokken dienstjaren, omdat het 
bestuur in aanmerking had genomen een 
afneming op een reserve voor werken 
in uitvoering die, naar het beweerde 
over een vorig dienstj aar moest belast 
zijn, en anderzijds dat de aanslagen 
d1e aanvankelijk vastgesteld waren voor 
de belastingjaren 1951 en 1954 en ter 
vervanging waai:van de subsidiaire aan
slagen werden voorgesteld, slechts berust
ten op verborgen reserves voor werken 
in uitvoering die, naar het bestuur be
weerde, bestaan hadden op het einde 
van 1950 en op het einde van 1953 
1.lit welk betoo&' . eiseres het gevolg 
trekt dat de subs1drau·e aanslagen en de 
aanslagen welke deze werden geacht te 
vervangen, niet op dezelfde elementen 
berustten (schending van artikel 97 van 
de Grondwet}, op zijn minst omdat aan 
de hand van het a.rrest niet kan worden 
uitgemaakt of het beschouwt dat de 
subsidiaire aanslagen werkelijk berusten 
op de welbepaalde, in de conclusie aan
gegeven elementen ; 

de1·de onde1·deel, het arrest op zijn 
minst dubbelzinnig is a ls het stelt dat de 
subsidiaire aanslagen berusten op " af
nenungen " van reserves, zonder dat kan 
worden uitgemaakt of het die " afne
mingen " beschouwt als belastingelemen
ten in de zin van artikel 7 4bis van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen dan wei slechts als elementen waar
van de inachtneming het aanvankelijk 
niet mogelijk gemaakt had de aanslag 
vast te stellen op de belastbare elementen 
in de eigenlijke zin (schending van arti 
kel 97 van de Grondwet}, en het arrest 
voornoemd artikel 74bis miskent in zover 
het « afnemingeh op reserves " beschouwt 
als " belastingelementen >> in de zin van 
deze bepaling ; 

· vieTcle onde1·deel, de stelling van het 
arrest dat het bestuur de elementen die 
tot grondslag hadden gediend voor de 
o orspronkelijke, thans opgegeven aan
slagen, slechts verplaatst h ad naar de 
volgende dienstj aren, dubbelzinnig is, 
aangezien het schijnt, zonder dat zulks 
evenwel zeker is, dat het arrest beschouwt 
dat dezelfde verborgen winst of dezelfde 
reserves voor werken in uitvoering, niet 
bestonden en niet b elastbaar waren over 
de belastu<gjaren 1951 en 1954, maar het 
zulks wei waren voor andere dienstjaren, 
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en het integendeel vervalt, daar het 
anderzijds, wat de zaak zelf betreft, 
stelt dat er hier geen sprake van is de 
eiseres t e belasten wegens reserves voor 
werken in uitvoering (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

vijjde onde1·deel, niet als « dezelfde 
belastingelementen )) lnmnen worden be
schouwd verborgen reserves voor werken 
in uitvoering enerzijds eJl anderzijds 
eleme.nten zoals die waarop, gelijk eiseres 
stelde, de subsidiaire aanslagen vastge
steld waren (niet aangenomen uitgaven, 
alsmede giften enz.}, zelfs indien het 
in acht 11emen van afnemingen op vroeger 
b elaste reserves voor werken in uitvoe
ring, h et aanvankelijk niet mogelijk 
gemaakt heeft de belasting op die elemen
t en t e vestige11 (schending v an arti
kel 74bis van de voornoemde gecoordi
neerde wetten) : 

W at het eerste onderdeel b etreft : 

Overwegende dat uit het zinsverband 
van het arrest duidelijk blijkt dat het ten 
gevolge van een verschrijving zegt dat 
voor d e dienstjaren « 1950 t ot 1953 », 
in plaats van voor de vennootschapsjaren 
« 1950 en 1953 »,reserves voor werken in 
uitvoering werde11 aangeslagen in de 
bedrijfsbelasting ; 

Dat h et arrest i1roners enerzijds b eslist 
dat, in zover de aanslagen voor d e 
belastingjaren 1951 en 1954 b erustten op 
de voornoemde reserves , ontlastingen 
moeten worden toegestaan en anderzijds 
dat subsidiaire aan slagen die voor d e 
belastingj aren 1952, 1953 en 1955 geves
tigd zijn wegens deze ontlastingen goed
gekeurd zijn ; 

W at h et tweede 011derdeel b etreft : 

Overwegende dat eiseres in d e conclu
sie waarop dit onderdeel van het middel 
in de eerste plaats b etrekking heeft, er 
zich toe beperkte de beslissing van de 
directeur der b elastingen over te n emen 
in zover deze de b elastingelem enten 
b etreffende de belastingjaren 1951 tot 
1955 h ad verbeterd, alsmede. de gegevens 
bezorgd in het verzoek tot goedkeuring 
v an de subsidiaire aanslagen en Ul de 
desbetreffende wijzigingsberichten, welke 
gegevens duidelijk zegden om welke 
redenen de aanslagen over de belasting
jaren 1951 en 1954 outlast waren en 
op welke elementen d e genoemde sub
sidiaire aanslagen voor d e belasting
jaren 1952, 1953 en 1955 berustten; 

Overwegende dat het arrest geen 

bijzonder antwoord moest geven op 
zodanige conclusie ; 

Dat h et arrest, dat goedkeuring v er
leent aan de subsidiaire aanslagen zoals 
zij nader waren bepaald door de ge
noemde wijzigingsberichten en door h et 
verzoek tot goedkeuring, noodzakelijk 
v aststelt dat deze aanslagen werkelijk 
b erusten op d e aldus nader bepaalde 
elementen waarnaar d e ingeroep en con
clusie verwees ; 

Overwegende dat de conclusie van 
eiseres ook deed gelden dat de subsidiaire 
aan slagen die aan de goedkeuring van 
h et hofvan beroep zijn onderworpen, niet 
op dezelfde elementen gevestigd waren 
als de oorspronkelijke aanslagen die moes
ten nietig verklaard worden op grand 
d at : 1° « de reserves voor werken in 
ui tvoering einde 1950 en 1953 ... niets 
gemeen hebben met de niet aangenomen 
uitgaven die t ot belastbaar inkomen 
van verzoekster voor de jaren 1951 en 
1954 vormen, noch zelfs met d e reserve
vermeerdering die gedeeltelijk, samen 
1net niet aangenomen uitgaven, h et b e
lastbaar inkomen voor het jaar 1952 
vormt » ; 2o « het geen verschil maakt 
dat deze laat ste elem enten n iet belast 
zij11 voor de jaren waarvoor zij belast
b aar waren, omdat zij gecompenseerd 
zouden zijn door een afneming op 
een vroeger belaste reserve voor werken 
in uitvoeri11g; dat zodanige afneming 
niet kan worden beschouwd als een 
positief of negatief element .. . van de 
belastbare grondslag voor het dienstjaar 
waarvoor het in aanmerking wordt ge
non1en ... »; 

Overwegende dat het arrest ee11 pas
send antwoord geeft op grond enerzijds 
« dat als de wetgever eist d at de aanslag 
gevestigd wordt op aile of op een deel 
v an dezelfde b elastingelementen als de 
oorspronkelijke aa\1slag, hij aile positieve 
of negatieve materiiile elementen heeft 
b edoeld d ie de belastbare grondslag vor
men; ... d a t artikel 74bis van de gecoor
dineerde wetten niet verplicht de oor
spronkelijke aanslagen te vervangen door 
aanslagen betreffende hetzelfde dienst
jaar ... » en anderzijds op d e gronden 
vermeld in het tweede onderdeel van het 
m iddel; 

W at h et derde onderdeel b etreft, in 
zover h et schending v an artikel 97 van 
d e Grondwet inroept : 

Overwegende dat h et arrest in d e 
r edenen die in h et middel zijn overgeno
men, erop wijst « dat di entengevolge de 
voormelde afnemingen b elastba.re winst 
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zijn voor het dienstjaar tijdens hetwelk 
zij verricht zijn », en het aldus o'p 
o~ldubbelzinnige wijze vaststelt dat het 
bestuur eerst beslist had dat de giften 
en de niet als bedrijfslasten aftrekbare 
uitgaven niet in de. bedrijfsbelasting 
mochten worden aangeslagen voor de 
b elastingjaren 1952, 1953 en 1955, om
dat zij gedekt waren door afnemingen op 
de reserves voor werken in uitvoering die 
vroeger aangeslagen waren hetzij voor 
het b elastingjaar 1951, hetzij voor het 
belastingjaar 1954, maar dat, nu deze 
laatste aanslagen nietig verklaard waren, 
deze giften en uitgaven belastbaar werden 
en elementen vormden van de belastbare 
grondslagen voor de subsidiaire aansla
gen van de dienstjaren 1952, 1953 en 
1955; 

W at het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, zonder in 
dubbelzinnigheid of tegenspraak te ver
vallen, stelt dat de reserves voor werken 
in uitvoering niet i~l de belasting vielen 
voor de belastingjaren 1951 en 1954 
tijdens welke zij ter beschikking werden 
gesteld van eiseres, maar dat giften of 
niet als bedrijfslasten aftrekbare uitgaven 
die gedaan waren tijdens de belasting
ja.ren 1952, 1953 en 1955, belastbare 
inkomsten van deze dienstjaren vormden, 
zelfs indien zij gedekt waren door afne
mingen op deze vroeger niet belaste 
reserves; 

W at het derde onderdeel betreft, in 
zover het schending van artikel 7 4bis 
van de gecoiirdineerde wetten inroept, 
en wat het vijfde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de bewoordingen 
« dezelfde belastingelerrienten » slaan op 
alle positieve of negatieve materiele ele
menten die de belastbare grondslag uit
maken; 

Dat het voor de wettelijke vaststelling 
van een nieuwe of subsidiaire aanslag niet 
vereist is dat de ~lietig verklaarde aan
slag en de nieuwe of subsidiaire aanslag 
betrekking hebben op hetzelfde dienst
jaar; 

Overwegende dat de aanslagen over de 
belastingjaren 1951 en 1954 nietig ver
klaard zijn in zover zij berustten op 
reserves voor werken in uitvoering, 
onderscheidenlijk ten bedrage van 
9.649.707,12 frank en van 6.092.411,15 fr. 

Overwegende dat de belasting van die 
twee elementen ten gevolge had gehad 
dat, aangezien vermeerdering van andere 
reserves van eiseres en giften en uitgaven 
geen aftrekbare lasten waren, de vermeer-

dering, de giften en de uitgaven betref
fende andere belastingjaren geen elemen
ten waren geweest van de belastbare 
grondslagen van de bedrijfsbelasting, 
omdat zij waren verwezenlijkt of betaald 
door afnemingen op de voornoemde 
reeds vroeger belaste reserves voor wer
ken in uitvoering ; 

Overwegende dat het arrest, zonder 
deswege te .worden bestreden, beslist dat 
giften of uitgaven die niet mogen worden 
afgetrokken van het belastbaar inkomen, 
en vermeerderingen van de reserves van 
een vennootschap inkomsten zijn die in 
de bedrijfsbelasting vallen, zelfs indien 
zij betaald of verwezenlijkt zijn dank zij 
afnemingen op «reserves voor werken 
in uitvoering », die vroeger niet belast 
zijn; 

Overwegende dat de aanslagen van de 
belastingjaren 1951 en 1954 nietig ver
kJaard zijn in zover zij berustten op de 
voornoemde reserves voor werken in 
uitvoering, zodat de afnemingen op 
dezelfde elementen tijdens de belasting
jaren 1952, 1953 en 1955 de genoemde 
vermeerderingen, giften en uitgaven niet 
meer ontsloegen van de bedrijfsbelasting ; 

Overwegende dat aldus de reserves ten 
bedrage van 9.649.707,12 frank en van 
6.092.411,15 frank, voor de belasting
jaren 1951 en 1954 in aanmerking gena
men als elementen van het belastbaar 
actief, en voor de belastingjaren 1952, 
1953 en 1955 als elementen die inkomsten 
ontsloegen van de bedrijfsbelasting, in 
dit geheel van belastingen en positief 
zowel a ls negatief een zelfde belasting
element in de zin van artikel 74bis van 
de gecoordineerde wetten uitmaakten en 
dat derhalve, aangezien de aanslagen voor 
de belastingjaren 1951 en 1954 nietig ver
ldaard waren in zover zij berustten op 
de voornoemde bedragen, subsidiaire aan
slagen overeenkomstig hetzelfde artikel 
konden worden vastgesteld op de inkom
stan of winsten van andere dienstjaren 
in zover deze van de belasting ontslagen 
waren wegens afnemingen op de voor
noemde bedragen ; 

Dat het middel in geen enkel van zijn 
onderdelen kan worden aangenomen ; 

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

29 september 1970. - 2e kamer. -
Vom·zitte1·, de H. B elpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeveT , 
de H. de Waersegger. - GeUjkluidende 
conclu.sie, de H. Duman, advocaat-gene
raal. - Pleite1·s, de HH. de Longueville 
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(van de balie bij het Hof van beroep te 
Brussel) en F ally. 

2• KAMER. - 29 september 1970. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
DIRECTE GElVIE.ENTELIJKE EN PROVI N 
c!ALE BE.LASTINGEN. - VooRziENING 
TEGEN EEN BESLUIT VAN DE BESTEN
DIGE DEPUTATIE INC+ESTELD DOOR EEN 
BIJZONDERE LASTHEBBER. - VooR
ZIENING INC+ESTELD NA D E WIJZIGIN G 
VAN ARTIKEL 417 VAN HET WETBOEK 
VAN STRAFVORDERING BIJ ARTIKEL 5 
VAN DE WET VAN 16 FEBRUARI 1961. 
- VOLil'IACHT Y AN DE LASTHEBBER 
DIE. NIET MEER AAN DE VERKLARING 
VAN VOORZIENINC+ l\WET WORDEN C+E
HECHT. - VOLli'IACHT DIE AAN HE.T 
HOF MAG WORDEN VOORGELEGD BIN
NEN DE TE.Rll'[lJN GESTELD BIJ ARTI
KEL 420bis VAN HETZELFDE WETBOEK . 

W annee1· cle voo1·zienin,g tegen een beslttit 
van de bestendige dep1ttatie vcm een 
p1·ovincie1·actd, dctt ttitspTaak doet ove1· 
een bezwaa1·sclwijt inzalce di1·ecte gemeen
telijlce of p1·ovinciale belastingen, doo1· 
een bijzoncle1·e lasthebbe1· wo1·clt ingesteld, 
moet sinds cle wijziging van m·tilcel 4·17 
van het W etboelc van stm:fvonle1·ing bij 
a1·tilcel 5 van de wet van 16 jeb1·ttcwi 
1961 de volmacht niet mee1· aan de ve1·
Jcla1·ing van vom·ziening gehecht wm·den 
en mag acm het Hoj voo1·gelegd woTden 
binnen de te1·mijn gesteld bi,j m·ti
kel .f.20bis van di t wetboelc (1) . (Wetten 
van 22 januari 1849, art. 4, 22 juni 
1865, art. 2, 5 juli 1871, art . 13, en 
22 juni 1877, art. 16.) 

(PARDONCHE ECB;TGENOTE JOSSIAUX, 
T. STAD N IJVEL.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing , op 30 decem.ber 1968 gewezen 
door de Bestendige Deputatie van de 
Provincieraad van Brabant; 

Over de grond van niet-ontvankelijk-

(1) Cass., 13 mei 1970 (A1'1'. cass., 1970, 
biz. 852) en de noot. 

heid door verweerster tegen de voorzie
niJ'lg opgeworpeJ'l en hieruit afgeleid d at 
de verklaring van beroep in cassatie door 
een gevolmachtigde gedaan is zonder dat 
de volmacht aan de verklaring gehecht 
of bij de namens eiseres ingediende 
memorie gevoegd werd : 

· Overwegende dat luidens artikel 4 van 
de wet van 22 januari 1849, da t inzake 
clirecte provinciale en gem eentelijke be
lastingen van toep assing is krachtens de 
artik elen 2 van de wet van 22 jtmi 1865 
en 16 van de wet van 22 jtmi 1877, de 
verklaring van b eroep in cassatie geclaan 
wordt « in persoon of door een gevol
machtigde " ; 

Overwegende dat met t oepassing v an 
artikel 417 van h et \Vetboek van straf
vordering, de volmacht aa1'l de verkl aring 
van b eroep 1noest gehecht blijven, maar 
dat dit voorschrift 'door a.rtikel 5 van de 
wet van 16 februari 1961 is opgeheven; 

Overwegende echter dat de volmacht, 
op grond waarvan de lasthebber v a n 
eiseres zijn verldaring van beroep in 
cassatie h eeft gedaan, bij het Hof niet 
is . afgegeven binnen de termijn gesteld 
bij artikel 420bis van h et W etb oek van 
strafvordering ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

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

29 september 1970. - 2 8 kamer. -
V oo1·zitte1·, de H. Belpaire, raadsheer 
waarne1nend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Ligot. - Gelijlclttidende conclttsie, 
d e H. Dmnon, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Jean Wery (van de 
balie bij het Hof van beroep te Brussel) 
en Ansiaux. 

2e KAMER. - 29 september 1970. 

INKOMSTENBELASTINGEN. -
AFTREK VAN DE REEDS BELASTE E.LE
MENTEN TENEI NDE DUBBELE BELAS
TING TE VERlVIIJDEN. AFTREK 
ONDERWORPEN AAN DE VOORWAARDE 
DAT DE BELASTINC+PLICHTIGE DE GOE 
DEREN DIE DE REEDS BELASTE INKOl\1-
STEN OPBRENC+EN IN. EIGENDOM HEEFT 
GE.HAD GEDURE.NDE GANS HET BOEK
JAAR IN DE LOOP WAARVAN DEZE . 
INKOMSTEN WERDEN GEIND. - BOEK
JAAR. - BEGRIP. 
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Het boelcjaa·r gedtwende hetwellc de belas
tingpliclnige de goecle1·en die de inlcom
sten opb1'engen in eigendom moet gehacl 
hebben opclat hij, naa1· luicl van a?·ti
lcel 52, § 3, van de gecoo1'clineenle wetten 
bet1·eUencle de inlcomstenbelastingen, cleze 
1·eeds belaste inlcomsten van zijn belast
ba?'e winsten zou mogen ajt1·eklcen, is 
het tijclpe1·lc dat in aanme1·lcing wenl 
genomen om genoerncle belastba?'e win
sten vast te stellen ; inclien de belaste 
winsten bet?·elclcing hebben op een tijd
pe?·lc van rnee1· clan twaalj maanclen, 
clan mogen de ?'eecls belaste diviclenclen 
van effecten, die de belastingplichtige 
slechts gedu?·ende een jam· in eigendom 
heejt gehad, cle1·halve niet ajget?·olclcen 
wo1·clen ( 1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « COMPAGNIE 

FINANCIERE DES CIMENTS "• T. BEL· 
GISCHE STAAT, J\UNISTER VAN FINAN· 

CIEN.) 

ARREST (ve?'taling) . 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 juni 1969 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 32, § 1, 35, § 1, 
·en 52, inzonderheid § 3, van de wetten 
b etreffende de inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari -1948, alsmede van de 
artikelen 17 van titel III en 73 en 77 
van titel IX van het eerste hoek van het 
Wetboek van koophandel, 

do01·clat het bestreden arrest beslist 
dat de administratie terecht aan eiseres 
het recht heeft ontzegd om van haar 
over het bedoelde dienstjaar belastbare 
winsten, als reeds aangeslagen inkomsten, 
met toepassing van artikel 52, § 3, van 
de belastingwetten, de opbrengsten van 
effecten van de vennootschappen « Com
pagnie des ciments belges " en " Ciments 
de l'Escaut" af te trekken, omdat eiseres 
« deze effecten niet gedurende gans de 
duur van het boekjaar in de loop waarvan 
de inkomsten werden gei'nd in eigendom 
had " en « deze effecten niet verwierf 
ingevolge een fusie of binnen dertig 
dagen na 19 september 1960, op welke 
datum zij werd opgericht, doch meer 

(1) Raadpl. cass., 19 juni 1962 (Bttll. en 
PASIC., 1962, I, 1193) en 27 februari 1968 
(Ar1·. cass., 1968, biz. 855). 

dan drie maanden na deze datum "• en 
zijn beslissing verantwoordt door de 
overwegingen « dat het boekjaar w aarvan 
sprake in de tekst van genoemd artikel 52 
niet kan worden beperkt tot het bij arti
kel 32 van de gecoordineerde wetten 
bepaalde tijdperk van twaalf maanden, 
ten deze tot het tijdperk van 1 januari 
tot 31 december 1961 gedurende hetwelk 
verzoekster de litigieuze effecten in haar 
bezit had ; dat, zo in verband met de 
nieuw opgerichte vennootschappen een 
afwijking van het beginsel van de amma
liteit van de belasting werd toegestaan 
door het belastbaar tijdperk, en bijgevolg 
het belastingjaar, uit te breiden tot een 
boekjaar van meer dan twaalf maanden, 
het immers vanzelf spreekt dat h etzelfde 
tijdperk, dat is hetzelfde boekjaar, in 
aanmerking moet worden genomen voor 
de toepassing van artikel 52, § 3 ; dat 
zulk een zienswijze niet aileen strookt 
met de logica, doch met de geest van 
de wet die de duur van het dienstjaar 
niet kan doen varieren volgens de elemen
ten die beoordeeld moeten worden "• 

tenvijl het boekjaar, zoals het wordt 
verst,aan in voornoemde wettelijke bepa
lingen en inzonderheid in artikel 52, 
§ 3, noodzakelijk het tijdperk van een 
jaar is dat voorafgaat aan het afsluiten 
van de balans en de rekeningen waarvan 
de resultaten in aanmerking . moeten 
worden genomen voor de aanslag van de 
betrokken vennootschap en onder meer 
voor de aftrek te haren opzichte van de 
reeds aangeslagen inkomsten , en de even
tuele vestiging van de belasting op een 
grondslag welke de resultaten van een 
!anger tijdperk omvat, die uit !outer toe
gevendheid en voor het gemak worden 
aangenomen, geen beletsel kan zijn voor 
de toepassing van de wettelijke bepalin
gen betreffende de jaarlijkse vaststelling 
en aanslag van de resultaten van de 
vennootschap : 

Overwegende dat het boekjaar, waar
op artikel 52 van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen in verschillende van zijn bepalingen 
doelt, het tijdperk is dat in aanmerking 
wordt genomen om de vastgestelde of 
ver:rnoede inkomsten van de belasting
plichtige te b epalen ; 

Overwegende dat bij ontstentenis van 
een andersluidende wil van de wetgever 
aan h et in § 3 van genoemd artikel 
bedoelde begrip « boekjaar " geen andere 
zin kan worden gegeven ; 

Overwegende dat het arrest erop wijst, 
zonder deswege te worden bekritiseerd, 
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dat de aanslag werd gevestigd op de 
vastgestelde of vermoedelijke inkomsten 
van een dienstjaar dat op 19 september 
1960 begint en op 31 december 1961 
wordt afgesloten ; 

Dat het arrest hieruit, derhalve, wette
lijk heeft afgeleid dat de dividenden van 
de effecten die eiseres pas op 1 januari 
1961 had verworven, bij toepassing van 
genoemd artikel 52 § 3, niet van het 
bedrag van de belastbare inkomsten 
mochten worden afgetrokken ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

29 september 1970. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Belpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
Baron Richard. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Dumon, advocaat-generaal. 
- Pleite?"s, de HH. de Longueville (van 
de balie b;j het Hof v::m beroep t.e Brns
sel) en Fally. 

1 e KAMER. - 1 oktober 1970. 

ARBEIDSONGEV AL. - DE RECHTER 
SLUIT NIET UIT DAT RET ONGE.VAL IS 
OVERKOMEN IN DE LOOP VAN DE UIT 
VOERING VAN DE ARBEIDSOVE.RE.EN
KOMST. - WETTELIJK VERMOEDEN, 
DAT RET ONGEVAL OVERKOlVIEN IS TER 
ZAKE VAN DE.ZE UITVOERING, DOOR DE 
RECHTER GEWE.E.RD. - BESLISSING 
ALLEEN GEGROND OP DE VERMOEDELIJ
KE BEDOELING VAN RET BEDRIJFS
HOOFD EN DE WAARSCHJJNLIJKE BE
DOE.LINGE.N VAN DE WERKli1AN, GETROF
FENE VAN F,E.T ONGEVAL. - NrET 
WETTELIJK VERANTWOORDE BESLIS
SING. 

Niet wettelijlc vemntwoo1·d is de beslissing, 
die, zonde1· ~tit te slttiten dat het ongeval 
is ove1·komen in de loop van de ~titvoe1·ing 
van de m·beidsove1·eenkomst, het wettelijk 
ve?·moeden, dat het ongeval is oveTkomen 
te1· zctke van deze uitvoe1·ing, wee1·t op 
g1·oncl alleen van de vm·moedelijke bedoe
ling van het bed?·ijjshoojd en de waa1·-

(1) Raadpl. cass., 11 september 1959 (Bull. 
en PA.siC., 1960, I, 34); 12 januari 1961 
(ibid., 1961, I, 509); 7 juni 1962 (ibid., 1962, 
I, 1153) ; 17 december 1965 (ibid., 1966, I, 

schijnlijke bedoelingen van de we1·kman, 
get?·otfene van het ongeval (1). 

(DIERICKX, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« CENTRALE LEVENSVERZEKERINGS
lVIAATSCHAPPIJ ».) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op h,et bestreden 
vormis, op 27 jtmi 1968 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Luik ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1, lid 1 en 6, 
20, lid 1, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen 
(koninklijk besluit van 28 september 
1931) en 1315 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doonlat, na de mnstandigheden van het 
ongeval _van 16 novem.ber 1966 als volgt 
te hebben beschreven : « De bestum·ders 
Rausch en Vincent, die elk een vracht
wagen met aanhangwagen va~1. de firma 
Severin besturen en van Frankrijk naar 
Belgie terugkomen, moeten blijven staan 
aan de douanepost waarvan de kantoren 
gesloten zijn. Daar ontmoeten zij Counas 
die als bestuurder van een vrachtwagen 
met aanhangwagen van dezelfde firma uit 
Belgie kwam en na het vervullen van de 
douaneformaliteiten naar Frans grond
gebied is gegaan. De drie bestmu·ders 
gaan iets drinken in twee nabije drank
gelegenheden en beslissen dan naar 
Longwy te rijden om er de avond door 
te brengen in het cafe-dancing Mojajas, 
van welke bar Counas te voren de 
reklameborden had opgemerkt. Te dien 
einde laten Rausch en Vincent hun voer
tuig achter bij de grenspost en nemen 
plaats in de door Counas bestuurde 
vrachtwagen. Te Longwy, in de nabijheid 
van de drankgelegenheid, zou Vincent aan 
Counas, die d1t detail niet betwist, 
doch het zich niet herim1.ert, afgeraden 
hebben de doodlopende Petitierstraat in 
te rijde~1, wegens de moeilijkheid om er 
met een vrachtwagen en aanhangwagen 
rechtsomkeer te maken of er achterwaarts 
uit te rijden; Cotmas rijdt de straat in en 
stopt zijn voertuig vlak voorbij de bar 
waarin de drie chauffeurs binnengaan en 

529); 20 oktober 1966 (A1'1". cass., 1967, 
biz. 238); 11 apl"il en 12 mei 1969 (ibid ., 
1969, biz. 743 en 891). 
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verschillende glazen whisky drinken. In 
de loop van de avond heeft Counas met 
de dienster gewed dat hij zijn vrachtwa
gen uit het doodlopend straatje kon 
rijden. Rausch dacht ook dat het 
maneuver kon uitgevoerd worden, terwijl 
Vincent er anders over oordeelde. Counas 
en Rausch en andere verbruikers zijn 
uit het cafe gekomen, maar de beide 
bestuurders hebben op dat ogenblik 
ervan afgezien de. weddenschap te win
nen. Nadat de rekening betaald was, 
heeft Vincent zich naar een andere 
drankgelegenheid begeven om daar op 
zijn metgezellen te wachten, terwijl 
Rausch achter het stuur van de vracht
wagen ging zitten en achteruit poogde te 
rijden, tijdens welk maneuver hij het 
vensterluik van een huis vernielde. N a 
regeling van dit voorval hebben Rausch 
en Counas besloten de aanhangwagen los 
te maken, met de vrachtwagen aileen 
rechtsomkeer te maken, om nadien met 
de aanhangwagen uit de doodlopende 
straat te rijden. Counas is achter het 
stuur gaan zitten, terwijl Rausch tussen 
de vrachtwagen en de aanhangwagen 
ging staan om de koppeling los te maken. 
Counas heeft ingeschakeld op het ogen
blik dat Rausch hem toeriep : « Voor
uit » ; hij heeft een kreet gehoord, heeft 
dadelijk geblokkeerd en is naar de 
achterkant van de vrachtwagen gesneld, 
waar hij zijn metgezel zag l iggen onder 
het achterste van de vrachtwagen en de 
verbindingsstang van de aanhangwagen. 
Rausch zat geklemd en verpletterd tussen 
de vrachtwagen en de aanhangwagen die, 
toen hij losgemaakt was, naar voren was 
gereden wegens de Iichte helling van de 
straat. Counas, Vincent, en rta hen, de 
politieautoriteiten, hebben vastgesteld 
dat de aanhangwagen niet was geblok
keerd, noch door het daartoe bestemd 
metalen remblok, noch door de inwer
kingstelling van de veiligheidsrem : het 
medisch verslag van dokter Mute! ver
meldt dat het post moTtem afgenomen 
bloed een zeer hoog alcoholgehalte van 
1,50 vertoont, hetgeen overeenstemt met 
de lichaamsgesteldheid van iemand die 
onder invloed van de drank verkeert en 
lichtelijk dronken is geworden ;.- Vincent 
heeft overigens verldaard : " Ik moet be
» kennen dat wij op dat ogenblik niet 
» meer in staat waren een zware vracht
>> wagen te besturen », het bestreden 
vonnis aan eiseres, handelende a ls weduwe 
van de getroffene en als voogdes van 
haar minderjarig kind, forfaitaire vergoe
dingen imrake arbeidsongevallen heeft 
ontzegd, op grond dat het bedoelde 

ongeval, dat in de loop van de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst was over
komen, zich niet had voorgedaan ter . 
zake van deze uitvoering, dat " moest . .. 
nagegaan worden of Counas en de 
getroffene, na hun drinkpartij, bij hun 
poging de vrachtwagen uit het straatje 
te rijden, op dat ogenblik geen beroeps 
daad hadden verricht die overeenstemt 
:rriet de gebruiken en de impliciete bedoe
lingen van de werkgever ; dat over het 
algemeen de hulp aan een werkgezel die 
tot dezelfde onderneming behoort een 
daad van dergelijke aard oplevert ... ; dat 
... niettemin ... de rechter moet rekening 
houden met de bedoeling van de werk
man ; dat indien hij zulks beroepshalve 
had gedaan, er een duidelijk verband 
bestaat tussen de hulp en de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst doch dat 
indien bet een gril , E>en daad uit nieuws 
gierigheid, een tijdverdrijf of een ver
maak was , er geen verband meer bestond 
met de arbeidsovereenkomst ... ; dat ten 
deze duidelijk bleek dat Louis Rausch, 
toen hij het maneuver trachtte t~it te 
voeren, na een eerste vruchteloze poging 
die een ongeval had veroorzaakt, en 
terwijl Counas, de verantwoord.elijke 
bestuurder van de vrachtwagen, van me
ning was tot 's anderendaags te wachteri 
om zulks te doen, deze bedoeling niet 
heeft gehad, maar dat wegens- zijn 
halfdronken toestand, hij uit koppigheid 
met Counas het 1naneuver heeft willen 
herbeginnen, waarover met de dienster 
van de bar was gewed ; dat ... ·tenslotte 
... het geen twijfel lijdde dat hun werk
gever, indien hij op de hoogte was 
geweest van de omstandigheden waar
onder de vrachtwagen van Cotmas stil
stond en van de halfdronken toestand 
van de bestuurders, hun n.ooit zou ver
plicht hebben op dat ogenblik te trachten 
het maneuver uit te voeren dat het 
on.geval heeft veroorzaakt >>, 

te1·wijl de rechter uit de aldus soeverein 
vastgestelde feiten, tegen het wettelijk 
vermoeden (artikel 1, lid 6, van de 
gecoiirdineerde wetten betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen) in, het bewijs 
n.iet kon afleiden dat het ongeval n.iet 
was overkomen " ter zake van de uit
voering van de arbeidsovereenkomst », 
zon.der de zin. van deze uitdrukking en 
derhalve het begrip zelf van arbeidson
geval ( artikel 1, lid 1) te miskennen ; 
het verband tussen het ongeval en de 
uitvoering zelf van de overeenkomst 
bestaat zodra het ongeval veroorzaakt 
wordt door een risico waaraan de getrof-



- 108-

fene is blootgesteld, hetzij wegens zijn 
beroepsactiviteit hetzij wegens het na
tuurlijk, technisch of menselijk milieu 
waarin hij zich bevindt ; de « arbeids
daad " ~1iet enkel bestaat in het bijzonder 
risico opgeleverd door de arbeidsover
eenkomst, maar ook xwg in elke gebeur
tems waa.rtoe het arbeidsmilieu aanlei
ding kan geven ; er niet wordt vereist 
dat deze gebeurtenis - zoals de hulp 
aan een werkgezel in de loop van de 
nitvoering van de arbeidsovereenkomst 
- noodzakelijk een daad is waarvan de 
werkgever zou hebben geoordeeld dat het 
gepast was ze op een bepaald ogenblik te 
bevele~1 of die de werkman nit plichts
betrachting heeft verricht ; de fout van 
d e getro:ffeue, zelfs een grove, met uit
zondering aileen van de opzettelijke 
fout, tot het risico behoort, zodra zij 
betrekking heeft op de uitvoering van 
de overeenkomst (artikel 20, lid 1); de 
criteria betreffende de werkelijkheid en 
de beweegreden van de daad die het 
vonnis toepast op de vastgestelde feiten, 
de kwalificatie ervan verdraaien en de 
schending medebrengen van de artike
len 1, lid 1 en 6, en voor zoveel a ls nodig, 
20, hd 1, van de vermelde gecoordineerde 
wetten en 1315 van het Burgerlijk Wet
hoek: 

Overwegende dat, naar lnid van arti
kel 1, lid 6, van de gecoordineerde 
wetten betreffende de schade voortsprni
tende nit arbeidsongevallen, het ongeval 
overkomen in de loop van de nitvoering 
van de arbeidsovereenkomst, zolang het 
tegendeel niet bewezen is, vermoed 
wordt te hebben plaatsgehad ter zake 
van deze uitvoering ; 

Overwegende dat, zonder uit te sluiten 
dat h et litigienze ongeval in de loop 
van de uitvoering van de arbeidsovereen
komst van de getroffene is overkomen, 
het vonnis, om het vermoeden waarvan 
sprake in voornoemd artikel 1, lid 6, te 
wereri, stelt dat h et ongeval niet is 
overkomen ter zake van deze uitvoering, 
op grond dat « de hulp aan een werk
gezel die tot dezelfde onderneming. 
b ehoort" slechts een « beroepsdaad ''• dit 
wil zeggen de nitvoering zelf van de 
arbeidsovereenkomst oplevert indien zij 
werd verleend uit « plirhtsbetrachting " 
en met de vermoedelijke toestemming 
van de werkgever, welke voorwaarden 
ten deze niet vervuld zijn; · 

· Overwegencle d at de feitenrechter op 
grond aileen van de vermoedelijke bedoe
ling van het ondernemingshoofd en de 
waarschijnlijke bedoelingen van de werk
man, niet kon beslissen dat het maneuver 

dat diens dood ten gevolge heeft gehad 
een aan de nitvoering van de overeen
komst vreemde daad was ; 

Dat clerhalve het bestreden beschik
kend gedeelte niet wettelijk is gerecht
vaardigd en dat het middel gegro~1cl is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt clat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de bestreden beslissing ; veroordeelt 
verweerster in de kosten ; verwijst de 
zaak naar de Rechtbank va~1 eerste 
aanleg te Hoei, zitting houdend in hoger 
beroep. · 

1 oktober 1970. - 1e kamer. -
VooTzittm·, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, de 
H. Legros. - · Gelijlcltticlencle conclttsie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Dassesse en Van Ryn. 

1 e KAMER. - 2 oktober 1970. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
· BURGERLIJKE ZAKE.N. - BESCHIKKEN
DE GEDEELTE. - BEGRIP. 

Elke beslissing van cle ?'echte?' bet1·e tfencle 
een betwist ptmt vo?·mt een beschiklcencle 
gecleelte, onve1·schillig cle 1Jlaats wam· deze 
besl-issing in cle telcst van het vonnis of 
het a?'?·est voo?·lcomt (1) . 

(« SCHWEIZ ALLGEMEINE VERSICRERUNGS-
AKTIENGESELLSCHAFT », T. RA.EM-
DONCK, VETS EN MAMPA.EY.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 december 1968 door h et 
Hof van beroep te Brnssel gewezen ; 

Over de drie middelen sam en, 
het ee1·ste, afgeleid uit de schending van 

de artikelen 1121, 1165, 1319, 1320, 1232 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, 

(1) Cass., 21 oktober 1966 (A1-r. cass., 1967, 
blz. 248); 30 mei 1969 (ibid., 1969, blz. 923); 
30 januari en 16 februari 1970 (ibid., 1970, 
b l z. 488 en 549). 
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doo1·dat bet bestreden arrest beslist dat 
de eerste recbter niet bevoegd was om 
van h.et gescbil kennis te nemen en 
eiseres in de kosten van beide aanleggen 
veroordeelt, op grond namelijk van de 
vaststelling dat eiseres bandelt als « fse
subrogeerd in de recbten van de inlader, 
"Emser Werke ", die zij scbadeloos 
beeft gesteld » en bet cognnssement dat 
ten deze werd opgesteld « aangenomen 
werd door " Emser Werke " en dus 
tegenstelbaar aan zijn gesubrogeerde 
verzekeraar », waaruit het besluit dat de 
transportvoorwaarden in bet cognosse
ment bedOJlgen, meer bepaald de conven
tionele bevoegdbeidstoewijzing aan de 
recbtbank te Bazel, tegen eiseres kan 
tegengeworpen worden, 

te1·wijl, em·ste onde1·deel, deze motivering 
de bewijskracbt miskent van gezegd 
cognossement, en tevens van b et inlei
dend exploot en de conclu~ie van eiseres 
waaruit blijkt dat eiseres handelde als 
gesubrogeerde in de rechten, niet van de 
inlader, partij bij bet cognossement, doch 
van de eigenaar van de vervoerde waren, 
wa.t tevens de schending m eebrengt van 
de in het middel aangeduide wetsbepa
lingen, inzonderheid de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Bnrgerlijk Wet
hoek; 

tweede onde1·deel, de vennootschap 
« Emser Werke n, die slechts eigenares 
van de vervoerde goederen was en nocb 
het cognossement noch enige vervoer
overeenkomst b eeft onderschreven, geen 
partij kan zijn bij dit cognossement, de 
vervoerovereenkomst inboudende , zodat · 
op grond van het principe in artikel ll65 
van het Burgerlijk W etboek vervat, zij 
niet gebonden is door de bedingen van 
dit cognossement, en deze bedingen, 
onder meer de conventionele bevoegd
heidstoewijzing aan de recbtbank te 
Bazel, tegen haar of haar gesubrogeerde 
verzekeraar, dit is eiseres, niet kunnen 
tegengeworpen worden, waaruit volgt 
dat het arrest, door niettemin te beslissen 
dat de eerste recbter niet bevoegd was 
om van bet gescbil kennis te nemen, de 
in het middel aangeduide wetsbepalin
gen, inzonderheid artikel ll65 van bet 
Burgerlijk Wetboek, beeft geschonden; 

de1·de onde1·deel, het arrest in elk geval 
beeft nagelaten antwoord te geven op 
de conclusie van eiseres, waarin werd 
gewezen bierop dat de vennootschap 
« Emser Werke n de eigenares van de 
goederen was, dus in die hoedanigheid 
bet cognossement niet inriep noch kon 
inroepen , en bieruit besloot « dater nooit 

een contractueel rechtsverband tussen 
de vennootscbap " Emser W erke " (in 
wiens rechten concluante gesubrogeerd 
is) en de appellanten b estaan heeft, zodat 
deze laatsten dus geen contracten en 
documenten mogen inroepen die hen 
vreemd zijn en die ook niet tegen hen 
zouden mogen ingeroepen worden .. . n, 
waaruit, in b et bijzonder, de scbending 
van het artikel 97 van de Grondwet 
volgt); 

het tweede middel, afgeleid uit de scben
ding van d e artikelen ll21, ll65, 1319, 
1320, 1322 van bet Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

dooTdat het arrest beslist dat de eerste 
rechter niet bevoegd was om van bet 
geschil kennis te nemen en eiseres in de 
kosten van beide aanleggen veroordeelt, 
op grond namelijk van de vaststelling 
« dat ten deze, wegens de verdeling van 
de commerciele exploitatie van bet schip 
t.ussen scbeepseigenaar en bevrachter, 
deze laatste het bewuste vervoercontract 
aanging en tevens de bescbikking van en 
het gezag over de bemanning verkreeg, 
voor wier daden nocbtans, op grond van 
de artikelen 46 en 273 van de Zeevaart
wet, de scbeepseigenaar bleef instaan ; dat 
de aldus door de wet aan de scheepseige
naar opgelegde verplicbting tot berstel 
van eventuele schadelijke daden van de 
bemanning in de uitoefening van baar 
dienst, de aard en de uitgestrektheid 
van de fout en van de daaraan verbonden 
gevolgen onaangeroerd laat, waaruit 
voortvloeit dat, vermits, zoals gezegd, 
de begane fout een wanuitvoering uit
maakt van bet vervoercontract, de 
scheepseigenaar zich ma.g b eroepe'1 op al 
de bedingen die deel uitmaken van het 
contract n, 

te1:wijl, ee1·ste onde1·deel, het tefsen-· 
strijdig, minstens dubbelt;innig is terzelf
dertijd te beslissen, enerzijds, na t e 
bebben vastgesteld dat de lichter 
« Noordzee n in tijdbevrachting was ge
nomen door de « Scbweizerische Reede
rei n, dat deze laatste aileen bet vervoer
contract aanging en, anderzijds, dat de 
scbeepseigenaar zicb mag beroepen op al 
de bedingen van dit vervoercontract, 
waarbij hij, naar de voorgaande vast
stelling, dus geen partij is, tegenstrijdig
beid, minstens dubbelzinnigheid, die met 
bet ontbreken van motivering gelijkstaat, 
en dus artikel 97 van de Grondwet 
scbendt; 

tweede ondenleel, voor bet geval het 
arrest zou beslist hebben dat de scbeeps-
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eigenaar .geen partij was bij het vervoer
contract, het enkel mits schending van 
het aangeduide artikel 1165 van het 
Burgerlijk Wetboek kon besluiten dat 
hij de bedingen van dit contract kon 
inroepen, waaruit inzonderheid de schen
ding van gezegd artikel 1165 volgt ; 

de1·de ondenleel, voor het geval het 
arrest zou beslist hebben dat de scheeps
eigenaar werkelijk partij was . geweest 
bij het vervoercontract, dergelijke beslis
sing de bewijskracht miskent van het 
cognossement dat het vervoercontract 
uitmaakt, en waarin de scheepseigenaar, 
als dusdanig of zelfs door tussenpersoon, 
niet IS opgetreden, waaruit de schending 
inzonderheid van de artikele11 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek volgt; 

het de1·de middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Bm·gerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, 

doonlat het arrest beslist dat de eerste 
rechter niet bevoegd was om van het 
geschil kennis te 'nemen en eiseres in de 
kosten van beide aanleggen veroordeelt 
op grand namelijk van de vaststelling 
dat « appellanten trouwens als vervrach
ters van htm vaartuig gewis begrepen 
zijn onder de personen , die uit het 
vervrachten een of ander recht afleiden " 
en ten laste of ten voordele van wie 
artikel 1 van het cognossement, aange
nomen door , Emser W erke " en dus 
tegenstelbaar aan zijn gesubrogeerde 
verzekeraar, uitdrukkelijk bedingt dat 
zij aan de transportvoorwaarden onder
worpen zijn », 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, dergelijke vast
stelling tegenstrijdig, minstens dubbel
zinnig is, vermits de term « vervrachter » 
in dit motief eerst wordt gebruikt in de 
betekenis van « verhuren van een schip " 
en daarna met verwijzing naar de tekst 
van het cognossement in de betekenis va,n 
« vervoer van goederen tegen betaling ,, 
tegenstrijdigheid, minstens dubbelzinnig
heid die met het ontbreken van motive
ring gelijkstaat en dus artikel 97 van de 
Grondwet schendt; 

tweede onde1·deel, deze reden die de 
verhuring van het vaartnig, rninstens de 
tijdbevrachting, verwart met de vervoer
overeenkomst, de bewijskracht rniskent 
van het cognossement waarbij de term 
« vervrachten » enkel gebruikt wordt in 
de zin van « vervoer tegen een bepaalde 
prijs, overeengekomen tussen de 'inlader
verzender en de vervoerder », 1niskem1ing 
waaruit tevens de schending voortvloeit 

van de artikelen 1319, 1320 e11 1322 van 
het Burgerlijk W etboek ; 

denle ondenleel, deze reden, die vast
stelt dat het cognossement werd « aan
genomen door , Emser Werke " en <ius 
tegenstelbaar is aan zijn gesubrogeerde 
veTzekeraar », de bewijskracht miskent 
van het cognossement waaruit geenszins 
blijkt dat het door de vermelde ve1moot
schap werd aanvaal'd, zodat het arrest 
tevens de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek gescho11den 
heeft: 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
zonder dienaangaande becritiseerd te 
worden, dat de vordering van eiseres 
ingesteld werd niet op grand van het 
vervoercontract, maar op grand van de 
gemeenrechtelijke aansprakelijkheid van 
de eigenaar van een schip ingevolge de 
artikelen 46 en 273 van de Zeevaartwet; 

Overwegende dat het arrest evenmin 
bestreden wordt in zover het aangaande 
de aldus ingestelde vordering beschouwt 
« dat, in feite, de litigieuze averij hierin 
bestond dat de getransporteerde goederen 
door water beschadigd werden tenge
volge van een door een beinamlingslid, 
in de tlitoefening van zijn die11st, aan 
board gepleegde verkeerde verrichting 
waarbij een of meer ventielen slecht 
werden dichtgedraaid ; dat bewuste fou.t 
een tekortkoming tlitmaakt aan de goede 
zorgen die ingevolge het vervoercontract 
aan de koopwaar dienen besteed te 
worden; dat geen andere schadeverwek
kende daad, verschillend van voormelde 
contractuele font, voorhanden is; dat 
de schade dus rechtstreeks en uitsluitend 
voortvloeit uit het feit dat het vervoer
contract foutief werd uitgevoerd » ; 

Overwegende dat deze redenen van het 
arrest een duidelijke afwijzing uitmaken 
van de vordering zoals zij door eiseres 
werd ingesteld-; 

Dat immers elke beslissing van de 
rechter betreffende een betwist punt 
een beschikkend gedeelte uitmaakt, on
verschillig de plaats waar deze beslissing 
in de tekst van het vonnis of arrest 
voorkomt; 

Overwegende dat de voorziening in 
haar drie middelen enkel redenen van 
het arrest bestrijdt welke gegeven werden 
in de onderstelling dat de vordering op 
het vervoercontract was gegrond, als
mede het beschikkend gedeelte volgens 
hetwelk, in die onderstelling, de eerste 
rechter geen jurisdictie had om van de 
zaak kennis te nemen ; 
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Dat de middelen, derhalve, bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk zijn; 

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

2 oktober 1970. - 1e kamer. -
Voo1·zittEw, de H. Belpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Naulaerts. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Krings, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, de H . VanRyn. 

1 e KAMER. - 2 oktober 1970. 

10 HUUR vAN GOEDEREN. - p ACHT. 
-WET VAN 26 JULI 1952 TOT BEPER
KING ,;AN DE PACB:TPRIJZEN, ARTIKEL 3, 
LID 3, GEWIJZIGD BIJ DE WET VAN 
20 JANUARI 1961. - Eis VAN DE 
PACHTER TOT TE.RUGGAVE VAN DE 
PACHTPRIJZEN DIE DE BIJ DE WET 
BE;PAALDE COEFFICIENT OVERSCHRIJ
DE;N. - VE.RJARING VAN DE EIS. -
VERJARING DIE BEGINT TE LOPEN 
WANNEER DE. PACHTE.R HET GEHUURDE 
GOED H;EEFT VERI,ATEN. - DRAAG
WIJDTE VAN DEZE WOORDEN. 

20 HUUR vAN GOEDEREN. - p ACHT. 
- W:mT VAN 26 JULI 1952 TOT BEPER
KING VAN DE PACHTPRIJZEN, ARTIKEL 3, 
LID 3, GEWIJZIGD BJJ DE WET VAN 
20 JANUARI 1961. - PACHTER DIE 
HET GEHUURDE GOED HE.EFT GEKOCHT. 
- EIS TOT TERUGGAVE VAN DE PACHT
PR<IJZEN.- VERJARING VAN DE EIS. 
VERJARJNGSTERJIUJN DIE BEGINT TE 
!,OPEN VANAF DE DAG WAAROP DE 
PACHTER EIGENAAR VAN HET GOED 
WORDT. 

1 o en 2o De eis van de pachte1· tot te1·uggave 
van de pachtp1·ijzen, die de bij de wet 
bepaalde coefficient te boven gaan, Ve1'
jaTen na een jaaT te 1·ekenen van de dag 
waaTop hij het gehuunle goed heejt ve1'
laten; de pachteT die het gehutwde goed 
heejt gelcocht moet woTden geacht het te 
hebben verlaten vanaj de dag wam·op 
hij eigenaa1· e1·van is gew01·den . (Wet 
van 26 juli 1952, art. 3, lid 3, gewij
zigd bij de wet van 20 januari 1961.) 

(VERHOEVEN, T. VAN DEN HEYNDE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 april 1968 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Gent; 

Over het midtlel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 3, lid 3, van de wet van 26 juli 1952 
tot beperking van de pachtprijzen, zoals 
vervangen door artikel 1 van de wet van 
20 januari 1961, 

doordat, hoewelluidens de dagvaarding 
van 28 november 1966, de rechtsvorde
ring van de verweerders er toe strekte 
eiseres te horen veroordelen tot het 
terugbetalen ·van teveel betaalde pacht
prijzen en ten onrechte betaalde belastin
gen, hoewel de beroepen beslissing con
stateert dat eiseres liet gelden dat de 
verweerders door aankoop van het pacht
goed sedert 16 september 1965 e.igenaars 
zijn van dit goed, wat het beemd1gen van 
hun pachtovereenkomst met eiseres tot 
gevolg had, en dat dienvolgens, overeen
komstig het hager ingeroepen artikel 3, 
lid 3, gezegde rechtsvordering verjaard 
was na verloop van een jaar na de ver
lwop, hetzij op 16 september 1966, en 
hoewel in haar aide van hoger beroep 
eiseres verklaard had haar in eerste aanleg 
genomen conclusie te hernemen en haar 
hoger beroep te steunen op de middelen 
voor de eerste rechter voorgebracht, het 
bestreden vonnis, na geconstateerd te 
hebben dat de verweerders gee1,1 pachters 
meer waren en dat eiseres de verjaring 
inriep, beslist dat de verweerders hun 
vordering tijdig hadden ingesteld, zulks 
om de reden dat luidens de hoger inge
roepen wetsbepaling de verjaring van de 
vordering intreedt na een jaar te rekenen 
van de dag waarop de pachter het 
gehuurde goed heeft verlaten en dat de 
pachters het goed nooit hadden verlaten, 

tenvijl, ee1·ste ondeTdeel, wanneer de 
pachter ophoudt pachter te zijn doordat 
hij eigenaar wordt van het gepachte 
goed, zulks, met het oog op de verjaring 
bepaald door lid 3 van artikel 3 van de 
wet van 26 juli 1952, vervangen zoals 
gezegd, moet worden gelijkgesteld met 
het verlaten van het gehuurde goed, 
daar de pachter, door het goed te kopen, 
ophoudt het goed als pachter te betrek
ken; 

tweede onde1·deel, minstens nu het con-
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stateert, enerzijds, dat de verweerders 
geen pachters meer waren, en, anderzijds, 
dat zij het gehmude goed nooit hadden 
verlaten, het vonnis, in strijd met wat 
artikel 97 van de Grondwet vereist, geen 
motivering inhoudt welke afdoende zou 
zijn om zijn beslissing betreffende de 
'verjaring van de rechtsvordering van de 
verweerders te rechtvaardigen : 

Overwegende dat uit e stukken waar
op het Hof vermag aclit te slaan blijkt 
dat de verweerders, luidens een akte van 
16 septembei· 1965, het van eiseres ge
hmn·de goed hebben verkregen ingevolg'e 
uitoefening van hun recht van voorkoop, 
en dat zij op 28 november 1966 eiseres, op 
grand van artikel 3, lid 3, van de wet van 
26 juli 1952 tot beperking van de pacht- · 
prijzen, zoals die bepaling werd vervan
gen door artikel 1 van de wet van 
20 januari 1961, hebben gedagvaard tot 
teruggave onder meer van de gedcuende 
de laatste vijf jaren te veel betaalde 
pachtprijzen; 

Dat uit <lie stulrken eveneens blijkt 
dat eiseres, stew'lend op gezegde wets
bepaling, de verjaring van de eis heeft 
ingeroepen op grand hiervan dat op 
16 september 1965 de verweerders eige
naars van het gehucud goed zijn gewor
den, wat het beeindigen van de pacht 
tot gevolg heeft gehad, derwijze dat de 
verjaring verkregen was door verloop 
van een jaar te rekenen van de verkoop ; 

Overwegende dat, overeenkomstig ge
zegde bepaling, de eis van de pachter 
tot teruggave van de in strijd met de 
wet gemde pachtsommen verjaart na een 
jaar te rekenen van de dag waarop de 
pachter « het gehuurde goed heeft ver
laten »; 

Overwegende dat de wet een beperking 
heeft ingevoerd niet aileen van h et 
bedrag van de schuldvordering, namelijk 
van de pachtgelden die tijdens de laatste 
vijf jaar werden gemd, hetgeen overeen
stemt met de termijn van verjaring van 
de pachtgelden, zoals door artikel 2277 
van het Burgerlijk W etboek wordt be
paald, maar bovendien, in sommige 
gevallen, van de termijn tijderi.s welke de 
rechtsvordering kan ingesteld worden; 
dat hieruit blijkt dat de wetgever de 
uitoefening van het recht tot terugvorde
ring van de te veel betaalde pachtprijzen 
binnen enge grenzen heeft willen houden ; 

Overwegende dat uit ·de parlementaire 
voorbereiding van de wet van 20 januari 
1961 blijkt dat de pachter de eis tot 
teruggave , mag instellen tot « op het 
ogeJ'lblik dat hij niet !anger door de 

pachtovereenkornst is gebonden, met 
andere woorden tot wam'leer h.ij het 
gepachte goed heeft verlaten » (« iJ, la fin 
du bail», « op het einde van de 11acht », 
((a ! 'issue du bail a ferme, au moment 
ou le renon sort ses effets » en « au 
moment ou il sera libere des liens du 
bail»); 

Dat in de wetgevende Kamers geen 
verzet is gerezen tegen die zienswijze 
waarbij het vertrekpunt van de verjaring 
wordt bepaald en die met het door de 
wetgever nagestreefde doel strookt ; 

Overwegende dat het vonnis, door te 
beslissen dat de verweerders, nadat zij 
het gehuurde goed hebben gekocht, dit 
goed nooit hebben verlaten, in de zin 
van voormelde wetsbepaling, van deze 

· een interpretatie heeft gegeven die met 
het nagestreefde doel niet te verenigen is ; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel gegrond is ; 

Om die redeJ'len, vernietigt het bestre
den vonnis behalve in zover het, bij 
bevestiging van de beroepen beslissi:ng, 
uitspraak doet over de toepasselijkheid 
van de pachtwetgeving en over de eis tot 
terugbetaling van niet verschuldigde 
belastingen; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissi:ng ; 
houdt de kosten aan ; zegt dat erover 
door de feitenrechter zal worden beslist ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Rechtbank van eerste aanleg te Oude
naarde, rechtdoende in hager beroep. 

2 oktober 1970. - 1e kamer. 
Voo1·zitte1' en Ve1·slaggeve1·, de H. Belpaire, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluiclencle conclttsie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de 
HH. Bayart en Struye. 

1 e KAMER. - 2 oktober 1970. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - 0MSTANDIG:E; CONCLUSIE 
VAN DE EISENDE P ARTIJ. - B:mSLISSING 
DIE D:E; :E;IS V:E;RWERPT ZONDER E.EN 
PASSEND ANTWOORD TE V:E;RSTREKKEN 
OP DEZE CONCLUSIE. - NIET Mll;T 
RED:E;NEN OMKL:E;D:E; BESLISSING. 

2o VENNOOTSCHAPPEN. - NAAM-



-113-

LOZE VENNOOTSCHAP. - INBRENGEN 
JN NATURA. - INBRENGE_N ZONDE.R 
·wAAEDE. - INBRENG:E;N Dill; NillT 
XUNN:E;N WORD:E;N B:E;SCHOU'WD AI,S :E;EN 
·GELDIG:E; INSCHRIJVING IN D:E; ZIN VAN 

ARTIK:E;L 35, 4°, VAN DE G:E;COORDIN:mER 
D:E< 'W:ElTTEN OP Dll; HANDELSVENNOOT

SCHAPPEN. 

l 0 Niet 1·egelmatig met 1·edenen omkleed is 
het W'1'est dat beslist dat de stichte1·s 
van een naamloze vennootschap de 
waanle van de in b1·engen, die niet in 
geld geschieden, niet moeten waw·bo1·gen 
en niet aanspmlcelijlc zijn voo1· de 
ovm·schcLtting van deTgelijke inb1·engen, 
zoncle1· een antwoo1·d te ve1·st1·ekken op 
cle conclusie van de eisende pa1·tij, 
volgens welke de inbTeng etfectiej moet 
zijn en een waa1·de moet hebben en dat 
een waw·deloze inb1·eng niet als een 
geldige insch1·ijving, in de zin van 
a1·tilcel 35, 4°, van de gecoih·clinee1·de 
wetten op de handelsvennootschappen, 
kan tv01·den beschouwd. 

2° Een inbTeng die niet uit geld bestaat 
en waa1·deloos is kan niet wonlen 
beschouwd als een geldige insch1-ijving, 
in de zin van aTtikel 35, 4o, van de 
gecoo1·dinee1'de wetten op de handels
vennootschappen ( 1). (Impliciete oplos
sing.) 

(NAAMLOZE V:E;NNOOTSCHAP « BOVIN », 
T. Mr MOllrBAERTS q.q. EN DUBOIS EN 
LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

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

Over h et middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 30, meer bepaald 1°, en 35, 
meer bepaald 2° en 4°, van de bij 

(1) Raadpl. cass., 10 april 1906 (Bull. en 
PASIC., 1906, I, 193); CORBIAU, « D e la fictivite 
€t de l'exageration d'evaluation des apports 
€n nature "• Rev. prat. des soc., 1904, biz. 43. 

Artikel35, 4°, van de gecoordineerde wetten 
-op de handelsvennootschappen is gewijzigd 
oij de wet van 30 juni 1961, art. 5. Naar luid 
van de nieuwe wettekst zijn de stichters, en 
in geval van verhoging van het maatschappe-
1ijk kapitaal, de beheerders jegens d'erden 

koninklijk besluit van 30 november 1935 
gecoiirdineerde wetten op de h andels
vennootschappen, gezegde artikelen 30 
en 35 zoals die van kracht waren op 
25 mei 1956, · 

doonlat het bestreden arrest de rechts
vordering van eiseres ongegrond ver
klaart, om de reden dat die vordering 
steunde op het feit dat het kapitaal , 
bij de oprichting van de naamloze ven
nootschap « Ondernemingen Gustave 
Donne», niet ten belope van 9.000.000 fr. 
voorhanden was, daar het in de naamloze 
vennootschap ingebrachte vermogen van 
de gelijknamige personenvennootschap 

· met beperkte aansprakelijkheid geen 
2.500.000 frank actief bech·oeg, zoals ver
meld in de oprichtingsakte van de 
naamloze vennootschap, doch integendeel 
een passief van 6.019.256,89 frank, en 
om de reden dat die vordering in rechte 
steunde op artikel 35 van de gecoiirdi
neerde wetten op · de handelsvennoot
schappen, dat voormelde naamloze ven
nootschap op 25 m ei 1956 opgericht werd 
en dus toen voormeld artikel 35 nog niet 
gewijzigd was door de wet van 30 jm1.i 
1961, dat aileen h et 2° van dit artikel 
ten deze in aanmerking kwam, dat 
weliswaar naar luid van deze wetsbepa
ling de _ oprichters van een naamloze 
vennootschap hoofdelijk aansprakelijk 
zijn tegenover de belanghebbenden we
gens het gehele gedeelte van het kapitaal 
dat niet geldig ingeschreven zou zijn, 
doch dat het woord « geldig » niet bete
kent dat de oprichters de waarcle van de 
« in natura » gedane inbrengen moeten 
waarborgen, 

te1·wijl, ee1·ste ondm·deel, eiseres,- in haar 
inleidende dagvaarding van 25 en 26 jtmi 
1963, in haar dagvaarding-dagsteiling van 
12 en 14 septe:q~.ber l964 en in haar 
conclusie voor het hof van beroep had 
Iaten gelden, niet aileen dat de inbreng 
« in natura >>, zijnde het actief van de 
personenvennootschap met b eperkte aan
sprakelijkheid, oyerschat was, maar ook 
dat dit actief totaal onbestaande was 

aansprakelijk voor het herstel van de bena
deling, gevolg van de kennelijke overschat
ting van de inbrengen die niet uit geld bestaan. 

De wijziging versterkt de aan sprakelijkheid 
van de sticheers en beheerders wanneer een 
inbreng geschiedt, die overschat is. Zij zijn 
des te meer aansprakelijk, zoals dit het geval 
was v66r bedoelde wijziging, wanneer de 
inbreng waardeloos is en · als onbestaande 
mag worden beschouwd. 
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en dat in aile geval die inbreng « in 
natura » en de voorwaarden waaronder 
dit beweerd actief aan de naamloze ven
nootschap werd afgestaan niet voldoende 
omstandig in de oprichtingsakte gepre
ciseerd waren, zodat het arrest de 
bewijskracht heeft miskend welke door 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek aan v'oormelde dag
vaardingen en conclusie wordt gehecht ; 

tweede onde1·deel, hieruit volgt dat het 
arrest, in strijd met artikel 97 van de 
Gro~1dwet, gezegde conclusie niet op 
afdoende wijze heeft beantwoord; 

-clenle ondenleel : 1° het inbrengen van 
een totaal onbestaand actief een fictieve 
inbreng uitmaakt, welke niet als een 
geldige inbreng kan beschouwd worden 
in de zin van artikel 35, 2°, van de 
gecoordineerde wetten op de handels
vennootschappen, zodat de oprichters 
van een naamloze vennootschap hoofde
lijk aansprakelijk zijn wegens het gehele 
gedeelte van het kapitaal dat aldus het 
voorwerp uitmaakt van een fictieve 
inbreng; 2° overeenkomstig voormeld 
artilrel 35, meer bepaald 4°, van gezegde 
gecoordineerde wetten, de oprichters van 
een naamloze vennootschap hoofdelijk 
aansprakelijk zijn voor het herstel van 
de schade welke voortvloeit uit de 
afwezigheid van de vermeldingen voor
gescbreven door artikel 30 van gezegde 
wetten; 3° overeenkomstig artikel 30, 
meer bepaald 1°, van gezegde wetten de 
oprichtingsakte de omstandige opgave 
van elke inbreng, die niet in geld is 
geschied, moet vermelden, samen met de 
voorwaarden waaronder die inbreJlg 
·wordt gedaan; en 4° daar eiseres een 
gebrek aan dergelijke omstandige vermel
dingen inriep, niet aileen de bepalingen 
van artikel 35, 2°, maar ook die van 
artikel 30, meer bepaald 1°, en 35, meer 
bepaald 4°, ten deze van toepassu1g 
·waren: 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiseres in haar dag

vaardingen en in haar conclusie voor het 
hof van beroep staande hield dat de in
breng van het actief van de personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid « Ondernemingen Gustave Donne » 
in de naamloze vennootschap met de
zelfde benaming niet aileen overschat 
maar onbestaande was ; dat het arrest 
die stelling weergeeft door te vermelden 
dat eiseres aanvoerde « dat het vermogen 
van de omgevormde personenvennoot
schap geen 2.500.000 frank actiefbedroeg, 
doch integendeel een passief van 
6.019.256 frank uitrilaakte "; 

Overwegende dat eiseres in haar dag
vaardingen en in haar conclusie voor het 
hof van beroep haar vordering uitslu.:i tend 
ste1.u1.de op artikel 35, 2°, van de gecoor
dineerde wetten op de handelsvennoot
schappen; 

Overwegende dat, zo het arrest beslist 
dat het woord « geldig » in voormelde 
wetsbepaling, zoals zij va~1 kracht was 
v66r de wijziging van het 4° ervan door 
artikel 5 van de wet van 30 jtmi 1961, 
~1iet betekent dat de oprichters de waarde 
van de inbrengen die n.:iet in geld geschie
den moeten waarborgen en aansprakelijk 
zijn voor de overschatting van zodanige 
inbrengen, het nochtans geen antwoord 
verstrekt op de conclusie van eiseres 
volgens welke de inbreng effectief moet 
zijn en een waarde moet hebben, en een 
waardeloze inbreng niet als een geldige 
inschrijving in de zin van voormelde 
wetsbepalu1g kan worden beschouwd; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan ; zegt dat erover door de 
feitenrechter zal worden beslist ; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

2 oktober 1970. - 1e kamer. -
Voorzitte?', de H. Belpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. N aulaerts. - Gelijkluidencle con
clusie, de H. Krings, advocaat-generaal. 
- Pleite?'S, de HH. Bayart en van 
Heeke. 

2e KA.lVIER. - 5 oktober 1970. 

10 WEGVERKEER. - PERSOON DIE 
IN STAAT VAN DRONKENSCHAP OP EEN 
OPENBARE PLAATS EEN VOERTUIG BE
STUURT. - WET BETREFFENDE · DE 
POLITIE OVER HET WEGVERKEER (COOR· 
DINATIE VAN 16 MA.ART 1968), ARTI
KEL 35.- BEWIJS. 

20 CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN.- MIDDEL TEN BETOGE 
DAT DE RECHTER DE GEGEVENS VAN 
DE ZAAK VERKEERD HEEFT BEOOR
DEELD, - Ho:E: NIET BEVOEGD OM 
KENNIS ERV AN TE NEJVIEN, 

so BLOEDPROEF. - WEGVERKEER.-
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WEIGERING EEN BLOEDMONSTER TE 
LATEN NEMEN . - WET BETREFFENDE 
DE PO LITlE OVER RET . WEGVERKEER 
(COORDINATIE VAN 16 MAAR'!' 1968), 
ARTIKEL 34-3° EN 59, § l. - WETTIGE 
REDEN. - BEGRIP. 

1° De ?'echte1· die lcennis neemt van een 
ove1·trecling van artilcel 35 van de wet 
bet?·efje?ide de politie ove1· het wegve?"
lcee?" (coih·clinatie van 16 mam·t 1968), 
mag de staat van dmnlcenschap afleiden 
uit alle gegevens die hem tot zijn ove?"
tuiging kunnen brengen (1). 

2° Het Hof van cassatie is niet bevoegd 
om na te gaan of de 1·echter de hem 
ove1·gelegcle bewijsmiddelen juist of ve?"
lcee?·d in feite heeft beoo1·deeld (2). 
(Grondwet, art. 95.) 

3° w ettelijlc is de beslissing dat de enige 
omstandigheid, dat de pe1·soonlijlce dolcte1· 
van degene, die een -bloedp?·oef moet 
onde1·gaan, niet aanwezig is en gewei
ge?·d heeft zich te ve1·plaatsen, geen wet
tige 1·eden is in de zin van artilcel 34-3° 
van de wet bet1·efjende de politie ove1· 
het wegve1·lcee?· (coih·dinatie van 16 maa1·t 
1968) tot ?"echtvaa?·diging van de doo1· 
deze wettelijlce bepaling bestmfte weige
?·ing dit bloedmonste1· te laten nemen (3). 
(Wet betreffende het wegverkeer, coor
dinatie van 16 maart 1968, art. 34-3° 
en 59, § l.) 

{EILRICH, T. DIERCKX.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 november 1969 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

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

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

doonlat het bestreden arrest niet ant
woordt op het overleggen van foto's 
welke dienend zijn en drie dagen na de 

(1) Raadpl. cass., 23 mei 1966 (Bull. en 
PASIO., 1966, I, 1203). 

(2) Cass., 19 mei 1970 (An·. cass., 1970, 
biz. 883). 

(3) Raadpl. cass., 7 februari 1966 (Bull. 
en PASIC., 1966, I, 734). 

feiten genomen werden, doch gewoon de 
onvoorzichtigheid van Eilrich als bewe
zen aanvaardt omdat uit het proces
verbaal nr 2939 van 12 juni 1969 van de 
politie van Brasschaat blijkt : 1° dat er 
aan de aansluiting van de Bredabaan 
met de Zegersdreef in laatstgenoemde 
dr·eef- een verkeersteken nr 20 stond, 
verbiedend rechtsaf de Bredabaan op te 
rijden zoals beklaagde het heeft gedaan, 
en 2° dat bij de oprit van het nieuw 
gedeelte in aanleg van de Bredabaan, 
hetwelk door beklaagde werd gebruikt, 
roodwit geschilderde vaten stonden ver
bonden met bareellatten, er slechts een 
kleine opening was gelaten om de 
bewoners doorgang te laten en een teken 
23B (gesloten voor ieder bestuurder, 
behalve voor plaatselijk verkeer) aange
bracht was ... , 

te1·wijl uit hogervermelde foto's blijkt 
dat aan de kruising van de Zegersdreef 
en de Bredabaan, op het gedeelte naar 
Antwerpen, geen barelen waren, geen 
teken 23B, doch enkel niet verlichte 
vaten op de grond, en bedoelde foto's 
meer die~J.end zijn als bewijs dan de ver
klaring van de verbalisanten, voorge
bracht verschillende maanden na de 
feiten en door geen enkel tastbaar bewijs 
gestaafd: 

Overwegende dat eiser voor het hof 
van beroep stelde dat hij geen verbods
tekens had genegeerd en dat namelijk 
uit de door hem overgelegde foto's niet 
blijkt dat de weg aan de luuising van de 
Bredabaan en de Zegersdreef voor het 
verkeer gesloten was ; 

Overwegende dat het arrest, door de 
in het middel aangehaalde vaststellingen 
van het proces-verbaal van de politie 
aan te nemen tot bewijs dat eiser ver
schillende verbodstekens negeerde, im
pliciet doch ondubbelzinnig de door eiser 
overgelegde foto's als niet dienend ver
werpt : 

Overwegende dat in zover het middel 
stelt dat voormelde foto's meer dienend 
waren als bewijs dan de verlclaring van 
de verbalisanten, het er op neerkomt de 
soevereine beoordeling van de bewijs
elementen door de rechter te betwisten : 

Overwegende dat het middel ~l.iet · kan 
worden aangenomen ; 

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

doo1·clat, em·ste onde1·deel, het bestreden 
arrest de dronkenschap aan het stuur 
bewezen acht zonder na te gaan of het 
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alcoholgehalte in het bloed hoger lag dan 
1,5 gram per liter, en aileen omdat u.it 
de twee positieve ademtesten moet <Lfge
leid worden dat het alcoholgehalte van 
het bloed hoger lag dan 0,8 gram per 
liter, · 

te1•wijl deze twee vaststellin.gen op 
zichzelf niet kunnen leiden tot het besluit 
dat het gehalte hoger was dan 1,5 gram 
per liter; 

tweecle onclenleel, het arrest de dronken
schap bewezen acht, 

te1·wijl door de verbalisanten enkel 
werd vei·klaard dat de ademtesten posi
tief waren doordat de Idem· in het 
adempijpje groen werd, doch niet werd 
vastgesteld dat zij de grensring overschre
den welke aanduidt dat het alcoholge
halte in. het bloed 0,8 gram per liter 
overtreft, zoals bepaald in het koninklijk 
besluit van 27 juli 1967 tot vaststelling 
van het toestel dat voor de ademtest 
moet worden gebruikt ; 

cle1·cle oncle1·cleel, het hof van beroep wei 
verwijst naar de bevindingen van de 
verbalisanten nopens de houding van 
eiser, doch geen rekening houdt met het 
feit dat hij gewond was en gans overstuur 
zoals in de conclusie ·van eiser vermeld, 
noch met de normale geestestoestand van 
eiser zoals die blijkt uit het ldinisch 
onderzoek waarbij aile proeven gunstig 
beantwoord werden en enkel besloten 
werd tot " zeker niet zwaar dronken doch 
te veel alcohol ingenomen "• 

te1·wijl het begrip " dronken toestand " 
aan het stuur vereist dat al deze beschou
wingen zouden in acht genomen worden : 

Overwegende dat het arrest de staat 
van dronkenschap niet slechts steunt op 

·de beide positieve ademtesten doch " op 
het geheel van de elementen van het 
onderzoek, waaronder het ldinisch onder
zoek, de vaststeilingen van de verbalisan
ten en van de adjtmct-politiecommissaris, 
de houding van de beldaagde op de plaats 
van het ongeval en de twee positieve 
ademtesten' " ; 

Dat het arrest vermocht tot bevvijs 
van de staat van dronkenschap, samen 
met de andere elementen die h et ops01nt, 
twee positieve ademtesten in acht te 
nemen ook wanneer deze laatste J1.iet 
wezen op een alcoholgehalte van meer 
dan 1,5 gram per liter ; 

Dat het arrest uit de vaststeiling van 
de politie luidens welke de ademtesten 
" positief" waren vermocht te besluiten 
dat de ademtesten een alcoholgehalte 

uitwezen van meer dan 0,8 gram per 
liter; 

Overwegende dat het derde onderdeel 
erop neerkomt het arrest te verwijten 
de feitelijke elementen van de zaak ver
keerd te hebben beoordeeld; 

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

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, 

cloonlat het bestreden arrest eiser ver
oordeelt wegens weigering zonder wettige 
reden een bloedmonster te Iaten nemen 
en de houding van eiser als een niet 
gewettigde weigering beschouwt, omdat 
zij niet gerechtvaardigd was door de 
omstandigheid dat eiser de tegenwoordig
heid wenste van zijn dokter welke gewei
gerd had naar Brasschaat te komen, 

tenvijl de houding van eiser praktisch 
wijst op een instemming waaraan een 
vereiste verbonden was : 

Overwegende dat het arrest, door _ te 
beschouwen dat eiser de tegenwoordig
heid wenste van zijn dokter " welke 
geweigerd had naar Brasschaat te ko
men "• bewezen acht dat de verbalisanten 
de wens van eiser om zijn dokter op te 
roepen hadden ingewilligd maar dat de 
dokter had geweigerd op het verzoek 
om ter plaatse te komen in te gaan en 
dat eiser daarop had geweigerd een 
bloedmonster te laten nemen ; 

Overwegende dat het arrest gerechtigd 
was hieruit af te leiden dat eiser zonder 
wettige· reden had geweigerd het bloed
monster te laten nemen ; 

Dat het middel ~liet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
?-at de beslissing overeenkomstig de wet 
18; 

II. In zover de voorziening de beslissing 
bedoelt gewezen over de doo~· verweerder 
tegen eiser ingestelde burgerlijke vorde
ring : 

Overwegende dat het arrest zich ertoe 
beperl~t de onderscheiden aansprakelijk
heid van de beklaagde en van de burger
Iijke partij vast te steilen, de burgerlijke 
partij een provisionele vergoeding toe te 
kennen, een desktmdigenonderzoek te 
bevelen en de zaak voor verdere behan
deling naar de eerste rechter te verzen
den; 

Overwegende dat de beslissing derhalve 
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geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het W etboek van straf
vordering ; dat ze ook geen uitspraak 
doet inzake bevoegdheid; 

Dat de voorziening dienvolgens _ niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het vierde middel dat enkel de 
beslissing betreft over de bmgerlijke 
vordering waartegen de voorziening niet 
ontvankelijk is, verwerpt de voo·rziening; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

5 oktober 1970. - 2e kamer. 
Voorz·ittm·, de H. Belpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. de Vreese. - Gelijkltddencle con
clusie, de H. Dumon. 

2e KAMER. - 5 oktober 1970. 

AANSPR.AKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). ___: NADEEL TEN 
GEVOLGE VAN DE -AANTASTING VAN DE 
LICHAMELIJKE INTEGRITEIT VAN DE 
GETROFFENE. - TIJDELIJKE ARBEIDS
.ONGESCHIKTHEID. - VERMINDE_RING 
VAN DE E_CONOMISCHE WAARDE VAN 
DE GETROFFENE.- BEGRIP. 

De arbeiclsongeschilctheid die, ook al is 
zij volledig, enlcel t?'.jclelijlc is en voo?·t
vloeit uit een ongeoo1·loojcl jeit, vemor
zaakt geen ve1·lies of ve1·minde1·ing van 
de economische waa1·de van de get?·offene 
op de arbeidsmarkt, deze ongeschiktheid 
alleen beo01·deeld zijncle niet inachtne
ming van het bemep clat cle get?·offene 
op het ogenblik van het ongeval t~itoe
jende (l). (Bmg. Wetb., art. 1382.) 

(LAMBERT, A. VERMYLEN EN Y. YERl\1Y
LEN, T. GEETS EN NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP « S.T.A.C.A. -TRANSPORTS AUTO 
MOBILES, CARS ET AUTOBUS ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. cass., 6 februari 1958 (Bull. en 
PAsrc., 1958, I, 619) ·en de noot; 9 april 1959 
(ibid., 1959, I, 798); 9 mei 1969 (An·. cass., 
1969, blz. 871). 

arrest, op 2 februari 1970 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat het arrest enkel uit
spraak doet over de bmgerlijke belangen; 

I. W at de voorziening van de ch·ie 
eisers betreft : 

Over het middel afgeleid 'uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382 en 1383 van het Bmgerlijk 
W etboek, 1 van de wet van 30 maart 
1891 en 1 van de wet van 30 mei 1961, 

cloonlat het bestreden arrest de ver
weerders slechts veroordeelt tot betaling 
van de vergoedende interesten vanaf 
17 maart 1955, datum van het schade
verwekkende feit, tot 29 maart 1956, 
datum van het neerleggen van het eerste 
verslag van de deskundige, en zulks op 
de enkele overwegingen dat de vergoe
dende intereste~l een element uitmaken 
van de schade, dat het de feitenrechter 
behoort te oordelen of en in welke mate de 
gevorderde vergoedende interesten al dan 
niet dienen toegekend te worden naar
mate zij een element uitmaken van de 
schade, dat het hof van beroep niet inziet 
wat de eerste drie bmgerlijke partijen te 
doen hadden met de vordering van de 
vierde bmgerlijke partij, dat hun respec
tievelijke schade en vordering totaal 
onafhankelijk waren en zijn van deze van 
de vierde bmgerlijke partij, dat de 
betwisting aangaande de belangen van 
de eerste drie burgerlijke partijen uit
sluitend stetmt op het emste verslag van 
Dolder Enderle van 29 maart 1956 en 
op de elementen van het dossier welke 
dit verslag voorafgaan, 

tenvijl, ee1·ste oncle1·cleel, deze redenen 
geen gepast antwoord vormen op de 
conclusie van de eisers waarin deze 
stelden « dat de verweerders ten om·echte 
het recht van de bm·gerlijke partijen op 
de vergoedende interesten betwisten en 
de wijziging van de beschikking van het 
vonnis dat de.~;e interesten toekent vra
gen ; dat de verweerders op het feit 
steunen dat de burgerlijke partijen tot 
1968 zouden gewacht hebben om de zaak 
voor de correctionele rechtbank te laten 
vaststellen ; dat zo de verschijning van 
partijen in voortzetting van geding voor 
de correctionele rechtbank niet v66r het 
jaar 1968 heeft plaatsgehad, deze omstan
digheid te wijten is aan het feit dat de 
bmgerlijke partij Josepha Vermylen ge
oordee)d heeft de besluiten van het 
definitief verslag, door Dokter Enderle op 
23 april 1957 neergelegd, niet te kunnen 
aanvaarden; dat de bmgerlijke partij, die 
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steeds in behandeling was, en waarvan 
de toestand verergerde, oordeelde dat 
haar toestand niet geconsolideerd was en 
dat de definitieve invaliditeit hoger zou 
zijn, dan de graad van 30 t. h. door de 
gerechtelijke deslnmdige aangenomen ; 
dat na talrijke besprekingen en genees
kundige onderzoeken, in de maand augus
tus 1965 een akkoord tot stand kwam 
tussen de bm·gerlijke partij en de verze
keringsmaatschappij van de verweerders, 
op de blijvende invaliditeitsgraad van 
36,5 t.h., daar de verergering door de 
burgerlijke partij ingeroepe~1. tenslotte 
erkend werd ; dat transactionele bespre
kingen, die spijtig onvruchtbaar bleven, 
vervolgens werden voortgezet, zod.at de 
burger1ijke partij de zaak slechts in 
1968 voor de correctionele rechtbank 
liet terugkomen ; dat men moeilijk de 
burgerlijke partij Josepha Vermylen zou 
kunnen verwijten gepoogd te hebben 
een · minnelijke regeling te bekome~1. 
zonder een nieqwe gerechtelijke genees
ktu'ldige expertise te vragen nu de ge
grondheid van haar betwisting van het 
verslag van de deskundige door verweer
ders zelf erkend werd; dat het Jl.ormaal is 
wegens de verlmochtheid van de zaken 
dat de andere burgerlijke partijen h1.m 
definitieve vorderingen tezelfdertijd als 
Josepha Vermylen ingesteld h ebben; dat 
trouwens de tijd die verlopen is v66r 
de verschijning van de partijen in voort
zetting van geding voor de correctio~1.ele 
rechtbank geen enkele invloed kan uit
oefe~l.en op het principe van het ten laste 
leggen van de vergoedende interesten ; 
dat dit ten laste legge~1. niet gestem1.d 
is op een te late betaling aan de een of 
andere partij te wijten, zoals dit het 
geval zou zijn voor moratoire interes
ten ; dat de vergoedende interesten 
bestemd zijn om aan de toegekende 
vergoedingen een volkomen gelijke waar
de te geven dan degene die zij hadden 
op h et ogenblik waarop de schade ont
staan is ; dat de burgerlijke partijen geen 
juist herstel zouden bekomen indien de 
verscheidene vergoedingen, die schade 
dekken met een vertrekpunt dat v66r 
de veroordeling ligt, niet het voorwerp 
van een herwaardering zouden zijn ; deze 
herwaardering, trouwens zeer onvolledig, 
geschiedt door middel van de toekenning 
van de interesten die de toegekende 
sommen zouden opgebracht hebben 
indien ze op de datmn van het ontstaan 
yan de schade waren ontvangen gewor
den ; dat een vertraging in de voortzetting 
van de procedure, zelfs aan de benadeelde 
partijen te wijten, aan de verweerders 

geen enkel nadeel ·zou kunnen berokke
nen, vermits de so=en die zij op het 
ogenblik van het ontstaan van de schade 
hadden moeten uitbetalen in hun bezit 
gebleven zijn »; 

tweecle onde?·deel, voormelde beschou
wingen de beslissing niet wettelijk steu
nen, a) vermits zij met het begrip schade 
niets te maken hebben en trouwens geen 
uiteenzetting van de motieven van de 
beslissing vormen maar een eenvoudige 
herinnering aan een deel van de bewijs
voering van partijen, zonder dat het 
arrest aanduidt of het de bewijsvoering 
van de verweerders aanneemt en waarom 
volgens het hof van beroep de gevorderde 
vergoedende interesten, na het neerleggen 
van het verslag van Dokter Enderle, ge13n 
element van de schade meer uitmaken ; 
b) vermits het niet-toekennen van deze 
intereste~1. de bm·gerlijke partij zou 
beroven van de vergoeding van de schade 
voortspruitend uit het derven van genot 
van de vergoedingen sedert het tijdstip 
waan1.aar de feitenrechter heeft verwezen 
om het beclrag ervan te berekenen ; 

clenle onclenleel, de motieven van het 
arrest een schending uitmaken van de 
a.rtikelen 1382 en 1383 van het Bmgerlijk 
W etboek krachtens welke de benadeelde 
partij recht heeft op volledige vergoeding 
van haar schade ; het arrest immers zijn 
beslissing de vergoedende interesten van
af 29 maart 1956 te weigeren niet moti
veert d oor de overweging dat deze inte
resten vanaf die datum geen element 
van de schade meer uitmaken ; in de 
mate waarin die overweging zou moeten 
uitgelegd worden in die zin dat een 
benadeelde partij de verplichting heeft 
haar definitieve vordering in te stellen 
vanaf de dag van het neerleggen van het 
verslag van de deskm1.dige aangesteld 
door een beslissing vooraleer recht te 
doen, de motieven van het arrest geen 
enkele wettelijke grondslag hebben en 
zelfs strijdig zijn met de bepalingen van 
de artikelen 1 van de wet van 30 maart 
1891 en 1 van de wet van 30 mei 1961, 
respectievelijk 26, alin13a 2 oud, en 27, 
alinea 1 ~1.ieuw, van de voorafgaande 
titel van het Wetboek van strafvordering, 
volgens welke, wanneer de bmgerlijke 
vordering tijdig voor de strafrechter 
ingesteld is, de verjaring tegen de bmger
lijke partij niet loopt tijdens gans 
de duur van het geding ; de wetgever 
geen enkele beperking h eeft voorzien 
van het recht voor de burgerlijke partij 
o.m haar vordering in voortzetting van het 
geding te vervolgen, en namelijk geen 
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enkel middel heeft voorzien voor de 
beklaagde of de burgerrechtelijk aan
sprakelijke partij om de burgerlijke partij 
te dwingen haar vordering binnen een 
kortere termijn dan de termijn van de 
dertigjarige verjaring te vervolgen; dat 
de gedeeltelijke weigering van vergoe
ding, bestaande uit het verwerpen van 
een eis tot vergoedende interesten, dus 
zonder enige wettelijke gegrondheid een 
sanctie uitmaakt van de door de burger
lijke partij in het vervolgen van de 
procedure gebrachte vertraging : 

Overwegende dat het arrest door de 
in het middel aangehaalde beweegredenen 
te kennen geeft dat de eisers de redenen 
welke een vierde burgerlijke partij mag 
hebben gehad om tot 1968 te wachten 
vooraleer haar vordering door te zetten, 
niet kunnen inroepen tot verantwoording 
van het feit dat ook zij tot 1968 hebben 
gewacht om hun zaak voor de rechtbank 
te laten vaststellen ; 

Dat zulks impliceert dat het hof van 
beroep van oordeel is dat de eisers te 
kort zijn gebleven aan hun verplichting 
de schade niet nodeloos op te drijven ; 

Overwegende dat zulks echter geen 
antwoord verstrekt op het deel van de 
conclusie waarin de eisers stelden dat 
een vertraging in de procedure, zelfs aan 
de benadeelde partijen te wijten, aan 
de verweerders geen enkel nadeel zou 
kunnen berokkenen vermits de sommen 
die zij op het ogenblik van de schade 
hadden moeten uitbetalen in hun bezit 
zijn gebleven : 

Dat het middel gegrond is ; 

II. Wat de voorziening van e1ser 
Lambert betreft : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382 en 1383- van het Burgerlijk 
Wetboek, 

rloordat het bestreden arrest aan eiser 
geen enkele vergoeding wegens materiele 
schade voortspruitend uit zijn volledige 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid toekent, 
met uitzondering van een bedrag voor 
werkelijk geleden loonverlies, om de 
reden dat er geen waardevermindering 
is vast te stellen in de tijdelijke arbeids
ongeschiktheid wanneer de eiser een 
volledige bezoldiging heeft genoten en 
geen vermeerderde krachtsinspanning kan 
worden getoetst aan het gewoon inko
men, wanneer de tijdelijke arbeidsonge
schiktheid volledig is, 

te1·wijl eiser in conclusie voor het hof 
van beroep geen vergoeding vroeg wegens 

loonverlies noch om een vermeerderde 
krachtsinspanning te herstellen maar wel 
voor de schade voortspruitend uit de 
aantasting van zijn fysische integriteit; 
de vergoeding door de aansprakelijke 
dader van het ongeoorloofd feit aan het 
slachtoffer van een ongeval verschuldigd, 
noch wegvalt noch verminderd wordt 
door het feit dat het slachtoffer zijn 
bezoldigingen overeenkomstig contrac
ten of statuten heeft blijven ontvangen, 
en niets er zich tegen verzet dat de 
schade door de aantasting van de fysische 
integriteit veroorzaakt, berekend wordt 
onafhankelijk van de oezoldiging van het 
slachtoffer zelfs bij gemis aan invloed 
op zijn bedrijfsinkomsten : 

Overwegende dat het arrest oordeelt 
dat er geen aanleiding is tot het toeken
nen· van enige vergoeding uit hoofde 
van materiele schade voor de periode 
van volledige tijdelijke arbeidsonge
schiktheid wanneer het slachtoffer tijdens 
de kwestieuze periode zijn volledige 
bezoldiging heeft genoten; 

Overwegende dat het arrest die beslis
sing stetmt op de beschouwing dat zo de 
schade op materieel gebied weliswaar kan 
veruiterlijkt worden door de noodzake
lijkheid van een grotere krachtsinspan
ning bij de volbrenging van de normale 
taak of door een vermindering van de 
economische waarde op de arbeidsmarkt, 
er geen waardevermindering is vast te 
stellen " in de tijdelijke arbeidsonge
schiktheid " wanneer het slachtoffer zijn 
volledige bezoldiging heeft genoten en er 
ook geen vermeerderde krachtsinspan
ning kan bestaan indien de tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid volledig is ; 

Overwegende dat eiser aanvoert dat 
hij de vergoeding vroeg van de schade 
voortspruitend uit de aantasting van zijn 
fysische integriteit; 

Overwegende dat het arrest door 
bovenaangehaalde beschouwing precies 
vaststelt dat en aantoont waarom, wan
neer het slachtoffer zijn volledige bezol
diging ontvangt, de aantasting van de 
fysische integriteit tijdens de periode van 
volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
geen materiele schade veroorzaken kan 
en die gevolgtrekking wettelijk uit die 
beschouwing heeft kunnen afleiden ; 

Dat het micldel niet kan worden aan
genomen; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch alleen in zover het de 
vergoedende interesten, verschuldigd op 
de aan de eisers toegekende bedragen, 
beperkt tot de periode lopende van 
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17 maart 1955 tot 29 maart 1956; 
beveelt dat melding van dit arrest zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt eiser Lambert in een derde van 
de kosten; veroordeelt de verweerders 
in het overige van de kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Gent. 

5 oktober 1970 . . - 2e kamer. -
V oo1·zitte1·, de H. Belpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V e1·slaggeve1·, 
de H. de Vreese. - Gelijlclttidende con
.clusie, de H. Duman, advocaat-generaal. 

2e KAl\1ER. - 5 oktober 1970. 

·CASSATIE. - BEVEL VAN DE MINISTER 
VAN JUS TITlE. - STRAFZA.J.rEN. -
STRAFVORDERING VERVALLEN DOOR DE 
BETALING VAN EEN GELDSOl\1. - VER
OORDELE.ND VONNIS. - VERNIETIGING 
ZONDER VERWIJZING. 

Op de voo1'Z1:ening van de p1'0Ctt1'eU1'
gene1·aal, ingesteld 01J bevel van de 
Ministm· vcm Jttstitie, ve1·nietigt het Hoj 
zonde1· ve1·wijzing het vonnis, dat een 
ve1·oonleling ttitsp1·eelct wegens een jeit 
ten aanzien van hetwellc de st1·ajvonle1·ing 
ve1·vallen was do01· de betaling van een 
geldsom binnen de voo1·waa1·den omsclwe
ven bij cwt1:lcel 166 van het vVetboelc van 
stmjvo1'de1·ing (1). (Wetb. van strafv., 
art. 441.) 

(PROOUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN OASSATIE, INZ~ RAHIER.) 

ARREST. 

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

" Aan de tweede k amer van het Hof 
van cassatie : 

» De ondergetekende procurem·-gene
raal h eeft de eer hierbij uiteen te zetten 

(1) Cass., 22 oktober 1969 (A1·r. cctss., 1970, 
· biz. 188). 

dat de Minister van Justitie hem bij 
schrijven van 16 juli 1970, Bestuur der 
Wetgeving, nr 130. 836/184/AP/Div., 
uitdrukkelijk bevel heeft gegeven bij 
het Hof, overeenkomstig artikel 441 van 
het Wetboek van strafvordering, aan
gifte te doen van het vonnis dat op 
4 juni 1969 door de Politierechtbank te 
Leuven is gewezen en waarbij Alphonse 
R ahier, gepensioneerde, op 26 jtmi 1897 
te Grand-Rechain geboren, en wonende 
te Lambermont, P. Davidstraat ll2, tot 
een geldboete van 30 frank is veroordeeld 
wegens overtreding van h et algemeen 
reglement op de politie van h et wegver
k eer. 

» Deze in kracht van gewijsde gegane 
veroordeling werd uitgesproken, hoewel 
Alphonse Rahier gevolg had gegeven aan 
het verzoek dat d e officier van h et 
openbaar ministerie tot hem gericht had, 
overeenkomstig artikel 166 van het 
Wetboek van strafvordering, en het vast
gestelde bedrag aan de ontva;nger van 
de geldboeten te Leuven binnen de 
gest elde termijn h ad doen toekomen, 
zodat tengevolge van die betaling de 
strafvordering vervalle~1. . was. 

» Het aangegeven vonnis, dat d es
ondanks de beklaagde veroordeeld heeft, 
heeft de voormelde wetsbepalu1.g geschon
den. 

» Om die redenen vordert de onder
getekende procureur-generaal dat het 
het Hof gelieve het bedoeld vonnis van 
de Politierechtbank te Leuven te ver
nietigen, te bevelen dat van zijn arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing en te zeggen 
dat er geen gr<;md is tot verwijzing. 

» Brussel, 27 juli 1970. 
» Voor de Procureur-generaal, 

>> De Advocaat-generaal, 
(get.) Duman >>; · 

Gelet op artikel 441 van h et W etboek 
van strafvordering en op h et in de 
vordering van d e Procureur-generaal 
gemelde artikel 166 van h etzelfde wet
hoek, m et overneming van de redenen 
van gezegde vordering, vernietigt h et 
aangegeven vonnis door de Politierecht
b ank te L euven op 4 juni 1969 gewezen; 
b eveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing ; zegt dat er geen 
reden is tot verwijzing. 

5 oktober 1970. - 2e kamer. -
Voorzitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Belpaire, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
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Gelijkluiclende conclusie, de H. Dumon, 1 

advocaat.-generaal. 

2e KAMER. - 5 oktober 1970. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. STRAFZAKEN. 
VEROORDE;LING. - R:mn:mN:mN VRE;EMD 
AAN DE BE;WE;ZE.N VERKLAAROE TE.LAS
TELE;GGING. - Nr:mT lli:E;T RE;DENEN 
0111RLEDE BESLISSIN G. 

Niet ?'egelmatig met 1·eclenen omkleed is 
het vonnis dat de beklaagde ve?·oo?·deelt 
OJJ gmncl hie1·van dq,t de 1·edenen v1·eemd 
zijn aan de bewezen ve?·lclaa?·cle telast
legging (1). 

(CAULLIEZ, T. VANTHOURNOUT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 februari 1970 in hoger 
b eroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Veurne ; 

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

doonlat het bestreden vonnis eiser tot 
de hem te zijnen laste door de eerste 
rechter uitgesproken straffen en vergoe
ding jegens de burgerlijke partij veroor
deelt, op grond hiervan « dat het vast
staat dat Jean Caulliez nooit zijn rech
terzijde h eeft verlaten en ertoe gerechtigcl 
was doOl' te rijden tot vlak voor de 
overweg (die gesloten was); dat Lucien 
Geldof, die gereden kwam uit de garage 
D evolder (gelegen langs de linkerkant 
van de baan), in feite niets anders gedaan 
heeft clan zich te willen inwringen tussen 
Caulliez e,n de bewaakte overweg, om 
aldus in eerste positie te staan wanneer 
de slagbomen zouden opgetrokken wor
d eJl », 

tenvijl, ee1·ste oncle?·deel, geen enkel van 
de hoger aangehaalde en enige beweeg
redenen van het vonnis vaststelt clat 
eiser het hem ten laste gelegd misdrijf 

(1) Raadpl. cass., 27 juni 1966 (Bull. en 
PASIC., 1966, I, 1389), 19 december 1966 
(A?·r. cass., 1967, b iz. 508) en 3 november 
1969 (ibid., 1970, biz. 221). 

heeft gepleegd, zodat, in strijd met de 
aangeduide grondwettelijke bepaling, het 
vonnis niet gemotiveercl is ; 

tweede oncle?·deel, de aangehaald.e moti
vering strijdig is met ,het dispositief van 
het vonnis, minstens dubbelzinnig, ver
mits zij enkel de schulcl van de mede
beldaagcle van eiser betreft en het vonnis 
niettemin eiser tot de te zijnen laste 
door de eerste rechter u itgesproken 
straffen en vergoeding jegens de bm·ger
lijke partij veroordeelt, tegenstrijdigheid, 
minstens dubbelzihnigheid, die overeen
stemt met het ontbreken van motivering 
en dus de schending impliceert van de 
voormelde bepaling ; 

denle oncle?·cleel, het orunogelijk is uit 
de aangehaalde motivering logisch af te 
leiden dat eiser voor het hem ten laste 
gelegde feit diende veroordeelcl te wor
den, gebrek aan logisch verband dat 

, eveneens een schending inhoudt van 
artikel 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat de rechter zich ertoe 
beperkt te beschouwen dat « Jean Caul
liez nooit zijn rechter zijde heeft verlaten 
en · ertoe gerechtigd was door te rijden 
tot vlak voor de overweg (die gesloten 
was) »; dat deze m otieven de veroorde
ling van eiser wegens het niet . regelen 
van zijn snelheid niet wettelijk recht
vaardigen; 
. D at het middel gegrond is ; 

Om die r edenen, vernietigt het bestre
den vonnis behoudens in zover het uit
spraak doet over de strafvordering tegen 
Lucien Gelclof; beveelt dat va.n dit arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerster in de kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naa.r de 
Correctionele Rechtbank te leper, recht
doende in hoger beroep. 

5 oktober 1970. - 2e kamer. -
Voo1·zittm·, de H. Belpaire, raadsheer 
waa.rnemencl voorzitter . - Ve?·slaggeve?', 
de H. de Vreese . - Gelijlcluidende con
clusie, de H. Dumon, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 6 oktober 1970. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN ThTKOHIE;RING.- Nrnuw:m 
OF SUBSIDIAIRE; AANSLAG. - GECOOR-
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DINEERDE WETTEN, ARTIKEL 74bis. -
DRAAGWIJDTE VAN DEZE WETTELIJKE 
BEPALING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AA.NSLAG EN INKOHIERING.- NIEUWE 
OF SUBSIDIAIRE AANSLAG. - DEZELFDE 
BELASTINGELEMENTEN.- BEGRIP. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANsLAG EN INKOHIERING.- NmuwE 
OF SUBSIDIAIRE AANSLAG. - GECOOR
DINEERDE WETTEN, ARTIKEL 74bis. -
AA.NSLAG NIETIG VERKLAARD EN 
NIEUWE OF SUBSIDIAIRE AANSLAG, DIE 
BETREKKING HEBBEN OP VERSCHILLEN
DE DIENSTJAREN. - WETTELIJKHEID . 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN INKOHIERING . - NIEUWE 
AANSLAG. - TOEPASSINGSVOORWAAR
DEN. 

5° HANDELSZAAK. - SAll'lENSTELLING 
VAN DE HANDELSZAAK. - !NBRENG IN 
EEN VENNOOTSCHAP. - BEOORDE.LING 
DOOR DE FEITENRECHTER. 

1° A1·tikel 7 4bis van cle gecoiii·clineeTde 
wetten bet1·efjencle cle inkomstenbelastin
gen sl1·ekt e1·toe, in geval van nietigve1'
klm·ing van een aanslay, aan de aclmi
nistmtie de mogelijkheicl te ve1·schafjen 
om cle belastingplichtige 1·echtsgelclig aan 
te slaan wegens belastingen die hij 
wettel•:jk is ve?·sclmlcligcl, ongeacht de 
omstancligheclen , behouclens ve1·val en 
1·echte1'lijk gewijsde ( 1). 

2° D e woonlen " clezelfcle belastingelemen
ten », in m·tikel 74bis van de gecoonli 
neenle wetten bet1·efjencle de inkomsten
belastingen, becloelen cle mate1·iele gege
vens die bijcl1·agen tot cle vaststelling 
van de belastba1·e g1·onclslag (2). 

3° V oo1· het vaststellen van een nie~twe of 
s~tbsicliaii·e aanslag ove1·eenkomstig m·ti-

(1) Cass., 3 maart 1970 (A1'1'. cass., 1970, 
biz. 613) en noot 1, b i z. 615. 

(2) Cass., 29 september 1970, supm, biz. 98. 
(3) Cass., 29 september 1970, stt1J1'ct, 

biz. 98 en de noot op blz. 99 : raadpl. cass. , 
9 december 1969 (A1'1'. cass. , 1970, blz. 352) 
en de no ten onder dit arrest; vgl. noot 3 
onder cass., 28 september 1965 (Bull. en 
PASIC., 1966, I, 138). 

( 4) Raadpl. cass., 17 januari 1967 (An·. 
cass., 1967, biz. 604); 30 januari 1968 (ibid., 
1968, biz. 723), en 9 december 1969, vermeld 
in noot 3. 

kel 7 4bis van de gecoo?·clinee1·de wetten 
bet1·efjencle de inlcomstenbelastingen, 
wonlt niet ve1·eist clat de nietig ve1·klaa1·de 
aanslag en cle nieuwe of s~tbs~:cliai1·e 
aanslag bet1·ekking hebben op hetzelfde 
clienstjaa1· ( 3). 

4° A1·tikel 7 ,f.bis van de gecooTdineenle 
wetten bet1·efjende cle inkomstenbelastin
gen, clat het de administmtie mogelijk 
maakt, oncle1· bepaalcle vooTwaa1·den en 
binnen bepaalde te?"mijnen, op g1·ond 
van clezelfcle belastingelementen een 
1&ieuwe aanslag te vestigen, stelt het 
aanwenden van rleze mogelijkheirl niet 
afhankelijk van de voo1·waa1·de clat 
clezelfde belastingelementen, wam·op cle 
nieuwe aanslag is gevestigcl, "nieuw » 
zijn, cl1:t wil zeggen clat zij te voTen aan 
de administmtie niet bekencl wa1·en ( 4). 

5° Aangezien geen wettelijlce bepaling 
cle hanclelszaak omsch?-ijft, client cle 
feiten1·echte1· cle samenstelling e1·van te 
bepalen volgens cle omstancligheden, met 
name in geval van inb1·eng in een ven
nootschap ( 5). (Impliciete oplossing .) 

(VEREECKEN, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCrEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 oktober 1969 door het Hof 
van beroep t e Brussel gewezen ; 

Overwegende dat de directeur der 
belastingen op 29 april 1963 een beslissing 
nam betreffende de voor het dienstjaar 
1961 (inkomsten 1960) verschuldigcle 
belastingen ; dat hij, op dat ogenblik, 
het belastingelement betreffende een 
cessiewinst v an 760.000 frank niet in die _ 
aanslag opnam ; 

Overwegende dat die directeur op 
29 december 1964 een beslissing nam 
b etreffende de voor het dienstjaar 1960 

(5) Artikel 2 van d e wet van 29 oktober 
1919 op h et pand van de handelszaak geeft 
wel op alles wat de h andelszaak omvat, maar 
deze opgave heeft enkel betrekking op de 
inpandgeving van d e handelszaak en geldt 
maar behoudens andersluidende bedingen. 

Raadpl. FREDERICQ, Tntite de d1•oit C01n1>te!'· 
cial belge, d. II, n'5 1 en 10; VAN GrNDER

ACHTER, De la naht1'e du fonds de comme>·ce, 
uitg. 1938, n'5 1, 22 en 26bis; cass., 6 novem
ber 1970, infm, blz. 210. 
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(inkomsten 1959) verschuldigde belas
tingen; dat, bij die beslissing, de voor 
dit dienstjaar gevestigde aanslag, welke 
de kwestieuze cessiewinst omvatte, werd 
vernietigd ; 

Overwegende dat ten slotte, bij toe
passing van artikel 74bis van de gecoor
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, een nieuwe aanslag werd 
gevestigd waarbij eiser werd belast op 
hetzelfde belastingelement (de voormelde 
cessiewinst) a ls bij de vernietigde aan
slag, echter voor het dienstjaar 1961 
(inkomsten 1960); 

Dat de reclamatie van eiser tegen deze 
nieuwe aanslag werd afgewezen bij be
slissing van 27 januari 1967 en het 
bestreden arrest werd gewezen over die 
beslissing ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 74bis van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 

do01·dat het bestrt:Jden .arrest het beroep 
verwerpt om de reden « dat de betwiste 
aanslag gevestigd werd binnen de drie 
maanden van het definitief worden van 
de beslissing van 29 december 1964, 
waarbij de directeur de aanslag (arti
kel 248.655, dienstjaar 1962, navordering 
1960) heeft vernietigd wegens een andere 
reden dan de prescriptie, aanslag waarbij 
onder meer hetzelfde element, de cessie
winst acl 760.000 frank, belast werd; dat 
het daarbij zonder belang is dat dit 
element (de cessiewinst) thans in de 
betwiste aanslag belast werd voor een 
ander dienstjaar (1961 in plaats van 
1960), daar artikel 74bis niet vereist 
dat de verbeterde belasting van dezelfde 
elementen over hetzelfde dienstjaar als 
de oorspronkelijke zou geschieden », . 

te1·wijl verweerder slechts gerechtigd 
was, ingevolge de nietigverklaring van 
de aanslag over het dienstjaar 1960 
(inkomsten 1959 - artikel 248.655/1960), 
een nieuwe aanslag te vestigen op grond 
van dezelfde belastingelementen of op 
een gedeelte ervan, hetgeen impliceert 
dat deze nieuwe aanslag hetzelfde dienst
jaar dient te betreffen, zodat het arrest, 
door te aanvaarden dat de nieuwe aan
slag het dienstjaa.r 1961 (inkomsten 1960) 
mocht betreffen, de in het middel inge
roepen wetsbepaling schendt : 

Overwegende dat de bewoordingen 
« dezelfde belastingelementen » in arti
kel 74bis van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen de 
materiele elementen bedoelen die tot de 

vaststelling van de belastbal·e grondslag· 
bijdragen; dat deze wetsbepaling tot 
doel heeft op grond van deze elementen 
een nieuwe aanslag in de rechtmatig 
verschuldigde belasting mogelijk te rna
ken· 

O~erwegende dat, wanneer de admi 
nistratie krachtens voormeld artikel 74bis 
gerechtigd is, ingeval van vernietiging 
van een aanslag wegens een andere 
wettelijke reden dan de prescriptie, ten 
name van dezelfde belastingplichtige, 
op grond van dezelfde belastingelemen
ten een nieuwe aanslag te vestigen, het, 
in strijd met de bewering van het middel, 
niet vereist is dat de op dezelfde elemen
ten gevestigde nieuwe aanslag over het
zelfde dienstjaar zou worden gevestigd 
als de vernietigde ttanslag ; 

Overwegende dat het arrest, zonder 
dienaangaande te worden bekritiseerd, 
vaststelt, enerzijds, dat de betwiste 
a9.nslagen en de vernietigde aanslagen 
onder meer hetzelfde belastingelement, 
namelijk een winst van 760.000 frank 
wegens cessie van de onlichamelijke 
elementen van een handelszaak, belasten, 
anderzijds, dat voormelde elementen niet 
in 1959 bij de oprichting van de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid « De Klok » werden ingebracht, 
maar het voorwerp waren van een cessie 
die op 2 april 1960 aan het licht kwam 
bij de verkoop door eiser aan zijn 
medevennoot van zijn deelbewijzen in 
voormelde . vennootschap en dat die 
winst derhalve voor het dienstjaar 1961 
moest ·worden belast ; 

Overwegende dat het arrest, door te 
beslissen dat de administratie in de 
nieuwe aanslag hetzelfde belastingele
ment voor een ander dienstjaar mocht 
belasten dan in de oorspronkelijke aan
slag, voormeld artikel 7 4bis geenszins 
schendt; 

Dat het middel ~1aar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 65 en 
74bis van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij 
besluit van de R.egent van 15 januari 
1948, en 97 van de Grondwet, 

doonlat het bestreden arrest het beroep 
verwerpt om de reden « dat, bij de 
beslissing van 29 april 1963, de directeur 
het nieuw toen reeds gekende belasting
element van de cessiewinst van 760.000 fr. 
bij zijn herziening van de aanslag over 
het dienstjaar 1961 niet heeft opgenomen 
omdat, op het ogenblik dat hij deze 
beslissing nam, dit element nog steeds 
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belast was over het dienstjaar 1960, 
onder artikel 248.655, dienstjaar 1962, 
navordering 1960, waartegen een recla
matie was ingediend op 30 januari 1963, 
waarover beslist werd op 29 december 
1964; dat niets de directeur oplegde over 
twee afzonderlijke reclamaties, betrek
lting hebbende op twee verschillende 
dienstjaren, bij een en dezelfde beslissing 
uitspraak te doen "• 

te1·wijl, ee1·ste onclenleel, het arrest niet 
antwoordt op het door eiser in regelmatig 
genomen conclusie ingeroepen middel, 
waarin deze staande hield dat " een 
aanslag door navordering van rechten 
binnen de buitengewone termijnen slechts 
kan gevestigd ·worden op elementen die 
naderhand ter kennis kwmnen van de 
administratie en die deze niet bekend 
waren wegens een reden toeschrijfbaar 
aan de belastingplichtige >> (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede - onclenleel, het door verweerder 
ingeroepen nieuw belastingelement om 
de kwestieuze aanslag, navordering 1965, 
dienstjaar 1961 (artikel 545.802/1961), te 
rechtva.ardigen, namelijk de cessiewinst, 
bekend was toen de directem· zijn beslis
sing van · 29 april 1963 met betrekking 
tot de aanslag over het dienstjaar 1961 
nam en, derhalve, deze cessiewinst daar
na niet meer als ~1.ieuw ele~nent koh in 
aamnerking genon1.en worden, zulks onge
acht het feit dat er een reclamatie 
hangende was wat betreft de aanslag 
over het dienstjaar 1960 met als voor
werp hetzelfde belastingelement (schen
du1.g van de artikelen 65 en 74bis van 
voormelde gecoordineerde wetten) ; 

denle onclenleel, het arrest, door de 
kwestieuze cessiewinst enerzijds ·als 
"nieu.w >> en anderz"ijds a1s "reeds ge
kend >> ter gelegenheid van de beslissing 
van 29 april 1963 van de directeur te 
beschouwen, stew1.t op tegenstrijdige, 
duistere en dubbelzinnige beweegredene~1. 
(schending van artikel 97 van de Grol1.d
wet): 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de in het middel 
aangehaalde passus van de conclusies 
door eiser werd aangevoerd tot staving 
van de stelling luidens welke de admi
nistratie, door de beslissing van de 
directeur der belastingen van 29 april 
1963, haar recht had uitgeput, vermits, 
toen de directem' ~1.opens de voor het 
dienstjaar 1961 verschuldigde belasting 
die eerste belissing nam, hij het kwesti
euze belastingelement reeds kende en hij 

alsdan al de bestanddelen van de aanslag 
moest onderzoeken ; 

Dat eiser aldus het gezag van het 
gewijsde van laatstgemelde beslissing in
riep, daar die beslissing de toestand van 
eiser voor het dienstjaar 1961 definitief 
geregeld had bij gebrek aan naderhand 
ter kennis gekon1en · nieuwe elementen; 

Overwegende dat het hof vall beroep 
beschouwt dat, indien de directeur der 
belastingen het toen reeds gekende 
nieuwe belastingelement in zijn beslissing 
van 29 april 1963 betreffende de inkom
sten van het dienstjaar 1961 niet heeft 
opgenomen, zulks is omdat dit belasting
element toen nog belast was voor het 
dienstjaar 1960 bij een aanslag waartegen 
eiser eveneens een reclamatie had inge
diend, en niets de directeur verplichtte 
over twee. afzonderlijke reclamaties, be
trekking hebbende op twee verschillende 
dienstjaren, bij eenzelfde beslissing uit
spraak te doen ; 

Dat het arrest zodoende bedoelde 
conclusie beantwoordt; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

'Vat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat zo artikel 7 4bis van 
de gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen het de administra
tie mogelijk maakt, onder bepaalde 
voorwaarden en binnen bepaalde ter
mijnen, een nieuwe aanslag op grand 
van dezelfde belastingelementen te vesti
gen, deze wetsbepaling geenszins vereist 
dat dezelfde belastingelementen waarop 
de nieuwe aanslag wordt gevestigd 
" nieuw >> zouden zijn, dit is dat zij op 
het ogenblik van een vorige beslissing 
van de directeur aan de admu1istratie 
niet bekend waren ; 

Dat het onderdeel naar recht . faalt; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest met de 
woorden " het nieuw toen reeds gekende 
belastingelement >>, namelijk de cessie
winst, bedoelt : de toen reeds gekende 
cessiewinst, die tot grondslag van de 
nieuwe aanslag zou dienen ; 

Dat de beweerde tegenstrijdigheid, 
duisterheid of dubbelzinnigheid niet voor
handen is; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het d.erde middel, afgeleid uit de 
schending van de artilmlen 1 en 5 van 
de wet van 30 mei 1924 op het handels
register (thans de artikelen 4 en 13 van 
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de wetten betreffende het handelsregis
ter, gecoordineerd bij koninklijk besluit 
van 20 juli 1964), 2 van de wetten op de 
handelsvennootschappen, gecoordineerd 
bij koninklijk besluit van 30 november 
1935, 2 van de wet van 25 oktober 1919 
betreffende het panel van de handels
zaak, 1319, 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest, na vast
gesteld te hebben dat eiser in de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid « De Klok » ingebracht had « de 
door hem geexploiteerde handelszaak 
gelegen te Antwerp en, Pelikaanstraat 134, 
onder de benaming « Cafe De lOok », 
handelsregister van Antwerpen ur 944ll, 
inbegrepen de volledige cafeinsta.llatie 
met toebehoren, alsmede de meubilering 
van een serie hotelkamers gelegen op de 
verdrepmgen », het hoger beroep ver
werpt om de reden dat eiser bij de oprich
ting van de vennootschap " De Klok », op 
11 december 1959, de onlicha.melijke ele
menten (handelszaak) niet heeft inge
bracht en hij derhalve op 2 april 1960, 
naast de verkoop van zijn deelbewijzen, 
eveneens de onlichamelijke elementen 
heeft verkocht voor 760.000 frank en de 
administratie terecht de werkelijke waar
de van de handelszaak, die alzo aan het 
licht kwam, belast heeft a ls cessiewinst, 

te1·wijl : 1° de inbreng door eiser van 
zijn handelszaak, met vermelding in het 
handelsregister, in de vennootschap "De 
Klok » impliceert dat deze vennootschap 
ergenares rs van de hanclelszaak, ook 
van de onlichamelijke elementen, onge
acht of deze aldan niet in de boekhouding 
geschat zijn (schenrling van de artike
len 1 en 5 van de wet van 30 mei 1924, 
thans 4 en 13 van de gecoordineerde 
wetten op bet handelsregiste1 , 2 van de 
gecoordineerde wetten op de handels
vennootschappen, 2 van de wet van 
25 oktober 1919); 2° de statuteri. van de 
vennootschap « De Klok » op uitdrukke
lijke wijze melding maken van de inbreng 
van de handelszaak met vermelding in 
h et handelsregister en deze l1andelszaak 
derhalve ingebracht werd in 1959, ook 
al werd ze niet afzonderlijk geschat 
(schending van de a.rtikelen 1319 en 
1320 van het Burgerlijk Wetboek); go het 
arrest, door enerzijds vast te stellen dat 
eiser in 1959 in de vennootschap «De 
Klok » ook de benaming " Cafe De 
Klok » had ingeb:racht, en door ander
zijds te beslissen dat de onlichamelijke 
elementen in h et bezit van eiser gebleven 
waren, stetmt op strijdige, duistere en 
dubbelzinnige motieven (schending van 

artikel 97 van de Grondwet), zodat ten 
slotte het arrest, door bij de verkoop 
van de deelbewijzen in 1960 een cessie
winst van 760.000 frank aan te rekenen 
hoewel de handelszaak in 1959 in d~ 
vennootschap « De Klok » ingebracht was, 
de in het middel ingeroepen wetsbepalin
gen schendt : 

Overwegende dat het arrest op grond 
van f~i.telijke elementen die het opsomt, 
namelrJk de vermeldingen van de op
rwhtmgsakte van de vennootschap « De 
Klok », zoals die door de boekhouding 
nader worden gepreciseerd, vaststelt dat, 
ten deze, de bij de oprichting van de 
vennootschap ingebrachte handelszaak 
zijnde het onder de benaming " Cafe De 
Klok », handelsregister nr 94441, door 
erser geexploiteerde cafe, de onlichame
lijke elementen van de handelszaak niet 
omvatte, vermits deze « onlichamelijke 
elementen (klandizie, enz .. . ) » bij de 
oprichting van de vennootschap in het 
bezit van eiser gebleven waren ; 

Overwegende dat het arrest, zonder 
de in het middel aangeduide wetsbepa
lingen te .schenden en zonder van de 
statuten die de inbreng van de « handels
zaak » vermelden een uitleg te geven die 
met de termen ervan onverenigbaa.r is, . 
~1eeft lmnnen oordelen dat de partijen, 
m de gegeven omstandigheden, de on
lichamelijke elementen van de bandels
zaak, althans de klandizie, i1it de inge
brachte « handelszaak » hebben willen 
uitsluiten; 

Overwegencle dat het arrest, door ener
zijds va.st te stellen dat eiser hij de 
oprichting van de vennootschap de door 
hem onder de benaming " Cafe De 
Klok » geexploiteerde handelszaak in
bracht, en anderzijds te beslissen dat uit 
de oprichtingsakte en de b oekhouding 
blijkt dat de aldus ingebrachte handels
zaak ten deze de onlichamelijke elemen
ten (klanclizie enz.) niet omvatte doch 
d at deze elementen bij de oprichtingsa.kte 
van de vennootschap in het bezit van 
eiser waren gebleven, geenszins op tegen
strijdige, duistere of dubbelzinnige motie
ven steunt; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

6 oktober 1970. - 2e ka.mer. -
Voo?·zitte?', de H. Belpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?', 
de H. de Vreese. - Gelijklttidende 
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conclusie, de H . Paul Mahaux, eerste 
advocaat-generaal. - Pleite1·s. de 
HH. Houtekier en Claeys Bouuaert 
(laatstgenoemde van de balie bij het 
Hof van beroep te Gent). 

ze KAMER. - 6 oktober 1970. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETEOEK VAN DE INKOMSTENEELAS
TINGEN. - PERSONENEELASTING. 
DIVERSE INKOMSTEN. - WINSTEN OF 
EATEN VOORTVLOEIEND UIT EEN IN 
ARTIKEL 20 EEDOELDE EEDRIJFSACTI
VITEIT. - WINSTEN OF EATEN OMVAT
TEN NIET DIE WELKE VOORTVLOEIEN 
UIT DE NORMALE VERRICHTINGEN VAN 
BEHEER VAN EEN, PRIVAAT VERMOGEN. 

De winsten of baten die met name voo?·t
vloeien ttit enige1·lei ve?Tichting, zelfs 
occasioneel of toevallig, bttiten de uit
oefening van een in m·tikel 20 bedoelde 
bed?·ijfsactiviteit, nwa1· met ~titsl~titing 
van de nonnale ven·ichtingen van behee1· 
van een pTivaat ve1·mogen, zijn, l~tidens 
m·tikel 67, 1°, van het Hl etboelc van de 
inkomstenbelastingen, als clive1·se inlcom
sten oncle?·wo?·pen aan de peTsonenbelas
ting (l). (Impliciete oplossing.) 

(VAN BULCK EN LITISCONSORTEN, 
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
FIN ANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 januari 1970 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

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

(1) Om te weten wat dient te worden 
verstaan onder " normaie verrichtingen van 
beheer van een privaat vermogen », raaclpiege 
men, in cle memorie van toelichting van cle 
wet van 20 november 1962, het versiag van 
cle Oommissie van Financien van de Kamer 
van Voiksvertegenwoordigers en het verslag 
van cle Commissie van Financiiln van de 
Senaat (Pari. st. Kamer, 1961-1962, nr 26-41 
biz. 76 en 77, en nr 264-42, biz. 103 tot 105, 

dom·dat het bestreden arrest het beroep 
afwijst en de beslissingen van de direc
teur der belastingen bevestigt om de 
redenen " dat aile taxatie op grond van 
artikel 67, 1°, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen is uitgesloten voor 
winsten of baten die voortvloeien uit de 
normale verrichtingen van beheer van 
een privaat patrimonium, termen die 
als volgt worden verklaard in het ver
slag uitgebracht namens de Commissie 
van de Senaat (2) : "normaal beheer » : 
daden welke een goed huisvader ver
richt voor het dagelijks beheer, maar ook 
voor het winstgevend maken, de tegelde
making en de wederbelegging ; " privaat 
patrimonium » : aile gciederen verkregen 
doorerfopvolging, schenking, eigen sparen 
of door wederbelegging van vervreemde 
goederen; dat bedoelde uitzondering ten 
deze in concTeto n iet van toepassing 
is; a) dat de reden daarvan is, niet het 
feit dat zaken in _onverdeeldheid met 
anderen werden gedreven of zelfs dat 
het beheer van de goederen aanleiding 
gaf tot een inbreng in een vennootschap, 
al was het met een geacteerde meer
waarde, maar de omstandigheden waar
in dergelijke handelingen zich ten deze 
hebben voorgedaan ; dat het hier niet 
gaat over een onverdeeldheid die wordt 
in stand gehouden, ontstaan zijnde bij 
voorbeeld uit een erfenisaangelegenheid 
of waartoe men kan worden gebracht 
door een toevailige naburigheid, maar 
over een onverdeeldheid vrijwillig ge
schapen door het gemeenschappelijk 
aankopen van een blok gronden door 
verschillende personen zonder andere 
band onder hen dan het heel precieze 
doe! een gemeenschappelijke aankoop 
te doen met het oogmerk zich zo vroeg 
mogelijk met profijt ervan te ontdoen ; 
b) dat anderzijds reeds vroeger, met het 
oog op de toepassing van artilml 25, 
§ l, 3°, van de gecoiirdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
rechtsleer en rechtspraak terecht onder
streepteh dat, om aan de taxatie te 
ontsnappen, het beheer niet noodzakelijk 
passief moet blijven maar mag worden 

Pari. st. Senaat, 1961-1962, nr 366, biz. 147 
en 148 ; Pasin., 1962, biz. 1334, 1453, 1454, 
1701 ·en 1702); G. VAN F'RAEYENHOVEN, La 
?"efo?·me des impots su1· les 1·eventts, nr 170 ; 
P . . SIBILLE en L. VAN BErns, Regime fiscal dm~ 
pe1·sonnes physiques sous la nottvelle legisla
tion, biz. 110; C. LINARD DE GUERTECHIN, 

L'impot des pm·sonnes physiques, 1 c uitg., 
biz. 173, 2• uitg., biz. 169. 

(2) Pari. st. Senaat, nr 366, biz. 147. 
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gevoerd met het oog op aile politieke of 
economische aangelegenheden, en dat 
dus niet met speculatie kunnen worden 
gelijkgesteld daden die er toe strekken, 
al was het met het oog op een zekere 
valorisatie, zich te behoeden tegen het 
onstandvastig karakter van de munt
waarde, de rentevoet en de fiscale lasten; 
dat t en deze vaststaat dat ·elke eiser in 
beroep tot doel had, niet het verstandig 
en zelfs dynamische beheer van · zijn 
privaat patrimonium, maar de collec
tieve tegeldemaking met anderen van 
zekere elementen van dit patrimonium, 
ieder volgens zijn atmdeel in d e aan
koopprijs van de gronden en in d e vijf
honderd eerste aandelen van d e naamloze 
vennootschap « Structura >> ; dat voor 
een onder hen (De Ren) de aankoop 
geschiedde met ontleende gelden, het
geen het beg;rip zelf van patrimonium 
uitsluit ; dat er voor geen enkele onder 
hen sprake was van bewaring of zelfs van 
valorisatie van de aangekochte grand, 
vermits d e eerste verkoop in onverdeeld
heid (1 februari 1964) plaatsvond minder 
dan vier m aanden na de eerste aankoop 
(15 oktober 1963) en de e\')rste verkoop 
door de vennootschap (30 jtmi 1964) 
plaatsvond minder dan twee m aanden na 
de oprichting ervan (6 mei 1964) >> , 

teTtvijl, door enerzijds t e beslissen dat 
het feit dat d e zaken in onverdeeldheid 
met anderen werden gedreven en het 
feit dat het beheer van d e goederen 
aanleiding gaftot inbreng in een vennoot
schap geen omstandigheden zijn die 
kunnen aantonen dat het hier niet zou 
gaan om verrichtingen die h et normaal 
beheer van een privaat vermogen te 
buiten gaan, en door anderzijds in acht 
te nemen, om daaruit het t egendeel te 
besluiten, het feit dat het om een vrij
willige onverdeeldheid en niet om een 
onverdeeldheid uit erfenis ging, het feit 
dat het ging om een collectieve t egelde
making en het feit dat de vennootschap 
gronden verkocht twee maanden na de 
oprichting ervan, het arrest steunt op 
t egenstrijdige, duistere en dubbelzinnige 
motieven, en h et, om vast te stellen dat 
het niet gaat om n ormale verrichtingen 
van beheer van een privaat vern1ogen, 
enerzijds beslist de feiten van onverdeeld
heid en inbreng in d e vennootschap n:iet in 
aanmerking te nemen, en anderzijds toch 
stetmt op die feiten of op zekere aspecten 
ervan welke echter zo met die feiten 
verbonden zijn dat m en ze riiet kan 
onderscheiden, en derhalve artikel 97 
van de Grondwet schendt : 

Overwegende dat het arrest, om t e 

b eslissen dat het ten deze niet gaat om 
winsten of baten die voortvloeien uit de 
normale verrichtingen van beheer van 
een privaat patrimonium, beschouwt dat 
de reden d aartoe niet is het feit dat 
zaken in onverdeeldheid met anderen 
werden gedreven of zelfs het feit dat 
het beheer van de goederen aanleiding 
gaf tot inbreng in een vennootschap, 
m aar « de omstandigheden waarin derge
lijke handelingen zich ten deze hebben 
voorgedaan >> ; dat h et vervolgens die 
aan de zaak eigen omstandigheden uiteen
zet in de in het middel aangehaalde 
b eschouwingen ; 

Overwegende dat h et geenszins strijdig, 
duister of dubbelzinnig is, enerzijds te 
beschouwen dat niet ieder zaken drijven 
in onverdeeldheid m et anderen, zelfs met 
inbreng in een vem1ootschap, volstaat 
om uit te sluiten dat het zou gaan om 
v errichtingen van normaal beh eer van 
een privaat patrimonium, en anderzijds 
te beslissen dat, in acht genomen de in 
h et arrest aangestipte en in h et middel 
aangehaalde bijzondere omstandigheden 

·van de zaak, zoals d e omstandigheden 
waarin de onverdeeldheid is ontstaan, 
h et oogmerk dat werd nagestreefd en de 
collectieve tegeldemaking van de gran
d en op korte termijn, het ten deze wel 
gaat om verrichtingen die zulk normaal 
b eheer uitsluiten ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van d e artikelen 67, 1°, 
van het W etboek van de inkomstenbe
lastingen, 2 van de wetten op d e handels
vennootschappen, gecoordineerd bij 
koninklijk b esluit van 30 november 1935, 
en 529 van het Burgerlijk Wetboek, 

cloonlat h et bestreden arrest het b eroep 
v erwerpt en de b eslissingen van de direc
teur der belastingen bevestigt om de 

. redenen « dat anderzijds reeds vroeger, 
met het oog op de toepassing van arti
k el 25, § l, 3°, van de gecoordineerde 
wetten betreffende d e inkomstenbelas
tingen, rechtsleer en r echtspraak terecht 
onderstreepten dat, om aan d e taxatie 
te ontsnappen, het b eheer niet noodza
kelijk passief moet blijven m aar mag 
worden gevoerd met h et oog op a.lle 
politieke of economische aangelegenhe
den, en dat dus niet met speculatie 
kum1en worden gelijkgesteld daden die er
toe strekken, a l was het met h et oog op 
een zekere valorisatie, zich te behoeden 
tegen het onstandvastig k arakter van de 
muntwaarde, de rentevoet en de fiscale 
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lasten, maar dat ten deze vaststaat dat 
elke eiser in beroep tot doel had, niet 
het verstandig en zelfs dynamische be
heer van zijn privaat patrimonium, maar 
de collectieve tegeldemaking met anderen 
van zekere elementen van dit patrimo
nimn, ieder volgens zijn aandeel in de 
aankoopprijs van de gronden en in de 
vijfhonderd eerste aandelen van de 
naamloze vennootschap « Structura »; 
dat voor een onder hen (De Ren) de 
aankoop geschiedde met geleende gel
den, hetgeen het begrip zelf van het 
patrimonimn uitsluit; dat er voor geen 
enkele onder hen spra.ke was van bewa
ring of zelfs van valorisatie van de 
aangekochte grond, venn.its de eerste 
verkoop in onverdeeldheid (1 februari 
1964) plaatsvond minder dan vier maan
den na.deeersteaa.nkoop (15 oktober 1963) 
en de eerste verkoop door (de vennoot 
schap (30 juni 1964) plaatsvOJld mincler 
dan tweemaand.en na de oprichting ervan 
6 mei 1964) », 

tenvijl : 1° het feit dat eiser De Ren 
een aankoop deed met geleende gelden 
niet uitsluit dat de kwestieuze onver
deelde percelen tot zijn privaat patri
monium behoorden en het arrest luer 
een niet door de wet bepaalde vereiste 
stelt (schending van artikel 67, 1°, van 
het Wetboek van de inkomstenbelastin
gen), 2° het arrest ten onrechte rekening 
houdt met het feit dat de naamloze 
vennootschap « Structura », waarvan de 
eisers aandeelhouders zijn, gronden 
verkocht heeft, daar deze verrichtingen 
noch door de eisers werden gedaan, 
noch hun privaat onroerend patrimo
nium betreffen (schending van de arti
kelen 2 van de gecoiirdineerde wetten op 
de handelsvennootschappen en 529 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het arrest geenszins 
betekent dat elke aankoop met geleende 
gelden het begrip zelf van privaat patri
monium uitsluit ; dat het aileen beslist 
dat de omstandigheid dat voor een van 
de eisers de aankoop met geleende gelden 
geschiedde, gepaard met de snelle .tegel 
demaking van de aangekochte gronden, 
aantoont dat het ten deze niet gaat om 
het normaal beheer van een privaat 
patrimonium ; 

Overwegende dat het ·arrest geenszins 
beslist dat de door de vennootschap 
« Structura » verrichte verkopen door de 
eisers zelf werden gedaan of hun privaat 
onroerend patrimonimn betreffen; dat 
het aileen beschouwt dat de verschillende 
aankopen en de opeenvolgende verkopen, 

eerst collectief en onverdeeld door de 
eisers-medeeigenaars, vervolgens door de 
tussen hen opgerichte vennootschap waar
in de gronden werden ingebracht, aan
tonen dat de door de eisers, hetzij in 
onverdeeldheid, hetzij overeenkomstig 
hm1 aandeel in de vem1ootschap, ver
wezenlijkte winsten en baten, krachtens. 
artikel 67, 1°, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, in hm=en hoofde· 
belastbaar zijn ; 

Dat het middel, hetwelk rust op een 
verkeerde interpretatie van het arrest, 
feitelijke grondslag mist; 

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

6 oktober 1970. - 2• kamer . -
V oo1·zitte1·, de H. Belpaire, raadsheer 
waarne1nend voorzitter . - Ve1·slaggeve1·. 
de H . de Vreese. Gelijkltticlencle 
GOnGlusie, de H . Paul Mahaux, eerste· 
advocaat -generaal. - PleiteTS, de 
HH. Houtekier e.n Claeys Boiltlaert 
(laatstgenoemde van de balie bij het Hof 
van beroep te Gent). 

2• KAMER. - 6 oktober 1970. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN. 0NDERROUD vAN 
BIJZIT. - VoORZIENING TEGEN RET· 
VEROORDELEND ARREST. - AFSTAND 
VAN DE AANKLAGE.R TIJDENS RET' 
CASSATIEGEDING. STRAFRECRTE.
LIJKE EN BURGERLIJKE VEROORDE.LING· 
ZONDER UITWERKING. - BESLISSING
VAN RET HOF. 

Inclien inzake oncle1·houcl van bijzit cle 
eGhtgenote tijclens het wssatiegecling 
ajstancl !weft geclaan van ham· kla,Ght, 
zegt het Hoj voo1· 1'eGht, zoncle1· ttitsp1·aak· 
te cloen op cle voo1·ziening tegen het 
ve1'0onlelencl an·est, clat cht a1'1'est zoncle1·· 
uitwe1·lcing blijjt en beveelt van zijn
a1'1'est melding te mctken op cle kant van
cleze beslissing (1). (Strafwetboek, arti
l,!:el 390; wet van 17 april 1878,. 
art. 2.) 

(1) Cass., 21 september 1970, sup1·a, biz. 66 ;: 
raadpl. cass., 25 oktober 1965 (B1tll. en. 
PASIC., 1966, I, 262). 
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lnstituut v oor 

Constitution!el Rech 

(SCHOON, T . VAN HULLE.-) ' . 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 februari 1970 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende dat eiser, die door het 
bestreden arrest wegens onderhoud van 
een bijzit in het ·echtelijk huis werd 
veroordeeld, zich op 4 februari 1970 
regelmatig in cassatie h eeft voorzien ·; 

Overwegende dat verweerster, echt
genote· van eiser, tijdens de aanleg in 
cassatie, verklaard heeft afstand van 
haar klacht te doen ; 

Overwegende dat deze afstand een 
einde stelt aan de rechtspleging en elke 
uitwerking ontneemt aan de strafrech
telijke veroordeling en aan de burgerlijke 
veroordeling die er het gevolg van was ; 

Om die redenen, zegt voor r echt dat 
het bestreden arrest zonder uitwerking 
zal blijven zowel wat de strafrechtelijke 
als . de burgerlijke veroordeling betreft ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
gemaakt worden op de kant van de 
bestred en b eslissing ; laat de kosten ten 
laste van de Staat. 

6 oktober 1970. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1· en Verslaggeve1·, de H. B elpaire, 
raadsh eer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidencle conclttsie, de H. Dumon, 
advocaat-generaa.I. 

1e KAMER. - 8 oktober 1970. 

l 0 en 2° ARBEIDSONGEV AL. 
BEGRIP . 

l 0 H et a1·beidsongeval, in de zin van de 
gecoi:h·dineenle wetten bet?·effende de 
ve1·goeding cle1· schade voo1·tsp1·uitende 
uit a1·beidsongevallen, is . een schielijke 
gebeU?'tenis, clie een lichamelijk letsel 
teweeg.b1·engt en waa1·van de oorzaak of 
een van de om·zaken buiten het organisme 
van de getroffene ligt (1) . 

(1) Cass., 17 oktober 1969 (A·n·. cass., 1970, 
biz. 171) en noot 1. 

(2) Cass., 26 mei 1967, redemin (An·. cass., 
1967, biz. 1178} en zie ook de conclusie van 

ASSA'fiE. 1 1. - 5 

Tiense straat 41 _ 
2o ·.Welke .ook de gewone p1:estaties van de 

· werknemer zijn of de gewone omstan
digheden waaronder het werk wordt ver, 
1·icht, is het arbeidsongeval, zoals elk 
ongeval, op· zichzelf een abnormale ge
beurtenis (2). 

(LEMARQUE, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«ROYALE BELGE n.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; ~ Gelet op het b estreden 
vonnis, op 28 februari 1967 in boger 
beroep gewezen door d e Rechtbank van 
eerste aanleg te Charleroi; 

Over het middel afgeleid uit de schen: 
ding van de artikelen 1 van de wette!f 
b etreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, 
gecoordineerd bij het koninklijk besluit 
van 28 september 1931, en 97 van' de 
Grondwet, 

doo1·dat het bestreden vonnis; dat 
vaststelt dat volgens de door de getroffene 
gegeven v ersie van de feiten zij de duim 
van haar r echterhand had verrekt ten 
gevolge van een « inspannende duw op 
een tamelijk moeilijke doos, wat nogal 
dikwijls voorkomt », beslist dat. eiser 
niet bewees dat de oorzaak van het 
letsel waarover zijn minderjarige dochter 
ldaagde aan een ongeval te wijten was 
en weigert in die feiten een arbeids
ongeval te zien, op grand dat er naar 
luid van de verklaring van de getroffene 
« geen gebeurtenis was geweest welke 
werd teweeggebracht door de schielijke 
werking van een uitwendige kracht, doch 
een normale inspanning van de werk~ 
man,), 

te1·wijl de omstandigheid dat h et liti
gieuze ongeval niet werd teweeggebracht 
door de schielijke werking van een uit
wendige kracht, doch door een normale 
inspanning van de werkman, eraan het 
karakter van een ongeval en, inzonder
heid, van een arbeidsongeval in de zin 
van de op 28 september 1931 gecoor
dineerde wetten niet ontnam, zodat. het 
vo~mis door d e verwerping, om de hier
boven overgenomen r edenen , van de 
r echtsvordering die eiser namens zijn 

Procureur-generaa.I Ganshof van der llieersch, 
toen eerste advocaat-gen eraal, in Bull. en 
PAsrc., 1967, I, 1145 en volg.; 7 september 
1967, redenen (An·. cass., 1968, biz. 25). 
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minderjarige dochter had ingesteld, zijn 
beslissing niet · wettelijk heeft verant
woord: 

Overwegimde dat in de zin van de 
gecoordineercl,.e wetten betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen, h et arbeidsongeval 
een schielijke gebetutenis is die een 
lichamelijk letsel teweegbrengt en waar
van de oorzaak of een van de oorzaken 
buiten het organisme van de getroffene 
ligt; 

Overwegende dat, welke ook de gewone 
prestaties van de werknemer zijn of de 
gewone omstandigheden waaronder het 
werk wordt verricht, h et arbeidsongeval, 
zoals elk ongeval, op zichzelf een abnor
male gebeurtenis is ; 

Overwegende dat het bestreien vonnis 
erop wijst dat er, ten deze, "geen 
gebeurtenis is geweest die werd teweeg
gebracht door de schielijke werking van 
een uitwendige kracht, doch een normale 
inspanning van de werkman » en dat de 
beslissing van de vrederechter waarnaar 

· het verwijst, in dat opzicht, preciseert 
" dat het letsel dat het gevolg is van een 
normale arbeid of van een normale 
inspanning in de uitvoering van het werk 
geen arbeidsongeval is in de zin van de 
gecoordineerde wetten » ; 

Overwegende dat de feitenrechter, 
door enkel op deze overwegingen te 
steunen om aan eiser ·zijn rechtsvordering 
te ontzeggen, het wettelijk begrip van 
het arbeidsongeval heeft miskend ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt h et bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerster in de kosten ; ver
wijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Bergen, zitting houdend 
in hager beroep. 

8 oktober 1970. - Je kamer. -
Voorzitte1·, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Polet. - Gelijkluidencle conclusie, 
de H. Detournay, advocaat-generaal. 
Pleitm·, de H. Van Ryn. 

----- -----------
(1) Cass., 21 i•muari 1932 . (Bull. en P.ABIC., 

1932, I, 42); 3 mei 1956 (ibid., 1956, I, 928) 
en de noot. 

(2) Raa dpl. cass., 20 oktober 1955 en 

1 e KAMER. - 9 oktober 1970. 

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN. 
- AKTE ONDER LEVENDEN TOT VESTI· 
GING VAN EEN VRUCHTGEBRUIK OP 
EEN. ONROERE.ND GOED.- AKTE NIET 
OVE.RGESCHRE.VEN. - KAN NIET AAN 
DERDEN WORDEN TEGENGE.WORPEN.
DERDEN. - BEGRIP. 

De akte onde1· levenden tot vestiging van 
een v1·uchtgeb?·uik op een om·om·end goed 
lean, zo ze niet we·rd ove1·geschreven in het 
daa1·toe bestemcl 1·egiste1· op het kanto01· 
van bewa1·ing van hypothelcen, niet 
worden tegengetv01'JJen aan denlen die, 
zondm· het bestaan van deze akte te ken
nen en zonde1· becl?·og te plegen (1), de 
volle eigendom van dit om·oe1·end goed 
hebben gekocht (2). (Wet van 16 decem
ber 1851 , ar~. 1.) 

.(BOUCKENOOGHE, T. 'LAPLACE . ) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis , op 8 mei 1969 in hager beroep 
gewezen door d e Rechtbank van eerste 
aanleg te V eurne ; 

Over het eerste en het tweede middel 
samen, 

het em·ste, afgeleid uit de schending 
van artikel 1 van de wet van 16 decem
ber 1851 tot vervanging van titel XVIII 
van hoek. III van het Burgerlijk Wetboek, 

do01·dat het bestreden vonnis, na vast
gesteld te hebben " dat partijen Boucke
nooghe-Ducorney niet noodzakelijk uit 
de moeilijkheden die tussen Pierre L a 
place en zijn dochter ontstonden moesten 
afleiden dat deze moeilijkheden hun oar
sprang vonden in het al of niet bestaan 
van een vruchtgebruik », voor recht zegt 
dat verweerder het vruchtgebruik heeft 
over het perceeltje dat door de eisers op 
28 maart 1962 w erd gekocht, 

tenvijl op het ogenblik van die koop 
geen aide tot overdracht van vrucht
gebruik in het register op het kantoor 
van bewaring der hypotheken was over
geschreven, zodat dat b eweerd vruchtge-

23 maart 1956 (Bull. en PASIC., 1956, I, 145 
en 783). R aadpl. DE PAGE, Tmite, d. VII, 
biz. 954, n' 1070, en DEKKERS, Pnfcis de d1·oit 
c·ivU belge, d. I, biz. 833, n' 1491. 
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bruik niet kon ingeroepen worden tegen
over de eisers Bouckenooghe en Ducor
ney van wie het v onnis vaststelde dat 
zij bij de koop zonder bedrog gecontrac
teerd hadden ; 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 1134, 1142, 1145, 1165, 
1167 en 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

do01·dat het bestreden vo.nnis, recht 
sprekende over de door verweerder 
ingestelde wedereis, de akte van 28 maart 
1967 waarbij de eisers sub 1 en 2 een 
perceeltje grond hebben gekocht t e niet 
doet op grond van de overweging dat 
de verkopers " op de hoogte waren van 
het vruchtgebruik hetwelk (verweerder) 
had op het perceeltje achtergrond, ge
zien zij de onderhandse akte van 3 maart 
1962 hebben- ondertekend, dat zij dan 
ook op bedrieglijke wijze de rechten van 
(verweerder) hebben geschonden », 

te1·wijl het bedrog van de verkoper 
tegenover een derde de nietigverklaring 
van een koopakte niet kan rechtvaardi
gen indien niet vastgesteld wordt dat de 
koper zich medeplichtig gemaakt heeft 
aan dat bedrog : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden vonnis blijkt : 

1° dat de derde en vierde eisers aan 
verweerder een vruchtgebruik verleenden 
op een eigendom waarvan zij eigenaars 
waren, bij een onderhandse akte welke 
niet overgeschreven werd in het daartoe 
bestemde register op het ka.ntoor van 
bewaring der hypotheken ; 

2° dat de derde en vierde eisers deze 
eigendom voor vrij en zuiver van aile 
zakelijke rechten naderhand bij notariele 
akte aan de eerste en tweede eisers ver
kochten, akte welke ten kantore der · 
hypotheken te V eurne overgeschreven 
werd; 

3D dat de eerste en tweede eisers, die 
derden waren bij de akte van overdracht 
van het vruchtgebruik, zonder bedrog 
gehandeld hebben bij de koopakte; dat 
het vonnis er inderdaad. op wijst dat de 
eerste en tweede eisers " niet noodzake
lijk rut d e moeilijkhedeJl die tussen 
Pierre Laplace (thans v erweerder) en 
zijn dochter ontstonden moesten afleiden 
dat deze moeilijkheden htm oorsprong 
vonden in het al dan niet bestaan van een 
vruchtgebruik »; 

Overwegende derhalve dat het vonnis 
niet zonder schending van de in de 
middelen aangeduide wetsbepalingen kon 

beslissen enerzijds dat verweerder zich 
tegen eerste en tweede eisers op de akte 
die hem een vruchtgebruikhad toegekend 
vermocht te beroepen en anderzijds dat 
de verkoop aan deze eisers vernietigd 
was; 

Dat de middelen 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 ; zegt dat hierover door de 
feitenrechter zal beslist worden ; ver
wijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg . te Brugge zetelende in 
hoger beroep. 

9 oktober 1970. - 1 e kamer. -
Voo1·zitteT, de H. Bayot, eerste voorzitter. 

Ve1·slaggeveT, de H. Wauters. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Dmnon, 
advocaat-generaal. - PleiteT, de 
H. van Heeke. 

1 e KAMER. - 9 oktober 1970. 

1D CASSATIEMIDDELEN.- BuRGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT DE 
WETTELIJKE. VERANTWOORDJNG VAN 
DE BESTREDEN BESLISSING BETWIST, 
DOCH ENKEL ARTIKEL 97 VAN DE 
GRONDWET VE.RMELDT. - NIET ON'!'
V ANKE.LIJK MID DEL. 

2D BEWIJS . . - ALGEMENE BEGRIPPEN. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - VERWEER
DER VOOR DE FEITENRECHTER BETOOGT 
DAT DE ElSER HET BEWIJS NIET 
LEVERT VAN DE GEGRONDHEID VAN 
ZIJN RECHTSVORDEJ;!.ING.- VERWEER
DER WORDT GEEN ElSER OP EXCEPTIE. 
- RECHTER DIE DE EIS VAN DE EISE.i.l. 
AFWIJST OMDAT HIJ DIT BEWIJS NIET 
LEVERT. - GEEN SCHENDING VAN 
ARTIKEL 1315 VAN RET BURGERLIJK 
WETBOEK. 

3D BEWIJS. - VERlliOEDENs. - BuR
GERLIJKE ZAKEN. - FEITELIJKE VER
MOEDENS. - BEOORDELIN G DOOR DE 
FE.ITENRECHTER. - BE GRIP. 

1 D Niet ontvanlcelijlc, in bu1·ge1"lijlce zalcen, 
is het middel dat de wettelijlce vemnt
woO?·ding van de best1·cden beslissing 
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betwist, doch enkel de schend-ing van 
anikel 97 van de G1·ondwet aanvoe1·t ( 1). 

2o De ve1·wee?·de1· voo1· de jeitennchte?·, 
die betoogt dat de eise1· het bewijs niet 
levert van de geg1·ondheid van zijn eis, 
wordt geen eise1· op exceptie, en de 
rechtm·, die de eis van de eise1· ajwi)st, 
omdat h~j d-it bew·ijs niet leve1·t, schendt 
de1·halve artilcel 1315 van het Bu1·ge1·lijk 
Wetboek niet (2). 

3o De feitenrechte?' beoo·rdeelt soeve1·ein of 
jeiten gewichtige, be1Jaalde en met elkaa1· 
ove1·eenstemmencle vennoedens uil!maken, 
van het ogenblik dat e1· tussen deze feiten 
en hetgeen de 1'echte1· e1·uit a fleidt een 
logisch ve1·band bestaat (3). (Burg. 
Wetb., art. 1353.) 

(D'HOOP, T. ROSTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 juni 1969 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 v,an de 
Grondwet, 1315 en 1353 van het Burger
lijk W etboek, 

doordat het bestreden arrest, uitspraak 
doende over de 22e tegenspraak betref
fende het antwerp van vereffening en 
verdeling van de gemeenschap van goe
deren tussen partijen, waarbij eiseres 
staande hield dat 150 aandelen van de 
na.amloze vennootschap « N oordstar en 
Boerhaave " in het bezit waren van 
verweerder en dat zij ·door hem geheeld 
werden, na vastgesteld te hebben dat, 
bij schrijven van 27 februari 1957, de 
naamloze vennootschap « N oordstar en 
Boerhaave " bevestigd had dat zi'j op 
25 april 1950 deze aandelen omgezet had 
in titels aan toonder, dat zij de titels 
op 2 juni 1950 verzonden had aan ver
weerder en dat door verweerder een 
ontvangstbewijs afgeleverd werd, beslist 
dat uit zekere vermoedens 1noest worden 
besloten dat verweerder geen kennis 
.heeft gehad van het bestaan van deze 
titels en dat ze, na omzetting, door 
eiseres werden ontvangen, 

(I) Cass., 30 september 1965 (Bull. en 
PAsiC., 1!!66, I, 142); raadpl. cass., 13 juni 
1967 (Ar1·. cass., 1!!67, biz. 1254). 

(2) Cass., 8 oktober 1!!64 (Bull. en PASIC., 

tm·wijl, ee?·ste . onde?·deel, het tegenstrij
dig is, enerzijds, vast te stellen dat de 
naamloze vennootschap « N oordstar en 
Boerhaave " schriftelijk verklaard had 
dat zij de titels aan verweerder verzon
den had en dat door verweerder een 
ontvangstbewijs afgeleverd werd, en 
anderzijds, zonder zelfs vast te stellen 
dat de verklaring van de naamloze ven
nootschap vals of niet geloofwaardig was, 
te beslissen dat de titels niet door ver
weerder, doch door eiseres ontvangen 
werden; minstens uit de motivering van 
het arrest onmogelijk kan uitgemaakt 
worden om welke reden de rechter wei
gert geloof te hechten aan de door eiseres 
en door het beroepen vonnis ingeroepen 
verklaring van de naamloze vennootschap 
« Noordstar en Boerhaave », meer be
paald, het onm-gelijk is uit te maken 
of de rechter heeft willen zeggen dat d e 
naamloze vennootschap zich in haar 
verklaring vergist had, dan wel dat zij 
een complaisancebrief aan eiseres opge
stum·d had, of dat de brievendrager zich 
vergist h ad door de titels aan eiseres af 
te -geven, dan wel ten slotte, dat eiseres 
een val)>heid in geschriften gepleegd 
had door met de naam van haar echtge
noot het ontvangstbewijs te tekenen, 
en de dubbelzinnigheid en onduidelijk
held van deze motivering het Hof in 
de onmogelijkheid stellen zijn controle
recht uit te oefenen over de wettelijk
heid van de bestreden beslissing en met 
het gebrek aan de door artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering gelijk
staat; 

tweede onderdeel, indien het arrest moet 
ge'interpreteerd worden in die zin dat 
de rechter de explieiete verklaring van 
de naamloze vennootschap « Noordstar 
en Boerhaave "geweigerd heeft als bewijs 
van de ontvangst van de titels door ver
weerder te beschouwen, om de reden dat 
hij wilde beslissen dat eiseres een hand
tekening van haar echtgenoot nagemaakt 
had, het arrest de rechtsi·egel, volgens 
well;::e de onschuld van een beklaagde 
altijd moet vermoed worden zolang de 
schuld niet bewezen is, zou geschon
den hebben, zodat zijn beslissing niet 
wettelijk gemotiveerd zou zijn naar luid 
van artilml 97 van de Grondwet ; 

de1·de oncle?·deel, het .arrest erop neer
komt te beslissen dat het bewezen is dat 

1965, I, 130); raadpl. cass., 15 oktober 1964 
(ibid., 1!!65, 1, 165). 

(3) Raadpl. cass., 14 juni 1065 (Bull. en 
PARIC., i!J65, I, 1106). 
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eiseres de aandelen ontvangen had, en 
derhalve een valsheid in geschriften 
gepleegd had, op grond van het feit dat 
zij « valselijk de handtekening van ver
weerder aanbracht voor het aangaan 
van een verzekering en voor het bekomen 
van medicamenten »; volgens artikel1315 
van het Burgerlijk Wetboek verweerder, 
die staande hield dat eiseres de titels 
ontvangen had, verplicht was dit feit te 
bewijzen, doch niet wettelijk het feit 
kon bewijzen door de eenvoudige om
standigheid dat eiseres vroeger en in gans 
andere omstandigheden een valsheid in 
geschriften zou gepleegd hebben; 

vienle onde1·deel, alleszins de omstan
digheden dat eiseres de aandelen had 
gekocht, dat zij deze aandelen als een 
eigen goed beschouwde en dat zij zelf 
gevraagd had de aandelen op naam in 
titels aan toonder om te zetten, geenszins 
van die aard waren dat zij het bewijs 
konden bijbrengen dat, ondanks de 
expliciete verklaring van de naamloze 
vennootschap «Noordstar en Boerhaave», 
de titels door eiseres ontvangen werden; 
door gezegde feiten, die geen enkel ver
band hadden met de ontvangst door de 
ene of de andere partij, als een vermoeden 
te beschouwen waaruit moest besloten 
worden dat verweerder geen kennis had 
van het bestaan van de titels en dat ziJ, 
na omzetting, door eiseres werden ont
vangen, het arrest de artikelen 1315, 
1353 van het Burgerlijk Wetboek en 
alleszins 97 van de Grondwet geschonden 
heeft; 

vijjde onde?'deel, eiseres in haar conclu
sie staande gehouden had « dat verweer
der in zijn conclusie van 26 februari 1964 
heeft aangenomen dat de waarde van 
deze aandelen bij het actief der gemeen
schap zou gevoegd wortlen, d. w. z. 
de waarde op 14 juli 1954, dat hij aldus 
aanvaard heeft dat hij die aandelen in 
zijn bezit heeft gehad ; dat zij in de 
massa dienen ingebracht en dat bij 
gebrek daarvan, de beslissir.g van de 
rechtbank client gehandhaafd », en het 
arrest deze conclusie, die er op neerkwam 
een gerechtelijke bekentenis van ver
weerder in te roepen, niet beantwoordt : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
om te beslissen dat de loutere bewering 
van de naamloze vennootschap « Noord
star en Boerhaave » niet volstaat ten 
bewijze van de stelling van eiseres val
gens welke verweerder 150 aandelen van 
bedoelde vennootschap werkelijk in ont-

vangst heeft genomen, op de navolgende 
·omstandigheden steunt 1 o dat de 
naamloze vennootschap « N oordstar en 
Boerhaave » het beweerdelijk door ver
weerder getekend ontvangstbewijs, waar
van spraak is in haar schrijven van 
27 februari 1957, niet heeft kunnen 
terugvinden, 2° dat verweerder steeds 
heeft ontkend de door eiseres gekochte 
aandelen te hebben ontvangen en een 
ontvangstbewijs dienaangaande te heb
ben getekend, 3° dat eiseres haar porte
feuille, bestaande uit 150 aandelen van 
evenbedoelde vennootschap, zelf en zon
der inmenging van verweerder beheerde, 
4° dat eiseres herhaalde malen valselijk 
de handtekening van verweerder op 
zekere stukken had aangebracht ; 

Dat de~e redenen noch met tegen
strijdigheid, noch met dubbelzinnigheid, 
noch met onduidelijkheid behept zijn ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel enkel 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet inroept ; dat de in het onder
dee! beweerde miskenning van de rechts
regel volgens welke de onschuld van een 
beklaagde vermoed wordt zolang zijn 
schuld niet bewezen is, geen schending 
van artikel 97 van de Grondwet uit
maakt; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiseres, op _wie de 
bewijslast rustte, zich op de bewering 
van de naamlmr.e vennootschap « Noord
star en Boerhaave » beriep om de 
gegrondheid van haar stelling, volgens 
welke verweerder de aandelen ontvangen 
had, te bewijzen; dat verweerder, die 
staande hield dat eiseres het bewijs van 
haar stelling niet bijbracht, daardoor 
geen eiser op exceptie werd; dat derhalve 
de rechter, de de eis afwijst om de reden 
dat de loutere bewering van bedoelde 
vennootschap als bewijs niet kan vol
staan, artikel 1315 van het Burgerlijk 
W etboek niet schendt ; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de vraag of bepa,alde 
feiten gewichtige en met elkaa.r overeen
stemmende vermoedens uitmaken tc•t 
het soeverein beoordelingsrecht van de 
feitenrechter behoort, van 't ogenblik dat 
er tussen die feiten en hetgeen de rechter 
eruit afleidt een logisch verband bestaat ; 

OverwegeJJ.de dat door te steunen op 
de in het antwoord op het eerste onder-
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deel vermeldEI omstandigheden en eruit 
af te leiden dat, niettegenstaande de 
bewering van de naamloze vennootschap 
« Noordstar en Boerhaave n, het niet 
bewezen was dat verweerder de aandelen 
in ontvangst genomen had, het arrest 
artikel 1353 van het Blll'gerlijk Wetboek 
niet schendt ; 

W at het vijfde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest de stelling 
van eiseres, volgens welke verweerder zou 
hebben erkend de aandelen te hebben 
ontvangen, weerlegt door erop te wijzen 
dat, verre van zulks te hebben erkend, 
verweerder integendeel bevestigt dat hij 
die aandelen nooit ontvangen heeft en 
geen ontvangstbewijs getekend heeft ; 
dat het aldus de conclusie van eiseres 
passend beantwoordt en eiseres niet 
beweert dat het arrest zodoende de 
bewijskracht van de conclusie van v er
weerder zou hebben miskend; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

doo1·dat het bestreden arrest, uitspraak 
doende over de eerste tegenspraak, 
beslist dat het « salon Louis XV n afge
geven werd aan een dochter uit het 
eerste huwelijk van eiseres, dat de toe
bedeling van dit salon een kwestie is 
tussen de onverdeelde eigenaars, zijnde 
gezegde dochter, de andere kinderen uit 
het eerste huwelijk en eiseres, en dat 
verweerder dus niet verder kon gehouden 
worden tot aangifte, 

tenvijl eiseres in· haar conclusie staande 
gehouden had dat gezegd salon « bij 
bevelschrift van 12 oktober 1951 toe
vertrouwd werd aan Rosten, die er dus 
depositaris van was en het ~noest terug
geven aan de eigenaars, dat hij die 
meubels dus niet mocht afgeven aan een 
der onverdeelde eigenaars, gerechtigd 
voor 3/40, zonder de toestemming van 
al de m edeeigenaars en vooral van 
gelntimeerde, die 5/8 b ezat in die 
meubels n, en het arrest deze conclusie 
niet beantwoordt : 

Overwegende dat eiseres in haar con
clusie stelde dat verweerder, als bewaar
neiner, de in bewaring gegeven zaak niet 
lUOCht teruggeven aan een Van de ·onver
deelde eigenaars ervan zonder de toestem
ming van al de medeeigenaars ; 

Overwegende dat het arrest die stelling 
weerlegt door te beslissen dat het salon 
onverdeelde eigendmn is van eiseres en 

de kinderen uit haar eerste huwelijk, dat 
verweerder het salon aan een van die 
kinderen heeft afgegeven, dat hij der
halve niet verder kan gehouden worden 
tot afgifte en dat de toebedeling van het 
salon een kwestie is tussen de onverdeelde 
eigenaars; 

Overwegende dat de rechter alsdus te 
kennen geeft dat, in strijd met de 
bewering van eiseres, verweerder geen 
aansprakelijkheid heeft opgelopen, ver
m.its hij het salon aan een van de mede
eigenaars heeft afgegeven, en dat der
halve de eis tot schadevergoeding niet 
gegrond is; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
eventneel de bepalingen van het Blll'ger
lijk Wetboek aangaande de bewaargeving 
geschonden kan hebben, maar dat het 
voldoet aan h et vormvereiste van arti
kel 97 van de Grondwet, enige bepaling 
waarvan de schending wordt ingeroepen ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

9 oktober 1970. - 1e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Bayot, eerste voorzitter. 
- Ve1·slaggever, de H. Naulaerts. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de 
HR. Struye en Bayart. 

1 e KAMER. - 9 oktober 1970 . . 

1° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LUKE ZAKEN. - MlDDEL DAT DE 
WETTELIJKE VERANTWOORDING VAN 
DE BESTREDEN BESLISSING BETWIST, 
DOCH ENKEL ARTIKEL 97 VAN DE 
GRONDWET VERlliELDT. - NIET ONT
VANKELIJK MIDDEL. 

2° HUUR VAN WERK.- HuuR VAN 
ARBEID. ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR WERKLIEDEN.- 0PZEGGING.-
0PZEGGINGSTERMIJN. SCHORSING 
VAN DE UITVOERING VAN DE ARBEIDS
OVEREENKOMST. - SCHORSING DIE IN 
REGEL DE SCHORSING VAN DE OPZEG
GINGSTERliiTJN MET ZICH BRENGT. 

3° HUUR VAN WERK. - HUUR VAN 
ARBEID. ARBEIDSOV'EREENKOMST 
VOOR WERKLIEDEN.- 0PZEGGING.-
0PZEGGINGSTERMIJN. ScHORSING 
VAN DE UITVOERING VAN DE ARBEIDS-
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OVERE;E;NKOMST. SCHORSINGEN 
WAARVAN SPRAKE IN ARTIKEL 28bis 
VAN DE; WE;T VAN 10 MAART 1900 OP 
HE;T ARBEIDSCONTRACT. - 0PZE;GGING 
DOOR DE WE;RKMAN. - 0PZE;GGINGS
TERMIJN NIET .GESCHORST. 

4° CASSATIE. - TAAK vAN HET HoF. 
- · BuRGERLIJKE: ZAKEN. - BESTRE
DE:N BE;SLISSING DIE; HAAR BESCHIK
KENDE GEDE:ELTE; GRONDT OP E;E;N DOOR 
DE; VOORZIE;NING GE;KRITISE;E;RDE RE;
DE;N. - BEvo:mGDHE:ID vAN HE:T HoF 
OM DE;ZE; TE VE;RVANGEN DOOR E;E;N 
RECHTSGR'JND DIE HE;T BESCHIKKE;ND 
GE;DE;ELTE RE;CHTVAARDIGT. 

1°. Niet ontvankelijk, in btwge1·lijke zaken, 
is het middel dat de tvettelijke vemnt
woording van de bestreden besl-issing 
bet-wist, doch enkel de schending van 
m·tikel 97 van de G1'0ndwet aanvoert (1). 

2° De scho1·sing van de uitvoe1·ing van de 
a1·beidsove1·eenkomst brengt, behoudens 
ande1·sluidende bepaling, de scho1·sing 
van cle opzeggingstm·mijn met zich (2). 
(Wet van 10 maart 1900 op het 
arbeidscontract, art. 19.) 

3° De wetgeve1· is ajgeweken van de 1·egel 
volgens welke de sch01·sing van de uit
voe?·ing van de arbeidsove1·eenkomst de 
scho1·sing van de opzeggingste1·mijn tot 
gevolg heejt en heejt bes(ist dat, in de 
gevallen van schorsing van deze uitvoe-
1'ing waa1·van sprake in a1·tikel 28bis 
van .de wet van 10 maa1·t 1900 op het 
a1·beidscont1·act, deze te1·mijn niet ge
schorst wordt ingeval van opzegging 
doo1· de we1·kman (3) . 

4° Indien cle best1·eden beslissing haa1· 
beschikkende gedeelte g1'Vndt op een 
do01· de voorzienin_g gek1·itisee1·de 1·eden, 
mag het Hoj deze ve1·vangen doo1· een 
·rechtsg1·ond die het beschiklcend gedeelte 
?·echtvaa1·digt (4). (Impliciete oplossing.) 

(VERMEULEN, T. DE SMET.) 

ARRE;ST. 

HET HOF ; - Gelet op de best1·eden 

(1) Raadpl. het voorgaand arrest en noot 1, 
biz. 131. 

(2) Raadpl. R. RocH, " La greve rompt-elle 
ou suspend-elle Ies contrats de travail et 
d'empioi? "• Revue du t?·avail, 1950, biz. 1361, 
en contra: HoRION, Suspension dtt travail et 
salai1·e gm·anti, nr 230. 

sententie, op 19 augustus 1969 gewezen 
door de Werkrechtersraad te Oudenaarde, 
kamer voor werklieden; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 16, 19 (zoals 
gewiJzigd door de wet van 10 december 
1962, artikel 3), .22 (zoals gewijzigd door 
de wet van 4 maart 1954, artikel 11), 
28 (zoals gewijzigd door de wet van 
20 juli 1960, artikel 4 [er1·. 1 augustus 
1960]), .28bis (zoals gewijzigd door de 
wetten van 4 maart 1954, artikel 13, 
20 juli 1960, artikel 5, 10 december 196.2, 
artikel 9, en 25 december 1963, artikel 75, 
§ 1) van de wet van 10 m aart 1900 op 
het arbeidscontract, 97 van de Grondwet, 
en, voor zoveel als nodig, 28te?· tot en 
met .28undecies van · dezelfde wet van 
10 maart _ 1900 (zoals gewijzigd door de 
wetten van 4 maart 1954, 20 juli 1960, 
10 december 1962 en 15 april 1964), 

do01·dat de bestreden sententie eiser 
veroordeelt tot het betalen van 1.948 fr., 
vermeerderd met de gerechtelijke intres
ten en de kosten, om de reden dat de 
staking geen oorzaak ·van verbreking 
van het arbeidscontract is, doch slechts 
de schorsing van de uitvoering ervan 
teweegbrengt, en dat op het aldus 
geschorst arbeidscontract de bepalingen 
van het in het vonnis aangehaalde arti
kel 28bis toepasselijk zijn, volgens welke 
gedurende de schorsing van de uitvoering 
van het contract de opzeggingstermijn 
erva~1 eveneens wordt geschorst, waaruit 
het besluit dat " een regelmatig aange- · 
zegde ·staking de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst schorst en derhalve 
ook de opzeggingstermijn », 

terwijl, ee1·ste onde1·deel, gezegd arti
kel 28bis, waarop het vonnis zijn beslis
sing uitsluitend grondt om te besluiten 
dat de staking de opzeggingstermijn 
schorst, naar zijn tekst en'k:el betrekking 
h eeft en kan hebben op de gevallen 
erdoor uitdrukkelijk bedoeld, zijnde de 
fysische onbekwaamheden waarmee de 
arbeider of de arbeidster, lopende de 
overeenkomst, wordt aangetast, zodat 
het vonnis gezegd artikel 28bis heeft 

(3) Dezeifde afwijking wordt beslist door 
de artikeien 28qttinqtties, § 3, en 28ttndecies, 
lid 2, van de wet van 10 maart 1900 in de 
gevallen van schorsing van de uitvoering van 
de overeenkomst, waarvan sprake in deze 
wettelijke bepalingen. 

(4) Cass., 20 november 1969 (.Arr. cass., 
1970, biz. 286) en raa.dpl. cass., 23 juni 1970 
(ibid., 1970, biz. 1001). 
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toegepast op een toestand die door zijn 
tekst wordt uitgesloten en het aldus 
heeft ge'interpreteerd op een wijze die 
onverenigbaar is met zijn bepalingen 
(schending, in het bijzonder, van de 
artikelen 19 en 25bis v an de wet van 
10 maart 1900 op het arbeidseontract, 
gewijzigd zoals in het middel reeds aan
geduid); 

tweede onderdeel, uit d e onwettelijkheid 
van de in het eerste onderdeel bestreden 
motivering, de enige op dewelke de 
bestreden sententie steunt, volgt dat 
diezelfde sententie niet naar eis van 
recht is gemotiveerd (schending, in het 
bijzonder, van artikel 97 van de Grand
wet); 

derde onde1·deel, de b estreden sententie 
geen antwoord geeft, op de conclusie van 
eiser volgens welke : « het, totnogtoe 
niet de bedoeling van de wetgever is 
geweest d e staking als schorsende om
standigheid van de opzeggingstermijn 
te laten gelden ; dat immers een amende
m ent, ingediend naar aanleiding van een 
h erziening van de wet op het arbeids
contract, er. niet toe leidde de staking 
als schorsende omstandigheid te doen 
aannemen (Parlementaire Bescheiden, 
Kamer, 1952-1953, nr 274) », zodat d e 
sententie niet naar eis van recht is 
gemotiveerd (schending, in het bijzonder, 
van artikel 97 van d e Grondwet) : 

W at het d erde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de b estreden senten
tie, hierop steunende dat de oorzaken 
van schorsing van het arbeidscontract 
niet limitatief door de wet zijn bepaald 
en dat de staking bijgevolg dient te 
worden b esehouwd als de schorsing van 
voorrrield contract tot gevolg h ebbende, 
daaruit afl.eidt dat, hoewel de wet 
hieromtrent geen uitdrukkelijke bepaling 
inhoudt, de opzeggingstermijn gedurende 
deze schorsing van het arbeidscontract 
dient te worden geschorst, zoals d e wet
gever het uitdrukkelijk heeft gewild voor 
gevallen van schorsing van bedoeld 
contract, onder andere die welke in 
artikel 28bis van de wet op het arbeids
contract zijn bepaald ; 

Dat mitsdien de sententie de conclusie 
van eiser passend beantwoord heefG ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de omstandigheid 
dat een reden naar r echt verkeerd zou 
zijn, geen schending van art.ikel 97 van 
de Grondwet uitmaakt ; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de sententie, zonder 
dienaangaande bestreden te zijn, beslist 

. dat tengevolge van de « regelmatig aan
gezegde » staking die heeft plaatsgehad 
gedurende de termijn van de door eiser 
aan verw'eerder gedane opzegging, het 
arbeidscontract was gesehorst, zoals ge
sehiedt .in de gevallen omschreven in 
artikel 28bis van de wet van 10 maart 
1900, aangevuld en gewijzigd door de 
in het middel aangeduide wetten ; 

Overwegende dat de opzeggingst~r
rnijn normaal niet kan lopen wanneer 
het arbeidscontract geschorst is, vermits 
gedurende zulke schorsing geen arbeids
prestatie k an worden geleverd ; 

Overwegende derhalve dat de schorsing 
van het arbeidscontract, behoudens an
dersluidende b epaling v an de wet, schor
sing van de opzeggingstermrjn met zich 
brengt; 

Overwegende dat in artikel 28bis van 
de wet op het arbeidseontraet, de wet
gever uitdrukkelijk van deze regel is 
afgeweken, door voor te schrijven dat., 
in de bij deze bepaling bedoelde gevallen 
van schorsing van het contract, de 
staking daaronder niet · b egrepen zijnde, 
de opzeggingstermijn niet wordt ge
sehorst waru1eer de opzegging door de 
werkman is gedaan ; 

Overwegende dat deze van het, gemeen 
r echt afwijkende regeling niet kan gelden 
voor andere gevallen van schorsing van 
h et arbeidscontract dan die welke de wet 
uitdrukkelijk vermeldt ; 

Dat het middel derhalve t erecht aan
voert dat de b estreden sententie met 
n1.iskenning van de wet op voormeld 
artikel 28bis steunt; 

Overwegende, evenwel, dat de bestre
den beslissing wettelijk gerechtvaardigd 
is nu zij vaststelt dat het arbeidscontract 
geschorst was in een door de wet niet 
speciaal geregeld geval en daaruit afl.eidt 
dat de opzeggingstermijn eveneens ge
schorst was ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

9 oktober 1970. - J.e kamer. 
Voorzitte1·, de H. Bayot, eerste voorzitter. 
- Ve1·slaggeve1·, de H. Na.ulaerts. -
Gel·ijlcluiclencle conclttsie, de H. Dmnon, 
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advocaat-generaaL ·- - •Pleiters, de 
HR. VanRyn en Bayart. 

2° KA.MER. - 12 oktob e,r 1970. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAKEN. - VooRZIE· 
NING INGESTELD TEGEN DE EIND
BESCHIKKINGEN VAN EEN ARREST. -
NIET-ONTV ANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is de voo1·ziening die de 
eise1·,' zonde1· ve1·de1'e p1'ecise?·ing, ve?· 
klaa?·d heeft in te stellen tegen de eind
beschikkingen van een an·est (1). (Wetb. 
van strafv., art. 417.) 

(DEBAEKE, T. BOSA 
EN DE FEDERALE VERZEKERINGEN.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

12 oktober 1970. - 2e kamer. -
Voorzitte1· en Ve1·slaggever, de H .. de 
W aersegger, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Colard. 

2° KAMER. - 12 oktober 1970. 

SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER. -
STRAFZAKEN. - MrSDRIJVEN OPGELE· 
VERD DOQR EEN OF li1EER FElTEN. -

. SOEVEREINE: BEOORDE.LING DOOR DE 
FEITENRECEiTER. 

De feitem·echter beo01·deelt soeverein of rnis
d?·ijven bestaan uit eenzeljde feit of uit 
verscheidene feiten (2). (Strafwetb., 
art. 65 .) · 

(1) Cass., 13 april 1964 (Bull. · en PABIC., 
1964, I, 871) en 15 maart 1965 (ibid., 1965, I, 
738); raadpl. cass., 14 december 1959 (ibid., 
1960, I, 437). 

(2) Cass., 8 juni 1964 (Bull. en PAsrc., 
1964, I, 1068) ; raadpl. cass. , 9 juni 1969 
(Arr cass., 1969, biz. 987). 

(BL];JRET.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

12 oktober 1970. - 2° kamer. 
Voo1·zitter en Ve1·slaggever, de H. de 
W aersegger, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Colard, advocaat:generaal. - Plei
te?', de H. Colemonts (van de balie bij 
het Hof van beroep te Luik). 

2° KA.MER. - 12 okt ob er 1970. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. STRAFZAKEN. 
VEROORDELING OP DE STRAFVORDE· 
RING . - 0PGAVE VAN DE TOEGEPASTE 
WETTELIJKE BEPALINGEN.- RECRTER 
IN ROGER BEROEP. - VERWIJZING 
NAAR RET BEROEPEN VONNIS. 
WETTELIJKREID. 

De ?'echte?' in hoge1· be?'Oep die een vonnis 
van vero01·deling op de strafvO?·dm·ing 
bevestigt do01· verwijzing naa?' de wette
lijke bepalingen, die de bestanddelen 
van het ten laste van de beklaagde 
gelegde rnisd?·ijf ve1·rnelden, en naa1· die 
welke een stmf stellen en doo1· de eerste 
1·echter zijn opgegeven, motivee1·t ?'egel
rnatig zijn beslissing in ?'echte (3). 
(Grondwet, art. 97.) 

(MERTENS.) 

ARREST (ve1·taling) . 

RET HOF ; - Gelet op 'het bestreden 
vonnis, op 10 april 1970 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Charleroi, 
rechtdoende in boger b eroep ; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat het vonnis geen melding maakt 
van artikel 3 van de wet van 15 april 
1958 dat artil(el 2-3 van de wet van 
1 augustus 1899 is, wettelijke grondslag 
van de in het eerste middel bedoelde 

(3) Cass., 25 oktober 1965 (Bull. en PAsiC., 
1966, I, 270); vgl. cass., 19 mei 1970 (Arr. 
cass., 1970, biz. 876). 
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telastlegging d, en derhalve niet W'ettelijk 
met redenen is omkleed : 

Overwegende dat de feiten die de 
telastlegging opleveren, begaan zijn op 
2 mei 1969 en dus onder toepassing vallen 
van artikel 34-1° van de wetten betref
fende de politie van het wegverkeer, 
gecoordineerd bij het ·koninklijk besluit 
van 16 maart 1968, dat in het beroepen 
vonnis vermeld wordt en dat in het 
bestreden vonnis wordt vermeld door een 
uitdrukkelijke verwijzing naar de wet
telijke bepalingen, bedoeld in de beslis
sing van de eerste rechter ; · 

Dat het middel derhalve niet kan 
worden aangenomen ; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
vormen in acht genomen zijn en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

12 oktober 1970. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, de H. de Waersegger, raads
heer waarnemend voorzitter. - Ve?·slag
gever, de H. Capelle. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Colard, advocaat-gene
raal. - Pleite1·, de H. Chardon (van de 
balie te Charleroi). 

2e KAMER. - 12 oktober 1970. 

1 o VOORZIENTNG IN CASSATIE. 

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS· 
SATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. 
- VoORZIENING VAN El<:N BEKLAAGDE 
TEGEN DE. BESLISSING OP DE RECHTS· 
VORDERINGEN DOOR RET OPENBAAR 
MINISTERIE INGESTELD TEGEN EEN 
1\'IEDEBE.KLAAGDE EN TEGEN DE VOOR 
HEM BURGERRECHTELIJK AANSPRAKE· 
LIJKE PARTIJ.- NIET· ONTVANKELIJK· 
REID. 

20 WEGVERKEER. - WEGVERKEERS· 
REGLEMENT VAN . 14 MA.ART 1968,• 
ARTIKEI. 22-2-b. - LINKS INHA.LEN 
TIJDENS RET OVERSTEKEN VAN EEN 
KJ:l.UISPUNT. - INHALING BEGONNEN 
BIJ RET NADEREN VAN RET KRUISPUNT, 
MAAR DIE NIET KAN GEEINDIGD ZIJN 
A.LVORENS MEN OVER RET KRUISPUNT 
IS GEREDEN. - 0VE.RTREDING. 

3o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 

OVEREENKOMST). WEGVER· 
KEERSONGEVAL. - RECHTER STELT 
VAST DAT IEDERE BESTUURDER EEN 
FOUTIEF MANEUVER HEEFT UITGE· 
VOERD. - VONNIS WAARBIJ WORDT 
BESLIST DAT DE BOTSING ALLEEN DOOR 
DE SCHULD VAN EEN VAN DE BESTUUR· 
DERS IS VEROORZAAKT. - VASTSTEL· 

I.INGEN VAN RET VONNIS W AARUIT 
NIET KAN WORDEN AFGELEID DAT RET 
ONGEVAL ZOU PLAATSGERAD HEBBEN 
ZONDER DE FOUT VAN DE ANDERE 
BESTUURDER. - DOOR TEGENSTRIJ · 
DIGREID AANGE.TASTE. BESLISSING. 

40 CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF· 
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR· 
DERINGEN. VONNIS DAT Ar.LE 
AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN 'ONGE· 
VAl. TEN LASTE LEGT VAN EEN BE· 
KLAAGDE MET UITSLUITING VAN DE 
ANDERE BEKLAAGDE. - VONNIS VER· 
NIETIGD WEGENS DE ONWETTELIJKE 
VERKLARING DAT DE DOOR DE TWEEDE 
BEKLAAGDE BEGANE OVERTREDING 
NIET IN OORZAKELIJK VERBAND STAAT 
MET RET ONGEVAL. - VERNIETIGING 
VAN DE BESLISSING WAARBIJ DE EER· 
STE BEKLAAGD-E WORDT VEROORDEELD 
TOT DE VOI.LE.DIGE VERGOEDING VAN 
D-E SCHADE AAN RET DOOR DE TWEED-E 
BEKLAAGD-E BE.STUURDE VOERTUIG EN 
ZIJN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
TEGEN DE TWEEDE B-EKLAAGDE EN 
DE VOOR HEM BURGERRECHTELIJK 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ WORDT AF· 
G-EWEZEN. - VERNIETIGING DIE ZICH 
NIET UITSTREKT TOT DE BESLISSING 
DAT DE EERSTE B-EKLAAGDE EEN FOUT 
HEEFT BEGAAN W AARVOOR HIJ AAN • 
SPRAKELIJK IS. 

1 o Een beklaagde is niet bevoegcl om zich 
in cassatie te voo1·zien tegen de beslissing 
op de rechtsvonle1·ingen clo01· het open- ' 
baa1· ministe1·ie ingesteld tegen een mecle
beklaagde en tegen cle voor hem bu?·ger
rechtelijk aanspmkelijke pa?'tij ( 1). 

2o Het verbod een bespannen voe1·tuig of 
enig ancle1· d1·ie- of meerwielig voe1·tuig 
links in te halen bij het ove1·steken van 
een k?·uispunt, wanneer het verkem· er 
niet door een bevoegd pe1·soon of do01• 
midclel van ve1·kee1·slichten ge1·egeld w01·dt 
of wannee1· de bestuu1·de1· e1· geen voo1·· 
mng heeft ten opzichte van hen die 1·ijden 

(1) Cass., 4 september 1967 (Arr. cass., 
1968, biz. 6); 2 februari 1970 (ibid., 1970, 
biz. 506); 14 september 1970, sttpra, biz. 40. 
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op al de op het k?·uispunt uitlopende 
wegen, sluit het ve1·bod in bij het nade1·en 
'!!an de1·gelijk kndspunt een inhaling te 
onde?'?Mmen die niet kan wo1·den ge
eindigd alvo1·ens men ove1· het k1·uispunt 
is ge1·eden (1 ). (Wegverkeersreglement 
van 14 maart 1968, art. 22-2-b.) 

3° Doo1· tegenst1·ijdigheid aangetast is het 
vonnis dat, nadat het heejt vastgesteld 
dat iede1·e bestuurder, die . bij het ongeval 
is bet1·okken, een joutiej maneuver heejt 
uitgevoenl, beslist dat de botsing als enige 
om·zaak heejt de fout die we1·d gepleegd 
doo1· een de1· bestuurde1·s, indien uit de 
vaststellingen van het vonnis niet kan 
wm·den afgeleid dat het ongeval zo1t 
plaatsgehad hebben zonde1· de fout van 
de ande1·e bestuu1·de1· (2). (Grondwet, 
art. 97, en Burg. Wetb., art . 1382 en 
1383.) 

4° Ingeval een vonnis, dat alle aanspmlce
lijkheid voo1· een ongeval ten laste legt 
van Mii belclaagde, met uitsluiting van de 
ande1·e belclaagde, ve1·nietigd wm·dt we
gens de onwettelijlce ve?·lcla1·ing dat de 
door de tweede belclaagde begane ove1·
t1·eding niet in oo?·zalcelijlc ve1·band staat 
met het ongeval, st1·ekt de ve1·nietiging 
van de beschikkingen waa1·bij de ee1·ste 
beklaagde wo1·dt vm·oo1·deeld tot de vol
ledige vm·goeding van de schade aan 
het door de tweede beklaagde bestuunle 
voe1·tuig en zijn bU?·gerlijlce ?'echtsvo?·de
?'ing tegen de tweede belclacigde en de 
voo1· hem bu1·ge1'1'echtelijk aanspmkelijke 
partij wordt ajgewezen, zich niet ttit 
tot de beslissing dat de eerste beklaagcle 
een jout heejt begaan waa1·voo1· hij 
aanspmkelijk is (3). 

(BREDA, T. HENRIET 
EN NAAMLOZE. VENNOOTSCHAP 

INTERBETON.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. cass., 7 juli 1936 (Bull. en 
PASIC., 1936, I, 342), 4 oktober 1938 (ibid., 
1938, I, 303) en 18 juni 1941 (ibid., 1941, I, 
236). Zie ook R . VAN RoYE, Le Code de la 
ci1·culation, uitg. 1956, n'5 945, 950 en volg. 

(2) Raadpl. cass., 23 oktober 1961 en 
30 april 1962 (Bull. en PASIC., 1962, I, 212 
en 945), 23 september 19.63 (ibid., 1964, I, 72), 
4 mei 1964 (ibid., 1964, I, 941), 29 april 1965 
(ibid., 1965, I, 913), 13 september, 29 novem- , 

vonnis, op 27 mei 1970 gewezen door de 
Correctionele Recht bank te Bergen, recht
doende in hoger beroep en na verwijzing ; 

Gelet op 
1 
het arrest van het Hof van 

5 januari 1970; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering, 
ingesteld tegen de verweerder Henriet, 
medebeldaagde, en de· verweerster naam
loze vennootschap Interbeton, burger
rechtelijk aansprakelijke partij voor 
laatstgenoemde : 

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

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de · burgerlijke 
rechtsvorderingen van eiser en tegen 
e1ser: 

Over het middel, afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, en 17, 18, 22 -2 en 25-2 van het 
algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, 

doonlat het bestreden vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat « wat ook de 
verkeersgedraging van de gedagvaarde 
Henriet tegenover Breda, bestuurder 
vim een rijwiel met hulpmotor, laatst
genoemde niet gerechtigd was om, zoals 
hij heeft gedaan, hem bij het naderen 
van een kruispunt links in te halen, 
zonder mogelijkheid om op de rechter
kant van de weg te komen alvorens het 
kruispmit te bereiken », heeft geoordeeld 
dat. de werkelijke oorzaak van de botsing 
te vinden is in de ongeoorloofde inhaling 
uitgevoerd door Breda, bestuurder van 
een rijwiel met hulpmotor, 

te1·wijl de door Breda uitgevoerde in
haling niet ongeoorloofd is, aangezien zij 
uitgevoerd is aan deze kant van het 
luuispunt, zoals blijkt nit de situatie
schets, 

·en te1·wijl, wanneer het maneuver van 
de bestuurder die links afslaat, niet nit-

ber en 6 december 1965, 28 februari en 9 mei 
1966 (ibid., 1966, I, 67, 413, ~4, 833 en 1143), 
26 september 1966, 25 januari en 26 juni 
1967 (An·. cass., 1967, blz. 114, 645 en 1299); 
6 en 9 september 1968 en 14 april 1969 
(ibid., 1969, blz. 19, 22 en 755), 22 september 
1969 en 9 juni 1970 (ibid., 1970, blz. 82 en 
927). . 

(3) Raadpl. cass., 9 september 1968 (Arr. 
cass., 1969, blz. 22) en 22 september 1969 
(ibid., 1970, blz. 72). 
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gevoerd wordt op de wijze als voorge
schreven in artikel 25-2 en -3, de onder 
deze omstandigheden uitgevoerde bewe
ging onder toepassing valt van de arti
kelen 17 en 18 van het wegverkeers
reglement, wat onder meer impliceert 
dat de bestuurder verplicht is, tijdens 
zijn maneuver, doorgang te verlenen aan 
de bestuurder die hem links zou inhalen, 
zelfs met overtrading van artikel 21-1, 
lid 2, van hetzelfde reglement ; 

Overwegende dat, blijkens de vaststel
lin.gen van het vonnis, de verweerder 
een vrachtwagen bestuurde van de ver
weerster, op een rijbaan reed waar hij 
geeJ1. voorrang had en, na zijn linker 
richtingslicht te hebben in werking ge
steld, :i:ijwaarts afsloeg, zonder zich op 
de plaats te beviJ1.den die vereist is bij 
artikel 25-.2-d-1 ° van het wegverkeers
reglement, naar een links van hem gelegen 
werkplaats op het ogenblik dat de eiser, 
bestuurder van een rijwiel met hulp
motor, hem links inhaalde, zonder moge
lijkheid om terug op de rechterkant van 
de rijbaan te komen alvorens het kruis
punt te bereiken dat gevormd werd door 
genoemde rijbaan en een rechtsgelegen 
zijweg ; dat de botsing van de bestuurder 
van een rijwiel met hulpmotor met de 
vrachtwagen de val en verwonding van 
voormelde bestuurder veroorzaakte onge
veer ter hoogte van de zijweg ; 

Overwegende dat, na er te hebben op 
gewezen dat, indien, zoals de verweerder 
Henriet het beweerde, de aanwezigheid 
van een op de linkerkant van de rijbaan 
stationerend voertuig hem belette zich 
te verwijderen van de andere kant van 
de rijbaan om tussen dit voertuig en de 
door hem bestuurde vrachtwagen een 
voldoende afstand te Iaten voor elk 
voertuig dat uit de tegengestelde richting 
kon aangereden komen, met name uit 
de zijweg, hij slechts een maneuver 
mocht uitvoeren dat viel ·onder de 
voorschriften van de artikelen 17 en 18 
van het wegverkeersreglemeJ1.t en hij dar
halve het zelfs onregelmatige doorrijden 
van eiser niet mocht hinderen, het 
vonnis enerzijds stelt dat laatstgenoemde 
artikel 22-2-b van het wegverkeersregle
meJlt heeft overtreden en anderzijds de 
straf bevestigt die tegen de verweerder 
Henriet is uitgesproken, wegens overtra
ding van artikel 25-2-a eJ1. d-1° van dit 
reglement; 

Dat, rechtdoende op de burgerlijke 
rechtsvorderingen ingesteld enerzijds door 
de verweerster tegen eiser en anderzijds 
door laatstgenoemde tegen de verweer
ders, het beslist dat de werkelijke oorzaak 

van het ongeval te vinden is in de 
ongeoorloofde inhaling uitgevoerd door 
eiser en dat aldus geen enkele overtrading 
van de artikelen 418 en 4.20 van het 
Strafwetboek, «met lichamelijk nadeel 
als gevolg voor· hem », bewezen is tegen 
de verweerder Henriet en dientenge
volge de burgerlijke rechtsvordering van 
eiser tegen de verweerders ongegrond 
verklaart en hem veroordeelt om aan de 
verweerster schadevergoeding te "beta
len; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bij artikel .22-.2-b 
van het wegverkeersreglement gesteld 
verbod om links in te halen bij het over
steken van een kruisptmt, het verbod in
sluit om bij het naderen van een kn,is
punt een inhaling te onderneme'l die niet 
kan worden geeind1gd alvorens men over 
het kruispunt gereden IS ; 

Overwegende dat, na er te hebben op 
gewezen dat de botsing zich heeft voor
gedaan « ongeveer ter hoogte van de zij
weg die rechts uitliep op de rijbaan 
waar de voertuigen reden, terwijl eiser, 
bestuurder van een rijwiel met hulpmo
tor, voor wie het niet mogelijk was om 
op de rechterkant van de rijbaan te 
komen alvorens het kruispunt te berei
ken, de naar links afslaande vrachtwagen 
van de verweerder inhaalde langs de 
linkerkant, het vonnis wettelijk heeft 
beslist dat eiser de voornoemde wettelijke 
bepaling heeft overtreden ; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel naar recht faalt : 

W at het tweede onderdeel betreft ; 

Overwegende dat, na te hebben vast
gesteld dat verweerder het bepaalde 
bij artikel 25-2-a en d-1° van het weg
verkeersreglement had overtreden, de 
rechter niet wettelijk heeft kunnen beslis
sen dat de werkelijke oorzaak van het 
ongeva.I aileen te vinden was in de onge
oorloofde inhaling uitgevoerd door eiser ; 

Overwegende dat deze inhaling immers 
niet insluit dat het ongeval zich zou 
hebben voorgedaan zonder de font die 
de verweerder heeft begaan ; dat het 
vonnis derhalve da.aruit niet heeft kun
nen afleideJl, zonder in tegenstrijdig
heid te vervallen, dat deze font Jliet in 
oorzakelijk verband staat met het onge
val en dat de enige oorzaak van dit 
ongeval te vinden is in de overtrading_ 
van artikel 2.2-.2-b van het wegverkeers
reglement door eiser ; 

Dat het middel gegrond is ; 



- 141 

Om · die redenen, vernietigt bet b estre
den vonnis, doch sl e chts in zov er het 
uitspraak doet op de burgerlijke r echts
vor d eringe n en behalve in zover het 
beslist dat e iser een f o nt h eeft b egaan 
die in oorza kelij k verba nd staat met het 
ongeval ; v erwerpt de voorzie ning voor 
het overige; beveel t d a t van dit a rrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van d e gedeeltelijk vernie tigde beslissing ; 
veroordeelt de eiser in de h e l ft van de 
kosten en de verweerde rs in de overige 
koste n ; v e rwijst d e a ldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtb ank te 
Nij v e l , z i tting houdende in hoger beroep. 

12 oktober 1970. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. de W a ersegger , raad s 
heer waarnemend voorz itter. - Ve1·slag
geve1·, B a r o n Richa rd. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Colard, advocaat-gene-

. raal. - Pleite1·, de H. J. Duvie usart (van 
de bal ie te Charle roi). 

2e KA.MER. - 12 oktober 1970. 

1° CASSATIE MIDD ELEN. - STRAF 
ZAKEN.- Ml:DDEL DAT DE MISKENNING 
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN 
AANVOERT. ___.:._ GEEN NADERE BEPALING . 
- NIET-ONTVANKELIJKI!EID. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN.
CONCLUSIE . :.__ 0VERWEGING WAARUIT 
DE CONCLUSIENEMER GEEN RECHTSGE
VOLG AFLEIDT. - GE.EN VERPLICHTING 
VOOR DE RECRTER HIEROP TE ANT
WOORDEN. 

3° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKRN. - VERZOEK 
OM EEN AANVULLENDE CNDERZOEKS 
MAATREGEL EN MET NA1'IE OM EEN 
GE.TUIGENVERHOOR. - MAATREGELEN 
DOOR DE RECHTER GEWEIGERD OM
DAT ZIJ NIET N ODIG ZIJN . - GEEN 
SCRENDING VAN DE RECHTEN VAN DE 
VERDEDIGING. 

4° INTERNATIONALE VERD RAGEN. 
- VERDRAG TOT BESCHER111ING VAN DE 
RECHTEN VAN DE MENS E.N DE FUNDA
ME.NTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 6-3, 
LETTER d.- DRAAG\VrJDTE VAN DEZE 
BEPALING . 

5° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - MIDDEL 

HIERUIT . AFGELEID DAT DE FElTEN
RECHTER HEEFT GEWEIGERD RET 
ONDERZOEK VAN DE ZAAK UIT . TE 
STELLEN OM AAN DE BEKLAAGDE DE 
GELEGENREID TE GEVEN KENNIS TE 
NEMEN VAN RET 'DOSSIE.R EN ER EEN 
AFSCRRIFT VAN TE BEKOME_N : - £E
SI,ISSING DIE AANSTIPT DAT RET VER
ZOEK A.I.I.EEN BEDOELD IS ALS MIDDEL 
01-I DE ZAAK TE LATEN AANSLEPEN EN 
DAT DE BEKLAAGDE EN DIENS RAADS
MAN IN HUN VERWEERMIDDEI·EN WER
DEN GEROORD. - GEEN SCRE;'<DJ;NG 
VAN DE RECE:TEN VAN DE VE.RDEDIGING, 
OF VAN DE BEPALJNGEN VAL"< ARTI
KEI. 223 VAN RET WET30EK VAN 
STRAFVORDERINO . 

6° INTERNATIONALE VERDRAGEN. 
- VERDRAG TOT BESCHERMING VAN 
DE RECHTEN VAN DE 1-IENS EN DE 
FUNDAlliENTELE VRIJREDEN, ARTI
KEL 6-3, LETTER b. - DRAAGWI~DTE 
VAN DEZE BEPALING . 

7° CASSATI EMID DELEN. ---:- STRAF
ZAKEN. . MIDDEI. DAT KRITIEK 
OEFENT OP EEN BEOORDELING VAN DE 
FEI'!'ENRECRTER- - NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

8° GERECH TSKO STEN. STRAF -
ZAKEN. - CASSATIEGED~NG . - VOOR
ZIENING GE.RICRT TEGEN ARRESTEN 
BETREFFE.NDE DE TOEPASSING VAN DE 
WET OP DE. BE.SCHERliiTNG VAN DE 
MAATSCRAPPIJ. - GEEN KOSTEN TE
WEEGGEBRACHT -DOOR B;ET CASSATIE -

: CEDING .. 

1° Niet ontvankelijlc, we gens ·gebrek. aan 
nadere bepalin g, is het middel. afgeleid 
uit de miskenning van de . bewijskmcht 
van de akten, dat n iet zegt van :welke 
akten ·de bewijsk1·acht -is 'Y(Lisken(!, (1}, 
noch waa1·in deze bewijskracht zou mis-
kend zijn (2). . · -

2° De 1·echte1' is niet ve1·plicht te antwo01'
den op een in conclusie gegeven 'over
weging, waa1·ui t ile pa1·tij geen enlcel 
1·echtsgevolg a fleidt ( 3). 

(1) Cass., 23 juni 1069 (A n·. cass., 1969, 
'b iz. 1057). 

(2) Cass ., 23 februar i 19(!8 (An·. cass., 
1968, biz. 837); · v gl. cas s., " 10 m ei !'969 
(ibid., 1969, b iz . . 874) . 

(3) Cass., 4 .: d ecember 1967 (An·. cass. , 
1968; biz. 480); 14 m ei 1'o70 (ibid., 1970, 
b iz. 867). 
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3° De 1·echten van de ve1·dediging worden 
niet geschonden doo1· de 1'echte1· die een 
verzoek om een aanvttllende onde7·zoeks
maatregel, met name om een getuigen
ve1'h001', ve1·we1·pt omdat hij deze maat
regelen niet nodig acht om tot zijn 
ovm·tuiging te komen (1). 

4° A1·tilcel 6-3, lettm· d, van het Venlmg 
tot besche1·ming van de 1·echten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, 
de 4.e novembe1· 1950 te Rome onde1·te
kend en goedgelceurd bij handeling van 
de wetgevende macht van 13 mei 1955, 
dat aan de beklaagde het 1·echt toelcent 
getuigen op te 1·oepen en ze op dezelfde 
vom·waa?·den als de getuigen a cha1·ge te 
doen onde1'v1·agen, doet geen- afb1·euk 
aan het ?'echt van de jeitem·echte1· soe
verein te beoordelen of dient te wm·den 
overgegaan tot een aanvullende onde1·
zoek dan wel of e1' zowel een getttige a 
decha1·ge; als ee1i getttige a. chai·ge nog 
dient te wo'nlen gehoonl om tot zijn 
ove1·tuiging te komen (2). 

5o De 1·echten van de venlediging of a1·ti
kel 223 van het W etboek van strafvonle
ring tVo1·den · niet geschonden door de 
feitem·echte1'; die weige1·t het onde1·zoek 
van de zaak uit te stellen om aan de 
beklaagde de gelegenheid te geven kennis 
te ncmen van het . dossie1· en e1· een 
afschrift van te bekomen dom· e1·op te 
wijzen, enm·zijds, dat daa1· het dossie1· 
gedu?'encle gentime tijd te1· beschikking 
was gesteld van de beklaagde en zijn 
raadsman, dit ve1·zoelc een middel blijlct 
te zijn mn de zaak te doen aanslepen en, 
ande1·zijds, dat de belclaagde en zijn 
raadsman in hun vm·wee1·micldelen zijn 
gehoord (3). 

6° A1·tikel 6-3, lette1· b, van het Ve1·dmg 
tot beschm·ming van de 1·echten van de 
mens en de fundamentele V1'ijheden , de 
4e novembe1· 1950 te Rome onde1·telcend 
en goedgeketwd bij de hancleling van de 
wetgevende macht van 13 mei 1965, 
naa1· lttid waa1·van elke beklaagde het 
1·echt heeft te beschikken ove1· voldoende 

(1) Raadpl. cass., 20 januari 1969 (.Arr. 
cass., 1969, blz. 482). 

(2) Raadpl. cass., 24 oktober 1960 (Bull. 
en PASIC., 1961, I, 207), 20 juli 1962 (ibid., 
1962, I, 1238) en 10 november 1969 (A1'1'. 
cass., 1970, blz. 256). Zie ook J'. VELU, 

~Article 6 of The European Convention on 
Human Rights in Belgian Law "• American 
Jou1·nal of . Compa1·ative Law, d. XVIII, 
:rir 2, blz. 289 tot 291. 

tijd en faciliteiten voo1· de vom·be1·eiding 
van zijn ve1·dediging, doet geen ajb1·euk 
aan het 1·echt van de feitem·echte1' een 
ve1·zoelc om uitstel te ve1·we1·pen wannee1· 
dit vm·zoek een middel blijkt te zijn om 
de zaak te doen aanslepen (4). 

7° Niet ontvankelijk is het · middel dat 
· k1·itiek oefent op een beoonleling van de 
feitem·echte1· (5). (Grm1dwet, art. 95.) 

go De voo1·ziening tegen beschikkingen 
bet1·effende de toepassing van de wet tot 
beschm·ming van de maatschapJJij bren
gen voor het cassatiegeding geen belast
bm·e kosten mede. (Wetb. van de 
registratie-, hypotheek- en gri:ffierech
ten, .art. 162-6°bis, 2791-Io, 2792-Io 
en 280-Io). 

(LE.E;NAERT.) 

ARREST (Ve?'taling) . . 

RET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
arrest, op 17 jtu1i 1970 gewezen door de 
kamer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van beroep te Brussel ; 

.Over het middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, van de rechten der verdediging, 
van het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en van de funda
mentele vrijheden, van de bewijskracht 
der akten en van artikel 223 van het 
Wetboek van strafvordering, 

doo1·dat I o de kamer van inbeschuldi
gingstelling waarbij eiser bij conclusie 
een aanvraag om een aanvullend onder
zoek had ingediend, geen gevolg heeft 
gegeven aan zijn eis « de uitspraak 
betreffende de overige punten aan te 
houden " en het onderzoek van de zaak 
uit te stellen om aan eiser gelegenheid 
te verschaffen een prodeo te bekomen 
ten einde zich een afschrift van bet 
dossier te doen afgeven overeen.komstig 
artikel 223 van het W etboek van straf-

(3) Raadpl. cass. , 3 februari 1969 (A1·r. cass., 
1969, blz. 524 en de in noot 1 op blz. 525 
aangehaalde arresten) en 13 januari 1970 
(ibid., 1970, blz. 428). 

(4) Raadpl. noot 1 onder cass., 22 juli 
1960 (Bull. en PASIC., 1960, I, 1263); cass., 
29 mei 1961 (ibid., 1961, I, 1037); 25 maart 
1963 (ibid., 1963, I, 808). Zie ook J. VELU, 

op. cit. in noot 2, blz. 287 en 288. · 
(5) Cass., 2 februari 1970 (Arr. cass., 1970. 

blz. 509). 
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vordering, alsmede om een tegenexpertise 
mogelijk te maken, en eiser niet heeft 
toegestaan een afschrift te nemen van 
het dossier, aangezien hij niet over 
voldoende tijd heeft beschikt om er 
inzage van te nemen alvorens uitspraak 
is gedaan over zijn internering ; 2° de 
kamer van ~ inbeschuldigingstelling heeft 
geoordeeld dat het vaststaat dat eiser 
de hem ten laste gelegde feiten heeft 
begaan, terwijl nit geen enkel gegeven 
van het dossier het bestaan van de hem 
ten laste gelegde doodslag blijkt, daar er 
geen oogmerk om te doden is geweest, 
zodat aldus de bewijskracht van de 
akten is geschonden ; 3° de kamer van 
inbeschuldigingstelling uiet heeft geant
woord op eisers co.nclusie en er geen 
gevolg aan heeft gegeven, in zover zij 
verzocht de dokters Rillaerts, Cordier, 
Hanquin ~ en Raveschot, alsmede de 
getuigen De Vloo, Spapens en Barsy, te 
horen ; 4° het arrest geen antwoord op 
eisers conclusie strekkende om op te 
sporen of het slachtoffer van het misdrijf ' 
gebruik maakte van barbituurzuren, 
waarvan een ledig buisje in zijn zak 
is terug gevonden, en of dit gebruik een 
oorzaak kan geweest zijn van zijn over
lijden, en, door te stellen dat aan de 
hand van de bestaande gegevens met 
voile kennis van zaken kan worden 
uitspraak gedaan oyer het genoemde 
overlijden, de bewijskracht van de akten 
heeft geschonden ; 5° het arrest niet 
antwoordt op eisers conclusie waarbij 
een onderzoek werd gevorderd omtrent 
het agressief karakter van de getroffene 
dat de door eiser · aangevoerde verscho
ningsgrond van uitlokking rechtvaardigt 
en op de conclusie betrefferide de vast
stelling van de geestestoestand ; 6° het 
bestreden arrest stelt dat de verslageJl 
van de deskundigen oordeelkundig ge
motiveerd waren, zonder te antwoorden 
op de kritiek die eiser bij conclusie erop 
heeft uitgeoefend, zodat het de bewijs
kracht van de aide heeft miskend : 

W at het middel in zijn geheel betreft : 

Overwegende, met betrekking tot de 
in het middel aangevoerde grief betref
fende de miskenning van de bewijskracht 
der akten, dat eiser niet zegt van welke 
akten de bewijskracht is miskend noch 
waarin deze bewijskracht zou miskend 
zijn ; dat wegens onduidelijkheid het 
middel op deze punten niet ontvankelijk 
is; 

Overwegende dat het arrest uitdrukke
lijk antwoordt op eisers conclusie strek
kende om een ·verhoor van de deskundi-

gen en van getuigen te bevelen en waarblf 
een nieuw onderzoek van de geestestoe
stand· werd · aangevraagd en daartoe 
opmerkt : 1° dat er geen reden is om 
tot deze verhoren over .te. gaan, daar 
aan de hand van de bestaande gegevens 
uitspraak kan worden gedaan met voile 
kennis van zaken en 2° dat de benoeming 
van een zevende psychiatrische deskun
dige niet verantwoord is, aangezien de 
verslagen van de benoemde deskundigen 
oordeelkundig gemotiveerd zijn ... ; dat 
het eisers conclusie betreffende de oor
zaak van het overlijden van het slacht~ 
offer verwerpt op grand dat deze oorz.aak 
duidelijk bepaald is ; dat het arrest niet 
moest antwoorden op eisers conclusie 
betreffende het karakter van het slacht
offer, waaruit geen enkele gevolgtrekking 
werd gemaakt en waaruit niet voort
vloeide met name dat eisers d.aad uitge
lokt werd, noch op de conclusies die 
kritiek uitoefenden zonder nadere bepa, 
ling op de besluiten van de verslagen 
der deskundigen ; 

Overwegende dat de rechter die een 
verzoek om getuigen of deskundigen te 
horen of een .aanvraag om een aanvullend 
onderzoek te verrichten verwerpt op 
grand dat hij deze maatregelen niet 
nodig acht om tot zijn overtuiging te 
komen, de rechten van de verdediging 
of het verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en van de fundamen
tele vrijheden niet schendt ; 

Overwegende dat, met betrekking tot 
de grief aangevoerd in het middel en 
hieruit afgeleid dat het arrest heeft 
geweigerd de uitspraak uit te stellen om 
eiser gelegenheid te geven een afschrift 
van het dossier te bekomen, het arrest 
erop wijst dat eiser dit afschrift had 
kunnen vragen sinds 22 mei 1969, op 
welke datum dit dossier ter beschikking 
is gesteld van hem en van zijn raadsman, 
zoda.t zijn verzoek slechts een middel 
blijkt te zijn om de zaak te doen aansle, 
pen ; dat eiser en zijn ~raadsman in hun 
verweermiddelen zijn gehooi-d ; dat der
halve het arrest geen schending inhoudt 
van de reqhten der verdediging van eiser, 
of van artikel 223 van het Wetboek van 
strafvordering, of van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en van de fundamentele vrijheden ; 

Overwegende dat voor het overige de 
feitenrechter op feitelijke en derhalve 
soevereine wijze heeft geoordeeld over 
de oorzaken van het overlijden van het 
slachtoffer, over de noodzakelijkheid .of 
de gepastheid van aanvullende onder
zoeksmaatregelen e!l van liet uitstel van 
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de ·zaak, over het verhoor van getuigen 
en deskundigen, alsmede over de waarde 
van de vaststellingen en van de besluiten 
der deskundigen en over het feit of eiser 
zich bevond in een ernstige staat van 
geestesstoornis, die hem tot het contro
leren van zijn daden ongeschikt maakte ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

12 oktober 1970. - 2e kamer. -
Voorzitter en Ve1·slaggeve1· , d e H. de 
Waersegger, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijlcluidende conclusie, de 
H . Colard, advocaat-generaal. 

2° KAll'lER. - 12 oktober 1970. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TE;RMIJN. - STRAFZAKEN. - ARREST 

(1) Na onderzoek van de feiten had de 
Procureur des Konings te Luik ten laste van 
de eiser vorderingen genomen teneinde hem 
naar de correctionele rechtbank te verwijzen. 

Hoewel hij in de redenen van deze vorde
ring vier valsheden (feiten A, B, C en D) en 
een oplichterij (feit E) in acht nam, sprak hij 
voor de verwijzing, in het beschikkende 
gedeelte van zijn vordering, na aanneming van 
verzachtende omstandigheden, enkel nog van 
drie valsheden A, Ben C en v an de oplichterij, 
die aangeduid werd met letter D in plaats 
van letter E. 

In een eerste beschikking verwees de raad
kamer de eiser naar de correctionele recht
bank onder eenvoudige aanneming van de 
bewoordingen van deze . vordering. 

N a dagvaarding van de eiser voor de correc
tionele rechtbank, heeft de Procureur des 
Konings, toen hij vastgesteld had da t er ecn 
tegenstrijdigheid bestond tussen de redenen 
en het beschikkende gedeelte van zijn vorde
ringen en de eruit volgende b eschikking, en 
hoewel de vervolgde feiten toen nochtans 
niet meer bij de raadkamer aanhangig wareri, 
nieuwe vorde1 ingen genom en t en einde de 

VAN DE; KAl\'lER VAN INBESCHULDIGING
STELLING W AARBIJ ONTV ANKELIJK 
DOOR NIET GEGROND WORDT VER· 
KLAARD HE;T VJ1;RZE;T VAN DE VER· 
DACHTE TEGEN DE; BE;SCHIKKING V.A:Cf 
DE RAADKAl\'lER DIE HEM -NAAR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK VERWIJST. 
- GEEN BETWISTING VAN DE BE· 
VOE;GDHEID VAN DE; ONDERZOEKSGE· 
RE;CHTEN. - VOORZIENING v66R DE 
EINDBESLISSING. - NIET-ONTVANKE· 
LIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is de voorziening doo1· 
de verclachte v661· de eindbeslissing inge
steld tegen het a?'?'est van de kame1· van 
inbeschuldigingstelling, wam·bij zonder 
enig geschil inzake bevoegdheid van de 
onae?'ZOeksge?'echten te beslechten, ont
vankelijk doch niet gegrond ~v01·dt ver
klaa?·d het ve1·zet van de ve1·dachte tegen 
de beschilcking van -de madkamm·, die 
hem wegens een gecor1·ectionaliseerde 
misdaad en een wanbed1·ijj naar de 
CO?'?'ectionele 1·echtbank vm·wijst (1) (2) . 
(Wetb. van strafv., art. 416.) 

(ROBINNE.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
arrest, op 29 juni 1970 gewezen door het 

vergissing te verbeteren, die hij verkeerdelijk 
een verschrijving noemde (cf. t e dien opzichte 
d e noot get. L. C. onder cass., 7 februari 1944, 
Bull. en PASIC., '1944, I, blz. 181 en volg.). 

De raadkamer heeft bij een tweede beschik· 
king recht gedaan op deze nieuwe vorderingen, 
niettegenstaande de conclusie waarbij de 
eiser betoogde dat de eerste beschikking niet 
meer bij de raadkamer aanhangig was. 

In het arrest van de raadkamer dat aan 
d e controle van het Hof van cassatie werd 
voorgelegd, werd bij de beslissing op het verzet 
van de eiser op deze tweede beschikking, dit 
verzet ontvankelijk, doch niet gegrond ver
klaard, aangezien ten om·echte is aangenomen, 
wa t de ontvankelijkheid betreft, dat het 
verzet ten deze een bevoegdheidsgeschil betrof. 

Ontvankelijkheid van de vervolgingen en 
bevoegdheid zijn onderscheiden begrippen 
(zie cass., 11 mei 1964, Bull. en PAsiC., 1964, 
I, 976 en de noten onder dit arrest, 14 decem
b er 1964, ibid., 1965, I, 381) en 6 april 1970 
(An·. cass., 1970, blz. 718) . 

(2) Raadpl. cass., 14 december 1964, ver
meld in de voorgaande noot, en 6 april 1970 
(Arr. cass., 1970, blz. 718). · 
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Hof van beroep te Luik, kamer van 
inbeschuldigingstelling ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beschouwt dat eisers verzet een geschil 
inzake bevoegdheid opwerpt en het 
verzet ontvankelijk verklaart maar on-
gegrond; . 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat, onder de schijn van een 
deelinatoire exceptie van onbevoegdheid 
van de raadkamer, eiser niet beweerde 
dat door uitspraak te doen in de zaak, 
dit gerecht, zich de bevoegdheid zou 
aanmatigen van een andere gerechtelijke 
overheid, maar er zich toe beperkte de 
ontvankelijkheid van de tegen hem 
ingestelde nieuwe vervolging te betwis
ten · 

O;,erwegende dat hieruit volgt dat, 
niettegenstaande de stellingen van het 
arrest, dit geen uitspraak heeft gedaan 
over een geschil inzake bevoegdheid en 
dat de voorziening, die v66r de eind
beslissing is ingesteld, niet ontvankelijk 
is; 

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

12 oktober 1970. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1·, de H. de Waersegger, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
gever, de H. Capelle. - Gelijkluidende 
{;onclusie, de H. Colard, advocaat-gene
raal. 

2e KAMER.- 13 oktober 1970. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - DIRECTE BELASTINGEN. 
EXPLOOT WAARBIJ DE VOORAFGAANDE 
BETE;KENING AAN DE VERWEE;RDER 
VAN RE.T CASSATIEVERZOEKSCHRIFT 
VASTGE;STELD WORDT. - BE;WIJSSTUK 
VAN DE ONTVANKELIJKHE;ID VAN DE 
VOORZIE;NING. - T ERMIJN VOOR DE 
NE;E;RLEGGING VAN DIT STUK. 

l nzalce di1·ecte belastingen is het exploot 

(1) Raadpl. cass., 3 september 1968 (A1~·. 

cass., 1969, blz. 1); vgl. met de betwiste 
burgerlijke zaken. In deze zaken is de toevoe
ging aan het cassatieverzoekschrift van het 
exploot van betekening van het verzoekschrift 
aan de verweerder een substanWile formaliteit, 

van · een ge?·echtsdeu?·wam·de?', waarbij 
de voo1·ajgaande betelcening aan de 
ve1·wee?·de1· van het cassatieverzoelcsch?-ijt 
w01·dt vastgesteld, een bewijsstuk van de 
ontvanlcelijlcheid van de voo1·ziening, 
dat mag woTden nee1·gelegd na het ve1·
st?·ijlcen van de te1·mijn gesteld bij 
a1·tilcel 289 van het W etboelc van de 
inlcomstenbelastingen en moet wo1·den 
nee1·gelegd uite1·lijk de dag van de te?·echt
zitting waa1·op de zaalc w01·dt behandeld 
en voordat het openbaa1· ministe1·ie zijn 
conclusie neemt (I). · 

(BRIALMONT, T. BELGISCRE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 mei 1969 door het H of van 
beroep te Luik gewezen ; 

Over het middel van niet-ontvanke
lijkheid door verweerder opgeworpen en 
afgeleid uit de te late indiening van de 
voorziening die, hoewel het bestreden 
arrest op 28 mei 1969 aan eiser werd 
betekend door de aanbieding aan zijn 
woonplaats van de bij ter post aange
tekenrle brief, die hem op 27 mei 1969 
door de griffier van het hof van beroep 
werd toegezonden, pas op 28 augustus 
1969 werd ingesteld, dat is na het ver
strijken van· de bij artikel 289 van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen 
gestelde termijn, door de afgifte ter 
griffie van het hof van beroep van het 
exploot van betekening aan verweerder 
van het cassatieverzoekschrift, dat daags 
tevoren was neergelegd, wat het, boven
dien, niet mogelijk maakt na te gaan of 
d e betekening van dit verzoekschrift 
v66r de neerlegging ervan heeft plaats
gehad : 

Overwegende dat artikel 289 van het 
W etboek van de . inkomstenbelastingen 
bepaalt dat " het cassatieverzoekschrift 
dat vooraf aan de verweerder werd 
betekend, een uitgifte van h et arrest, 
a lsmede de stukken tot staving van de 
voorziening ter griffie van het hof van 
beroep worden afgegeven binnen een 

die op straffe van nietigheid is voorgeschreven, 
nu bij artikel 1081 van het Gerechtelijk 
Wetboek en vroeger bij artikel 10, 2°, van 
de wet van 25 februari 1925 : cass., 28 mei 
1965 (Bull. en PABlO., 1965, I, 1043). 
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termijn van negentig vrije dagen te 
rekenen van de betekening van het 
arrest bij een ter post aangetekende 
brief door de griffie aan de in bedoeld 
arrest opgegeven woonplaats gedaan, 
een en ander op straffe van verval » ; 

Overwegende dat, enerzijds, ·uit deze 
wettelijke bepaling niet kan worden 
afgeleid en in geen enkele andere wordt 
voorgeschreven dat het exploot tot 
vaststelling van de voorafgaande bete
kening aan verweerder van het cassatie
verzoekschrift hierbij moet worden ge
voegd op het ogenblik van zijn afgifte 
ter griffie van het hof van beroep of 
althans op deze griffie moet worden 
neergelegd binnen de termijn die voor 
het instellen van de voorziening is vast
gesteld; 

Dat, derhalve, bedoeld exploot, inzake 
directe belastingen, een bewijsstuk is 
van de ontvankelijkheid van de voorzie
ning, hetwelk kan worden neergelegd na 
het verstrijken van de bij voormeld 
artikel gestelde termijn en, uiterlijk, de 
dag van de terechtzitting waarop de 
zaak wordt behandeld ; 

Overwegencj.e dat, anderzijds, het ex
ploot van betekening aan verweerder 
van het verzoekschrift · van eiser als 
datum 27 augustus 1969 vermeldt en 
een authentiek bewijs is van het feit 
dat de betekening op deze datmn werd 
gedaan ~n dat het origineel van het 
verzoekschrift werd betekend ; · 

Dat aldus is bewezen dat de betekening 
heeft plaatsgehad v66r de afgifte, dezelfde 
dag; van het verzoekschrift ter griffie 
van het hof van beroep ; 

Dat het middel van niet-ontvankelijk
heid dus niet kan worden aangenomen ; 

(Het ove1·ige zonde1· belang.) 

13 oktober 1970. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1·, de H. Belpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
Baron Richard. - Gelijkluidencle con
chtsie, de H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, de HH. Gothot (van de balie 
bij het Hof van beroep te Luik) en Fally. 

2e KAMER. - 13 oktober 1970. 

INKOMSTENBELASTINGEN 
B:mDRIJFSBELASTING. - NIJVERHEIDS-, 
HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJF. -

WTNST OPGELEVERD DOOR EEN SOHULD
VORDERING. - WINST DIE IN BEGIN• 

' SEL BELASTBAAR IS VOOR RET JAAR. 
TIJDENS · HETWELK DE SCHULDVORDE• 
RING IS ONTSTAAN . .:.._ SCHULDVORDE

RING DIE EVENWEL ZEKER EN VAST
STAAND MOET ZIJN. 

De winsten van een nijve1·heicls-, hanclels
of lanclbouwbed?·ijj, opgeleve1·cl door een 
schulclvonle1'1:ng, zijn in beginsel in iJ,e 
bed1·ijjsbelasting belastbam· voo1· het 
jaa1· tijclens hetwelk deze sch~tlclvo?"de?·ing· 
is ontstaan ; een schuldvonlm·ing is 
evenwel slechts belastbaa1· op het ogen
blik dat zij zeke?' en vaststaand is ( 1) .. 
(Gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 25, § 1" . 
1° en 27, § 1.) 

(PA.RYS, T .. BELGISCHE ' STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden. 
arrest, op 5 november 1969 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de .artikelen 97 van de Grand
wet, 780, 3°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1315, 1349, 1353, 1832, 1833, 
1834, 1842, 1853, 1855 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 3, 5, 176, 177 van de wetten 
op de handelsvennootschappen, geco6r
dineerd bij het koninklijk besluit van. 
30 november 1935, 14, § 1, inzonder
heid 3°, a, 18, 21 en 25, § 1, inzonderheid 
1o, van de wetten betreffende de i:nkom
stenbelastingen, gecoordilleerd bij het 
besluit van de Regent van 15 januari 
1948, 

do01·dat het bestreden arrest wettelijk 
verklaart de aanslag in de bedrijfsbelas
ting ten laste van eiser over het dienst
jaar 1956 gevestigd op een bedrag van 
700.000 frank dat het zogenaamde winst
aandeel van eiser vertegenwoordigt in 
de verkoop van tractors en wagens door 
de personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid "Jef Peeters & Qie », 
op grand " dat verzoeker verkopen van 
onderdelen van tractors en wagens aan 
Egypte door de personenvennootschap 
met beperkte aansp1akelijkheid Jef Pee-

(1) Cass., 1 maart 1966 (Bull. en PAsm., 
1966, I, 841 ). 
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ters en Cie financierde en ervoor borg 
-.stond; dat hij voor deze verrichting, 
die tot de handelsactiviteit van verzoe
ker behoorde, ... werd gecrediteerd voor 
·een bedrag van 700.000 frank dat voor
komt op het debet van de winst- en 
verliesrekening van 31 december 1955 
van de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid Jef Peeters en 
·Cie ... ; dat verzoeker bij conclusie erkent 
dat hij ter vergoeding van zijn borgstel
ling recht had op de helft van de winst 
die door de personenvennootschap J ef 
Peeters en Cie op de verkoop van tractors 
werd gemaakt ; dat verzoeker hetzelfde 
beroep uitoefent als de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid ... 
·zodat kan worden vermoed dat, d~ar hij 
gelden heeft belegd in een handeling die 
rechtstreeks tot zijn beroepsbekwaam
heid behoorde, hij daarin rechtstreeks 
heeft deelgenomen ; dat het aandeel van 
verzoeker in de winsten van genoemde 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid in feite het bestaan van 
·een vereniging in deelneming impli
ceerde ; dat, derha.lve, terecht werd 
beschouwd dat hij de winst van 
700.000 frank in 1955 rechtstreeks had 
verkregen en dat die willst te zijnen laste 
over het dienstjaar 1956 belastbaar was; 
dat bovendien dit bedrag in 1955 een 
vaststaande en zekere schuldvordering 
was n en « dat de ongunstige invloed van 
·de inbeslagneming van de koopwaren in 
1956 ... geen terugslag kon hebben op 
winsten die op 31 december 1955 warden 
vastgesteld; det ze'eventueel een bedrijfs
verlies voor verzoeker over het dienstjaar 
1957 tot gevolg had lmnnen hebben n, 

terwijl, ee1·ste onde1·deei, het arrest het 
wettelijk begrip van contract van ven
nootschap met inbegrip van het contract 
van vereniging in deelneming miskent 
door te verklaren dat er, ten deze, een 
dergelijke vennootschap bestaat, zonder 
te wijzen op de elementen bij gebreke 
waarvan er geen contract van vennoot
schap, en meer in het bijzonder geen 
vereniging in deelneming, kan zijn, 
namelijk de wil van de partijen om 
inbrengsten in gemeenschap te brengen 
niet aileen met het . oogmerk om de 
winsten maar ook om de verliezen die 
uit de maatschappelijke activiteit ont
staan onder elkaar te verdelen, waarbij 
geen enkele partij van haar aandeel in de 
winst kan worden beroofd of van haar 
bijdrage in het verlies kan worden 
vrijgesteld· (schending van de artike
len 1832, 1833, 1834, 1853 en 1855 van 
het Rurgerlijk Wetboek, 1, 3, 5, 176 en 

177 van de gecoordineerde wet ten op de 
handelsvennootschappen); het arrest niet 
antwoordt op de door eiser in zijn aan
vuilende conclusie van 5 april 1969 
ontwikkelde argumentatie waarbij hij, 
ten deze, het bestaan van een affectio 
societatis betwistte welke noodzakelijk 
is voor het bestaan van een contract van 
vereniging in deelneming (schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet en 780, 
3°, van he.t Gerechtelijk Wetboek); 
het arrest het bestaan, ten <;leze, van een 
vereniging in deelneming, dat wil zeggen 
van een contract van vennootschap, 
niet wettelijk heeft knnnen afieiden uit 
de omstandigheden aileen dat eiser " het
zelfde beroep als de personenvennoot
schap Peeters en Cie uitoefende >> en dat 
« kan worden vermoed dat, daar hij 
gelden heeft" belegd in een handeling die 
rechtstreeks tot. ziJn beroepsbekwaam
heid behoorde, hij daarin rechtstreeks 
heeft deelgenomen >> en dat " het aandeel 
van verzoeker in de winsten van genoem
de personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid in feite het bestaan 
van een vereniging in deelneming impli
ceerde '" (schending van de artikelen 1315, 
1349 en 1353 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onde1·deel, het arrest, in elk 
geval, in dubbelzinnigheid en tegen
strijdigheid vervalt wanneer het beweert 
dat er tussen eiser en de vennootschap 
J ef Peeters en Cie een vereniging in 
deelneming bestaat, na erop gewezen te 
hebben dat eiser verkopen van genoemde 
vennootschap « financierde en ervoor 
borg stond >> en dat hij « ter vergoeding 
van zijn borgsteiling >> recht had op de 
helft van de winst die deze vennootschap 
op de bedoelde verrichtingen had ge
maakt, daar een winst niet tegelijkertijd 
kan worden beschouwd als een vergoe
ding van , een borgsteiling en als de 
toekenning aan een vennoot in deelne
ming van het hem toekomend deel in de 
winsten van de vereniging (schending 
van de artikelen · 97 van de Grondwet en 
780, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek); 

dm·de ondm·deel, het arrest, door de 
aanslag van het litigieuze bedrag in de 
bedrijfsbelasting, ten laste van eiser, en 
dus als bedrijfswinst wettelijk te verkla
ren, zonder vast te steilen dat eiser in 
de zogenaamde vereniging in deelneming 
een werkelijke en effectieve activiteit 
zou gehad hebben, doch door er enkel 
op te wijzen dat eiser « rechtstreeks 
heeft deelgenomen >> ••• in de handeling,. 
door dubbelzinnigheid is aangetast, daar 
niet kan worden nagegaan of het met 
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de bewoordingen « rechtstreeks deelge
nomen " een werkelijke en effectieve 
activiteit van eiser in de vereniging 
bedoelt (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); indien zulks inderdaad zijn 
mening is, het hof van beroep niet 
antwoordt op het argument van de 
aanvullende conclusie van eiser volgens 
hetwelk deze laatste nooit enig beslis
sings- of controlerecht op de activiteiten 
van de vennootschap « J ef Peeters en 
Cie" heeft gehad (schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet en 780, 
3°, van bet Gerechtelijk Wetboek); in 
het tegenovergestelde geval, het arrest 
de voorwaarden miskent waaronder de 
!eden van een vereniging in deelneming 
aangeslagen kunnen worden, naargelang 
zij werkende vennoten (belastbaar in de 
bedrijfsbelasting) of stille vennoten (enkel 
belastbaar als verkrijgers van roerencle 
inkomsten) zijn (schencling van elk 
van de in het middel aangeduide artikelen 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen); 

vie1·de onde1·deel, het niet volstaat dat 
een aan een lid van een vereniging in 
deelneming toegekencle schuldvordering 
vaststaat en zeker is opdat ze een te 
zijnen laste belastbaar inkomen uit
maakt, ongeacht of het gaat om een 
werkend of om een stille vennoot, doch 
het nodig is dat de schuldvordering, 
bovendien, opeisbaar is, wat, ten deze, 
door het arrest niet wordt vastgesteld 
(schending van de _artikelen 21 en 25, 
§ 1, 1°, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inlwmstenbelastingen); 
het arrest trouwens, op dit punt, niet 
antwoordt op de 1u:gumentatie die eiser 
in zijn hoofdconclusie en in zijn tweede 
aanvullende conclusie heeft ontwikkeld 
(schending van de artikelen 97 van · de 
Grondwet en 780, 3°, van het Gerechtelijk 
Wetboek); het arrest, in elk geval, door 
dubbelzinn.igheid is aangetast in zover 
niet kan worden ~lagegaan of het heeft 
willen zeggen dat de schuldvordering, 
in elk geval, vaststaat en zeker is, of 
enkel omdat eiser vennoot in deelneming 
is, in het eerste geval, het niet antwoordt 
op eisers conclusie volgens welke het ging 
01n een « conjecturale schuld " van de 
vennootschap J ef Peeters · en· Cie (scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 780, 3°, van het Gerechtelijk 
Wetboek) : 

Overwegende dat ·eiser, om te beweren 
dat hij jegens de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid J ef 
Peeters -en Cie slechts een conjecturale 

schuldvordering bezat, deed gelden dat. 
« op 31 december 1955 het saldo van de 
« verkoop tractors " nadelig bleek te zijn ; 
dat de verwachte winsten van de laatste· 
verkoop aa~ Egypte nog niet waren. 
gemaakt, te meer daar ten gevolge van 
de inbeslagneming door de Engelse· 
regering niet aileen de winst nooit werd 
gemaakt, maar dat het totale saldo vall. 
de verrichting nadelig bleek te zijn , ; 

Overwegende dat het arrest, in ant
woord op dit verweer, erop wijst, ener
zijds, dat eiser « bij conclusie erkent dat
hij ter vergoeding v~n zijn borgstelling 
recht had op de helft van de winst die
de personenvennootschap met beperkte· 
aansprakelijkheid J ef Peeters en Cie op
de verkoop van de tractors had gemaakt " 
. . • « dat hij werd gecrediteerd voor een 
bedrag van 700.000 frank dat voorkomt
op het debet van de winst- en verlies
rekening van 31 december 1955 van de
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid J ef Peeters en Cie " ; .. , 
« dat, bovendien, dit bedrag in 1965· 
een zekere en vaststaande schuldvorde
ring was ,, en, anderzijds, « dat de
ongunstige invloed van de inbeslagne
ming van de koopwaren in 1956 door d& 
regering van het Verenigd Koninkrijk 
van Groot-Brittannie geen terugslag kon 
hebben op de winsten die op 31 decem
ber 1955 werden vastgesteld " ; 

Dat het arrest aldus, zonder dubbel
zinnigheid, vaststelt dat eiser in elk 
geval, op 31 december 1955, een zeker& 
en vaststaande schuldvordering van 
700.000 frank had; 

Overwegende dat bet arrest, hoven~ 
dien, vaststelt dat deze schuldvordering 
het resultaat is van een verrichting die
tot de handelsactiv.iteit van eiser behoort i 

Dat bet aldus aile voorwaarden inzake 
de belastbaarheid ervan over bet dienst~ 
jaar 1956 vaststelt; 

Dat, derhalve, de eerste drie onderde
len van het middel ten overvloede gege
ven gro~lden bestrijden en, bijgevolg, 
niet ontvankelijk zijn wegens bet ont
breken van belang ; dat het vierde onder
dee! ervan niet ka1l worden aangenomen ; 

Om .die redenen, verwerpt de voorz.ie
ning; veroorcleelt eiser in de kosten. 

13 oktober 1970. - 2e kamer. 
V oo?·zittm·, de H. Belpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Trousse. -- Gelijkluidencle conclu
sie, de H. Delange, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, Mej. A. Burlion (van de balie 
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bij het Hof van beroep te Brussel) en 
de H. Fally. 

2• KAMER. - 13 oktober 1970. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAnHNG VAN DE BELASTBARE GROND
SLAG. - BEWIJS DOOR FEITELIJKE 
VERMOEDE.NS.- FEITELIJKE VE.RMOE
DENS. - Bl!1GRIP. 

De administratie van de di1·ecte belastingen 
mag het bewijs van de belastba1·e g?·ond
slag levm·en aan de hand van feitelijke 
ve1·moedens en zulk ve1·moeden kan 
nade1· bepaald worden in een geschrift 
dat eenzijdig is opgemaakt dom· een 
persoon, die met de belastingschuldige 
een ove1·eenkomst heejt gesloten ( 1). 

(DEBATTY, WWe ·GRITTEN, T. BELGISCHE 
STAAT, nr!NISTER VAN FIN ANCIEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 december 1969 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen; · 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

dom·dat, op de kritiek van eiseres tegen 
de litigieuze aanslagen volgens welke de 
bedragen die haar zouden betaald zijn 
door de naamloze vennootschap " Sablie
res de Rocourt , niet belastbare huur
gelden waren, verschuldigd krachtens 
een huurovereenkomst, en niet, zoals de 
administratie zulks had aangenomen, 
inkomsten uit een tussen eiseres en 
genoemde vennootschap opgerichte ver
eniging in deelneming, bet bestreden 
arrest de beweringen van eiseres ver
werpt en haar beroep op dit punt niet 
gegrond verklaart omdat, enerzijds, " sa
men met de fiscus het bestaan moet 
worden aangenomen van de vereniging 
in deelneming waarop hij wijst , en de 

(1) Raadpl. cass: , 5 februari 1963 (Bull. en 
PAsrc., 1963, I, 641); 29 juni 1965, redenen 
(ibid., 1965, I, 1185); 17 mei 1966 (ibid., 
1966, I, 1180); 15 oktober 1968 en 4 maart 
1969 (A1'1·. cass., 1969, blz. 181 en 627). 

toegekende bedragen niet de huurprijs 
van een verhuring van gronden zijn, en, 
anderzijds, " vaststaat dat de totaliteit 
van de gronden aan de naamloze vennoot
schap " Sablieres de Rocourt , in huur 
was gegeven ,, 

terwijl deze redenen tegenstrijdig zijn 
en de tegenstrijdigheid -van redenen 
gelijkstaat met bet ontbreken van rede
nen: 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
de retributie van 1.077.125 frank die· 
op 30 juni 1960 door de vennootschap 
" Sablieres de Rocourt >> aan eiseres werd 
toegekend tot beloop van 776.604 frank 
aan de aanvullende personele belasting 
over bet dienstjaar 1961 moest worden 
onderworpen, het arrest verklaart " dat 
de beslissing v~n de directeur om 
oordeelkundige redenen, die het · hof 
ov.erneemt, in deze toestand het bestaan 
heeft gezien van een vereniging in deel
neming tussen verzoekster en haar kin
deren en de naamloze vennootschap 
Sablieres de Rocourt ,, en, derhalve. 
stert dat genoemde retributie niet een 
krachtens een huurovereenkomst ver
schuldigde huurprijs was, doch een inko
men van eon stille vennoot in een vereni
ging in deelneming ; 

Overwegende dat, weliswaar, in ver
band met de aanvullende personele 
belasting die ten laste van eiseres is. 
geheven voor inkomsten van een andere 
oorsprong, namelijk een schadeloosstel
ling die werd betaald voor overdracht. 
van gronden, in 1958, het arrest vermeldt. 
zoals in het middel wordt gezegd, dat 
« de totaliteit van de overgedragen gran
den aan dE! naamloze vennootschap· 
" Sablieres de Rocourt ,; in huur was. 
gegeven ,, doch dat deze vermelding 
het geschilpunt niet in een andere zin 
beslecht ; dat ze een ~envoudige wijze· 
van identificatie van de overgedragen 
gronden is ; dat trouwens deze v'ermel
ding on.middellijk wordt gevolgd door 
de tussenzin : " en derhalve in het bedrijf 
belegd ,, wat aan het eerste zinsdeel 
zijn werkelijke draagwijdte teruggeeft ; 

Dat aldus de aangeklaagde tegen
strijdigheid van redenen slechts schijn
baar is; 

Dat het middel op een onjuiste nit
legging van het arrest steunt en dus 
feitelijke grondslag mist; 

Over bet tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1101, 1102, ll08, ll34; 1582 
van het Burgerlijk Wetboek, 14, inzon
derheid '§ 1, 3°, 35, inzonderheid § 4, 37,. 
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inzonderheid § I, en 4I, inzonderheid § I, 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, gecoiirdineerd bij het besluit 
van de Regent van I5 januari I948, 

doonlat het bestreden arrest beslist 
dat de prijs die het ComiM tot aankoop 
van onroerende goederen voor rekening 
van de Staat aan eis,eres heeft betaald 
niet alleen de verkoopwaai·de van de 
door tussenkomst van het comite ver
kregen grand vertegenwoordigt, doch ook 
een winst wegens de verkoop van zand 
omvat die toekomt aan een vereniging 
in deelneming waarvan eiseres stille 
vennoot was, op grand dat de argUillen
ten van eiseres die het tegendeel had 
beweerd « geen belang vertonen gelet op 
de brief die laatstgenoemde (het comite 
tot aankoop) op I8 december 1958 aan 
de controleur had gezonden en waarin, 
voor de berekening van de totale ver
goeding, uitdrukkelijk gewag wordt ge
maakt van de winst die uit de verkoop 
van het zand in de ontnomen grand te 
halen is "• 

te?'Wijl het arrest niet vaststelt wat 
eiseres had betwist, namelijk dat de 
afrekening van het Comite tot aankoop 
aan eiseres was meegedeeld en zij hiermee 
had ingestemd, zodat de beslissing van de 
feitenrechter niet wettelijk verantwoord 
is, vermits de omstandigheid aileen dat 
het comite, in een eenzijdige afrekening 
voor inwendig gebruik die niet aan 
eiseres werd meegedeeld, rekening zou 
hebben gehouden met een winstverlies 
op de verkoop van zand niet volstaat 
om te bewijzen dat de rechtsgrond van 
de betaling door dit comite aan eiseres 
iets anders was dan de verkoopwaarde 
van de verkregen grand en gedeeltelijk 
een vergoeding voor verlies van bedrijfs
winsten vertegenwoordigde : 

Overwegende dat, om het bestaan van 
belastbare inkomsten te erkennen en 
ervan het bedrag vast te stellen, het 
hof van oeroep rekening kan houden met 
alle bewijsmiddelen van het gemeen 
recht, uitgenomen de eed ; dat het onder 
meer kan steunen op feitehjke vermoe
dens; 

Overwegende dat elk bekend feit tot 
grondslag kan dienen van een vermoeden, 
en dat zulks het geval is met een ge
schrift ; dat geen enkele wettelijke bepa
ling verbiedt een vermoeden uit een 
geschrift af te leiden op grand dat het 
eenzijdig zou opgemaakt zijn; 

Dat, derhalve, het hof van beroep de 
eenzijdig door het Comite tot aankoop 
opgemaakte afrekening wettelijk in aan-

merking heeft kunnen nemen als grand
slag van zijn overtuigmg dat er, voor de 
berekening van de totale vergoeding die 
door genoemd comite aan eiseres werd 
betaald, in de aangegeven mate rekening 
was gehoudeJl met de winst die uit de 
verkoop van het zand in de ontnomen 
grand te halen was ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen, 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 11, 97 van 
de Grondwet, 1 van het koninklijk 
besluit van 9 juli 1929 betreffende de 
verwervingen van onroerende goederen 
voor rekening van de Staat, 1165, 1239, 
1582, 1650, 1865 en 1869 van het Burger
lijk Wetboek, 14, inzonderheid § 1, 3°, 
35, inzonderheid § 4, 37, inzonderheid 
§ 1, en 41, inzonderheid § l, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coiirdineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 

doo?'Clat het bestreden arrest verklaart 
dat wettelijk ziJn de litigieuze aanslagen 
gegrond op de overweging dat de prijs 
die het Comite tot aankoop van onroe
rende goederen voor rekening van de 
Staat aan eiseres had betaald, de winst 
omvatte die te halen was uit de verkoop 
van het zand dat uit de door bemiddeling 
van het comite verkregen grand zou 
worden opgedolven, dat deze winst toe
kwam aan de vereniging in deelrieming 
opgericht tussen eiseres en de naanlioze 
vennootschap « Sablieres de Rocourt " 
waarin het genot van de gronden was 
ingebraoht en dat, bijgevolg, deze ver
goeding, die eiseres rechtstreeks had 
ontvangen, als een inkomen van een stille 
vennoot van deze vereniging moest wor
,den aangeslagen, 

tenvijl, ee?'ste ondeTdeel, het arrest, in 
dit opzicht, niet antwoordt op de con
clusie van eiseres die had doen gelden 
« dat de huurovereenkomst van 1952 
elk jaar kon ... worden ontbonden naar 
believen van Mevr. Gritten (thans eise
res) ... ; dat hieruit volgt dat op de datUill 
van de onteigening de naamloze vennoot
schap krachtens de huurovereenkomst of 
haar contract van vereniging met Me
vrouw Gritten op de eA."Ploitatie van de 
zandgroeven geen enkel verkregen recht 
had gedurende meer dan een jaar; 
dat men niet inziet hoe zij, in die 
omstandigheden, aanspraak had kunnen 
maken op een schadeloosstelling wegens 
het verlies « van de winst die uit de 
verkoop van het zand in de ontnomen 
grand te halen en in drie jaar te maken is 
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over 19, 20 en 21 jaar >> (brief van het 
Comite tot aankoop ~aan de controleur 
van 18 december 1958, 1/3); ze zowel 
als huurster en als vennoot in deelneming 
slechts zeker was ze gedurende ten 
hoogste een jaar voort te zetten (huur
overeenkomst van 1952 en artikel I 869 
van het Burgerlijk Wetboek) >> (hoofd, 
zakelijk schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onde1·deel, de prijzen die worden 
betaald door de comites tot aankoop 
van oru·oerende goederen voor rekening 
van de Staat enkel verschuldigd zijn 
aan de eigenaar van de goederen die 
onteigend zullen worden €m het gedeelte 
van deze prijs dat eiseres eventueel aan 
de vereniging in deelneming had moeten 
overdragen enkel het gedeelte kon zijn 
dat overeenstemde met de winsten die 
laatstgenoemde had kunnen behalen 
gedurende de periode dat ze, bij overeen
komst, krachtens de huurovereenkomst 
of het contract van vereniging, recht had 
op het genot van de zandgroeven, waar
uit volgt dat het arrest, dat niet nagaat 
welke die periode was en welke de des
betreffende winsten waren, zijn beslissing 
niet wettelijk heeft verantwoord (schen
ding van aile aangeduide bepalingen) 

W at het eerste onderdeel ·betreft : 

Over-wegende dat eiseres de in het 
middel overgenomen beschouwingen deed 
gelden om te beV\e.ren dat d e redenering 
van de administratie ,, verkeerd is en dat 
het bedrag van 4.400.000 frank iets heel 
anders is dan een vergoeding wegens 
winstverlies : de werkelijke en objectieve 
verkoopwaarde van <fe onteigende gran
den die is vastgesteld zonder rekening 
te houden met de bedrijfswinsten van de 
ontnomen zandgroeven »; 

. Overwegende dat het arrest verklaart 
dat deze beschouwingen " geen belang 
vertonen, gelet op die brief die op 
18 december 1958 door het comite tot 
~anlwop aan de controleur werd gezon
den en die, voor de berekening van de 
totale vergoeding, uitdrukkelij~r gewag 
maakt van de winst die uit de verkoop 
van het zand in de ontnomen gronden 
te halen is >> ; 

Dat aldus het arrest de conclusie van 
eiseres beantwoordt ; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat · het arrest vaststelt, 
enerzijds, dat de aankoopakte tussen het 

Wegenfonds en de deelgenoten Gritten, 
eiseres en haar kinderen, de verkopers 
oplegde met de exploiterende vennoot
schap, de vennootschap " Sablieres de 
Rocourt n, elke vergoeding vast te stellen 
die haar zou kunnen verschuldigd zijn 
en ze haar te betalen, en anderzijds, dat 
de totaliteit van de overgedragen gran
den belegd was in de vereniging waar
van het erkende dat ze tussen de verko
pers en de exploiterende vennootschap 
bestond; 

Overwegende dat, derhalve, geen 
enkele van de in het middel aangeduide 
wettelijke bepalingen de rechter ver
plichtte de periode gedurende welke de 
vereniging recht had op het genot van 
de ontnomen zandgroeven en de des
betreffende winsten na~ te gaan; 

Dat dit onderdeel van h et middel 
naar recht faalt; 

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

13 oktober 1970. - 2e kamer. -
Vo01·zitte1·, de H . Belpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, 
de H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. D elange, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Baltus (van de balie 
bij het Hof van beroep te Brussel) en 
Fally. 

1e KA.MER.---' 15 oktober 1970. 

CASSATIEMIDDELEN. BuRGE.R-
LIJKE ZAKE.N. - Ml:DDEL AFGEI·EID 
UIT HET GEBREK AAN ANTWOORD OP 
EEN CONCLUSIE WAARIN EEN FElT 
WORDT AANGEVOERD. - BESLISSING 
WAARIN DE REDEN WORDT OPGEGEVEN 
WAAROM DIT FElT TER ZAKE NIET 
DIENEND IS. - MIDDEL DAT FEITE;
LIJKE GRONDSLAG MIST . 

Feitelijke g1·ondslag mist het middel 
waarbij aan de rechter wordt vm·weten 
niet te hebben geantwoo1·d op een con
clusie waa1·in een jeit wordt aangevoerd, 
wannee1· de beslissing de reden opgeejt 
waarom dit jeit ter zake niet dienend 
is (1). 

(1) Cass., 7 januari 1965 (Bull. en PAsrc., 
1965, I, 440). 
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(LAMOTTE, T. GEMEENTE LIMERLE.) 

ARREST (ve'l'taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 april 1968 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

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

do01·da~ het arrest niet regelmatig met 
redenen IS omkleed m zover het beslist 
« dat de geldboeten "egens vertraging 
definitief op 360.000 frank worden vast
gesteld » en elke partij in de helft van 
de kosten van hoger beroep veroordeelt, 
daaT het niet antwo01·dt op de conclusie 
waarbij eiser, met betrekking tot deze 
geldboeten, deed gelden « dat de in het 
a:;tnhan~sel van ! augustus 194 7 bepaalde 
mtvoermgstermiJn herhaaldelijk werd 
verlengd hoofdzakelijk omdat de over
eenkomst tot vervanging van de leisteen 
door zandsteen pas op 11 september 1947 
door de bestendige deputatie werd goed
gekeurd en dat deze verandering van de 
aard van d e materialen niet kon worden 
overwogen zonder de goedkem·ing van 
het bevoegde bestuur; dat de gemeente
raad va10 de gemeente Limerle in zijn 
vergaderlllg van 20 april 1948 een ver
lenging van twee maanden heeft toege
kend en de werken uiterlijk tegen 20 juni 
1948 voltoOid moesten zijn; dat men 
zwh, terecht, kan afvragen welke de juiste 
datum van het verstrijken van de uit
voeringstermijn is, daar de conducteur 
Giaux van de dienst der openbare werken 
in een brief van 4 augustus 1948 aan de 
directie van de provinciale technische 
dienst schreef « Ik meen dat 15 juli de 
uit.erste datum is voor de verlenging van 
de termijn die aan de heer Lamotte kan 
worden toegekend. Na het verstriJken 
van deze termij11 moeten de geldboeten 
wegens vertraging worden toegepast , en 
de gouverneur van de provincie Luxem
burg in een brief van 30 augustus 1948 
a~n de burgemeester van de gemeente 
Lrmerle schreef: « Ik heb kennis genomen 
van uw brief van 16 augustus betref
fende de verlenging van de aan de 
aa!lne~er. Lamotte toegekende termijn. 
BlJna Iedereen gaat akkoord, met inbe
grip van de provinciale directie van de 
stedebouw, om de datum voor de vol
tooi_in~ van het aangenome.n werk op 
1? JUh_ vast te stellen, blijkbaar verzet 
n~ets zwh ertegen dat de raad regelmatig 
mtspraak doet over deze zaak en de in 
behoorlijke vorm opgemaakte akkoorden 

bevestigt ... » ; " dat als men zich houdt 
aan de datum van 20 · juni 1948 er 
onderstreept moet worden dat de con
ducteur Brouet ten onrechte heeft vast
gesteld dat de werken op 18 mei niet 
waren uitgevoerd, daar op die datum 
de uitvoeringstermijn, zoals hij was ver
lengd, nog niet was verstreken " : 

Overwegende dat tegen het verweer 
van eiser die deed gelden dat de geldboete 
wegens vertraging niet mochten worden 
berekend vanaf 10 november 194 7, daar 
de uitvoeringstermijn van de werken, 
met Instemmmg van verweerster h er
haaldelijk werd verlengd tot n~ die 
datum, het arrest aanvoert dat, bij 
overeenkomst van 7 . augustus 194 7, 
waarvan de bewobrdingen duidelijk zijn 
en geen uitlegging behoeven, eiser zich 
uitdrukkelijk ertoe verbonden heeft als 
tegenprestatie van de aanvaarding door 
verweerster de datum voor de voltooiing 
van het aangenomen werk tot 10 novem
ber 194 7 te verschuiven, een vast be
drag_ van duizend frank per dag ver
tragmg te storten, zonder een eventuele 
nieuwe vertraging te mogen rechtvaar
digen, zelfs niet in geval van overmacht ; 
dat eiser zich tevergeefs op een reeks 
feiten beroept om te trachten het bewijs 
te Ievere~ ~at de termijn van vertraging 
die aanleidmg geeft tot geldboeten niet 
zou aangevangen hebben v66r de datum 
van de voltooiing van de werken ; dat 
~en dergelijke bewering onverenigbaar 
IS met genoemde overeenkomst, daar de 
sanctie die erin wordt bepaald aan geen 
andere voorwaarde is onderworpen dan 
de eenvoudige vaststelling dat de werken 
op 10 november 1947 niet voltooid wa
ren; 

Overwegende dat het arrest aldus 
passend antwoordt op de voorgelegde 
conclusie ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

15 oktober 1970. - 1e kamer. -
VoO?·zitte1·, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Busin. - Gelijkluidende conclusie, 
de .H. Delange, advocaat-generaal. 
Ple~teTs, de HR. Fally en Simont. 
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BEWIJS. - BEWrJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AXTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - CONCLUSIE. 
- VERWEER GEGROND HIEROP DAT 
DE DOOR DE BE.DIENDE AANGEVOERDE 
BRIEF GEEN OPZEGGING INHIE.LD EN 
DAT DE PARTIJEN DIT WAREN OVER· 
EENGEKOMEN.- BESLISSING WAARBIJ 
DE EIS WORDT AANGENOMEN OP GROND 
DAT TEN ONRECHTE WORDT BETOOGD 
DAT DE BRIEF TOT OPZEGGING VAN 
DE BEDIENDE IN ONDERLINGE OVER
EE;NSTEMMING TENIE;T WERD GElDAAN. 
- MISKElNNING VAN DE BElWIJSKRACHT 
VAN DEl CONCLUSIE. 

De bewijslcmcht van de concl1~sie van de 
wm·kgever, die tot betaling van een 
opzeggingsve1·goeding is gedagvaard, 
wo1·dt miskend doo1· de be.~;lissing, waa?·
bif de eis wordt aangenomen op grond 
dat de we1·kgeve1· ten om·echte betoogde 
dat het ontslag van de bediende in 
onde?'linge ove1·eenstemming teniet we1·d 
gedaan, hoewel hij in zijn ·conclusie 
had cloen gelden dat de cloo1· de bediende 
ingeroepen brief geen einde hacl ge
maakt aan cle a1·beidsove1·eenkomst en 
dat de pa1·tijen dit ovm·eengekomen 
wa1·en (l ). (Burg. Wetb., art. Hll9, 
1320 en 1322.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« LES EDITIONS UNIVERSITAIRES >>, 

T . MOERMAN.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET ROF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 3 december 1969 gewezen 
door de Werkrechtersraad van beroep 
te Brussel, kamer voor bedienden; 

Over bet eerste middel, . afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319 tot 
1322 van bet Burgerlijk W'etboek inzake 
de bewijskracht van de akten, namelijk 
de conclusie van eiseres, en 97 van de 
Grondwet, 

clo01·dat iie bestreden sententie de vor
dering van verweerder inwilligt oi· grond 
dat, volgens eiseres, het ontslag van 
5 mei 1967 in onderlinge overeenstem-

(1) R.aadpl. cass., 10 september 1970, 
supm, biz. 32. 
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ming teniet werd gedaan, doch dat de 
briefwisseling tussen partijen aantoont 
dat er geen dergelijke overeenstemming 
bestond, 

te1·wijl eiseres in haar conclusie be
toogde dat zij geen handeling hai ver
richt waardoor de voortzetting van de 
betrekkingen tussen partijen onmogelijk 
werd gemaakt, dat de Iitigieuze brief 
niet de betekenis of de draagwijdte had 
die verweerder eraan toeschrijft, dat 
door partijen overeengekomen en aan
genomen was dat genoemde brief geen 
einde had gemaakt aan de overeenkomst, 
en de bestreden sententie, door eiseres de 
stelling van de nietigverklaring van een 
werkelijk tot stand gekomen verbreking 
toe te schrijven, aan haar conclusie een 
draagwijdte geeft die onverenigbaar is 
met de bewoordingen ervan en de 
bewijskracht van de conclusie miskent 
(schending van de artikelen 1319 tot 
1322 van bet Burgerlijk \¥etboek); ze 
aldus niet ·passend antwoordt op het 
door eiseres voorgedragen micldel (scherr
ding van artikel 97-van de Grondwet) : 

Overwegende dat eiseres bij conclusie 
betoogde dat zij bij haa1' brief van 
5 mei 1967 verweerder niet h ad ontslagen 
zonder opzegging ; dat door partijen 
overeen:;;ekomen en aangenomen was dat 
deze brief geen eind e had gemaakt aan 
de . overeenkomst; dat z-ij als bewijs 
aanvoerde dat verweerder zijn prestaties 
op 8, 9 en 10 mei 1967 had voortgezet; 

Overwegende dat door ercp te wijzen 
dat eiseres betoogde dat het feit a ileen 
dat verweerder zijn prestaties gedurende 
de dagen na het ontslag had voortgezet, 
bet bewijs vormt dat p art.ijen hun 
betrekkingen h ebben willen voortzetten 
en dat het ontslag in onderlinge ove1 een
stemming teniet werd gedaan, de bestre
den sententie aan de conclusie van eiseres 
een draagwijdte geeft die onverenigbaar 
is met de bewoordingen ervan ; 

Overwegende dat de sententie er welis
waar op wijst dat verweerder, bij brief 
van 5 mei 1967, op staande voet, zonder 
opzegging, wegens een gewichtige reden 
werd ontslagen; 

Doch overwegende dat de bestreden 
sententie, door enk el deze verklaring 
aan te voeren tegen het omstandig ver
weer dat eiseres bij conclusie had inge
roepen, niet passend antwoordt op deze 
conclusie; 

D at bet middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
andere middelen die geen ruimere cassa-
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tie kunnen meebrengen, vernietigt de 
·bestreden sententie, behalve in zover ze 
het hoger beroep van verweerder ont-, 
vangt ; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vemietigde beslissing ; houdt 
de kosten aan opdat hierover door de 
feitenrechter zou worden beslist; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Werkrechtersraad van beroep te Bergen, 
kamer voor bedienden. 

15 oktober 1970. - 1e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Busiri. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Delange, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Philips. 

1e K.A,MER.- 15 oktober 1970_. 

AFSTAMMING. - Ers TOT ONTKEN
NING VAN VAD:E;RSCHAP. - V:E<RBOR
GEN HOUDEN VAN DE GEBOORTE. -
BEG RIP. - BEWIJS-. 

Het ve?·bo1·gen houden van de gebom·te 
wam·van in gevolge u1·tilcel 313, lid 1, 
van het B~wge?"liJlc Wetboelc de uitoefe-· 
ning van cle eis tot ontlcenning van 
vade1·schap afhangt, implicee1·t clat de 
v1·o~tw opzettelijlc aan haar man hetzij 
ae gebom·te zelj, hetzij de zwange1·schap 
ve1·bm·gen heeft gehouden, hetgeen de 
jeitenrechter op soevereine wijze beoo?"
deelt (1). 

(N ... , T. M.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 december 1969 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid mt de schen
ding van de artikelen 313, inzonder
heid lid 1, van het Burgerlijk W etboek 

(1) Raadpl. cass., 7 november 1963 (Bttll . 
en PASIC., 1964, I, 256); DE PAGE, d . I, 
3• uitg., nr 1085; HANOTIAU, «La notion de 
recel de la naissance en matiere de desaveu 
de paternite », Jmt?"n . trib., 1963, biz. 721 en 
volg., inzonderheid, nrs 5 en 6. 

(lid 1, ge:wijzigd bij de wet van 20 maart 
1967, en lid 2, gewijzigd bij de wet 
van 10 februari 1958, artikel 1) , en 97 
van de Grondwet ; 

doordat het bestreden arrest, dat het 
overspel van de eerste verweerster gedu
rende het wettelijk tijdperk der bevruch
t ing als beweze·n beschouwt, beslist dat 
zulks niet het geval is met het verborgen 
houden van de geboorte ; volgens de 
doorslaggevende redenen van deze beslis
sing door de gegevens van de zaak 
bewezen is, en niet wordt betwist, dat 
eiser de staat van zwangerschap van 
zijn vrouw heeft gekend ; hij met haar 
een appartement aan de kust had gehuurd 
rond 15 juni 1962 en, derhalve, moest 
weten dat de bevalling weldra zou 
plaatshebbeJl; eerste verweerster niets 
had gedaan om haar staat van zwanger
schap te verbergen en de geboorte binnen 
een betrekkelijk korte tijd ter kennis 
van haar man werd gebracht, rekening 
houdend met het feit dat, op dat ogen
blik, de echtgenoten gescheiden leefden ; 
dat gedrag impliceert dat er geen bedrog 
aanwezig is ; 

te?"wijl, em·ste onde1·deel, deze redenen 
niet passend antwoorden op het middel 
dat eiser uit het onderscheid tussen het 
verborgen houden . van de zwangerschap 
en 4et verborgen houden van de geboorte 
afleidde, door erop te wijzen dat de 
omstandigheid dat hij zich rond de 
maand juli 1962 rekenschap heeft kunnen 
geven van de zwangerschap niet belet 
dat de geboorte verborgen werd gehou
den, zodat de feitenrechter de verplich
ting om zijn beslissing naar de eis van 
de wet met redenen te omldeden niet 
heeft nagekornen (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); 

tweede onde1·deel, enerzijds, het ver
borgen houde.n van de zwangerschap 
gedurende een geruime tijd de verber
ging van de geboorte kan uitmaken, 
hoew~l de moeder de bevalling niet ver
borgen heeft gehouden, anderzijds, de 
omstandigheid dat de man kennis heeft 
gelcregen van de zwangerschap, ondanks 
de houding van de vrouw of buiten haar 
om, de verberging niet uitsluit ; aan de 
hand aileen van de redenen van het 
bestreden arrest echter niet kan worden 
nagegaan of de bekendheid met de 
zwangerschap die bij eiser in de maand 
juni 1962 zou hebben bestaa.n al dan 
niet aan een initiatief van de eerste 
verweerster was toe te schrijven en deze 
dubbelzinnigheid de toetsing van de 
wettelijkheid van de beslissing belet 
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(schending van aile in · bet middel ver
melde wettelijke bepalingen) : 

Overwegende dat uit bet arrest blijkt 
dat bet hierop steunt dat er gecn verber
ging van de geboorte is geweest, in de 
zin van artikel 313, lid 1, van bet Burger
lijk W etboek, omdat niet werd bewezen 
dat de zwangerschap of de bevalling 
door de eerste verweerster verborgen 
werd gehouden ; 
· ' Dat bet arrest er met name op wijst 
dat eiser, die met zijn vrouw, de eerste 
verweerster, een appartement aan de 
kust had gehuurd rond 15 juni 1962 en, 
derhalve, de staat van zijn vrouw moest 
kennen die, op 4 augustus 1962, in de 
kliniek beviel, binnen een betrekkelijk 
korte termijn door een vriendin van zijn 
vrouw van de geboorte op de hoogte werd 
gesteld in omstandigheden die « kunnen 
doen geloven dat deze bekendmaking 
niet werd gedaan tegen de zin van 
eiseres in boger beroep (thans eerste 
verweerster) " die trouwens « niets had 
gedaan om haar staat van zwangerschap 
te verbergen, "; 

Dat bet arrest, dientengevolge, beslist 
dat men niet tot bet verborgen houden 
van de geboorte kan besluiten op grond 
van bet feit aileen dat gedaagde in boger 
beroep (thans eiser) afwezig was bij de 
bevalling en bij de aangifte van de 
geboorte aan de burgerlijke stand ; 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 313, lid 1, van bet Burgerlijk Wet
hoek, de man bet kind niet kan ontken
nen op grond van overspel, tenzij de 
geboorte voor hem is verborgen gehou
den; 
· Overwegende dat deze bepaling impli
ceert dat de geboorte door de vrouw 
opzettelijk verborgen werd gehouden 
voor haar man; dat dit element soeve
rein door de feitenrechter wordt beoor
deeld; 

Overwegende dat aldus blijkt, ener
zijds, .dat bet arrest, dat uit bet gedrag 
van de eerste verweerster heeft kunnen 
afleiden dat zij de geboorte niet opzette
lijk verborgen had gehouden, een passend 
antwoord geeft op de conclusie waarop 
bet eerste onderdeel van bet middel 
steunt dat, derhaJve, feitelijke grondslag 
mist; 

Dat, anderzijds, bet arrest zonder 
dubbelzinnigheid en wettelijk, op grond 
van een soevereine beoordeling van de 
feiten, overweegt dat bet verborgen 
houden van de geboorte, in de zin van 
artikel 313, lid 1, van het Burgerlijk 
W etboek, ten deze niet was bewezen ; 
dat bet tweede onderdeel van bet middel 

naar recht faalt in zover bet onderstelt 
dat bet arrest noodzakelijk had moeten 
vaststellen dat de bekendheid van eiser 
met de zwangerschap bet gevolg was van 
een initiatief van de eerste verweerster ; 

Dat bet middel n iet kan worden 
aangenomen ; . 

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

15 oktober 1970. - 1e kamer. -
Voorzitter, de H . Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Perrichon. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Delange, advocaat-gene
raal. -- Pleite1·, de H. Philips. 

1e KAMER. - 16 oktob er 1970. 

1° HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT. 
-WET VA;N 26 JULI 1952 TOT BEPER
KING VAN DE PACHTPRIJZEN. 
RECHTSVORDERING VAN DE PACHTER 
TOT TERUGGAVE VAN DE PACHTPRIJZEN 
DIE DE DOOR DE WET TOEGESTANE 
PRIJS TE BOVEN GAAN. - NORMALE 
PACHTWAARDE VAN RET VERHUURDE 
GOED . - VASTSTELLING. - VAST
STELLING AAN DE HAND VAN DE DOOR 
DE :PACHTER OP ZICH GE.NOMEN LASTEN. 
- WETTELIJKHEID. 

2o HUUR VAN GOEDEREN. - PACHT. 
-WET VAN 26 JULI 1952 TOT BEPER
KING VAN DE PACHTPRIJZEN . __: VAST
STE.LLING VAN DE .NORMALE PACHT
WAARDE, IN 1939, VAN RET VERHUURDE 
GOED. - V ASTSTELLING KAN NIET 
WORDEN GEDAAN, REKENING HOUDEN
DE MET UITWENDIGE FACTOREN DIE, 
NA 1939, DE WAARDE VAN RET VER
HUURDE GOED ZOUDEN VERl\'lEERDERD 
HEBBEN. 

1° I ndien bij de 1·echte1' aanhqngig w01·dt 
gemaakt een 1'echtsvonle1·ing van de 
pachte1· tot te1·uggave van de pachtp?·ij
zen, die de doo1· de wet toegestane p1·ijs 
te boven gaan, en de pachte1· alle doo1· 
de pachtove1·eenkomst opgelegde onde?·
houdsverplichtingen heejt ve?'vttld als

. mede de ve1·plichting die wettelijk als 
onbestaande wo1·dt beschouwd, met name 
het ttitvoe1·en van de g1·ove he1·stellingen, 
kan de 1·echte1· om de 1w1·male pacht
waa?·de van het ve1·httu1·de goed vast te 
stellen, het .geheel van de doo1· de pachte1· 
aangegane verplichtingen in beschou-
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wing nemen (1). (Burg. Wetb., 
art. 1720, lid 2, en 1773, gewijzigd bij 
de wet van 7 juli 1951, art. 10; wet 
van 26 juli 1952, gewijzigd bij de wet 
van 20 januari 1961, art. 1, 3 en 5.) 

2° Geen enkele bepaling van de wet van 
26 jttli 1962 tot bepe1·king deT pacht
pTijzen, gewijzigd bij de wet van 
20 janua1·i 1961, voo1·ziet in de mogelijk
heid de no1·male pachtwaaTde, in 1939, 
van het ve1·huu1·de goed vast te stellen, 
1·ekening hottdende met uitwendige jac
to1·en die de 001'Bp1·onkelijke oveTeen
gekomen voo1·waa1·den niet hebben ge
wijzigd, doch, buiten elke tussenkomst 
van de vc1·pachte1·, de waa1·de van het 
ve1·huunle goed zouden ve1·meeTdenl heb
ben. 

(ECHTGENOTEN VISART DE BOCARME, 
T. ECHTGENOTEN DE KINDER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 januari 1969 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322, 1720, 1773 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 77, 78, 81bis, 82bis, 462 van 
het W etboek van burgerlijke rechtsvor
dering, 1, 2 .en 5 van de wet van 26 juli 
1952 tot beperking der pachtprijzen, 

doonlat het bestreden vonnis, na gecon
stateerd te hebben dat in 1952 de par
tijen akkoord waren om te beschouwen 
dat de nonnale pachtprijs 1939 van de 
door de eisers aan de verweerders ver
huurde hoeve 23.690 frank bedroeg en 
om dienvolgens het bedrag van de pacht
prijs op die som, vermenigvuldigd met 
2,5 hetzij 59.244,10 frank, te bepalen, na 
beslist te hebben dat die schatting moest 
beschouwd worden als overeenstemmend 
met de werkelijkheid, het middel van de 
eisers verwerpt waarbij zij lieten gelden 
dat bij de bepaling van de pachtprijs 
in 1952 niets gewijzigd werd aan de 
andere voorwaarden van de in 1933 
afgesloten pachtovereenkomst, en inzon-

(1) Zie de wet van 4 november 1969 tot 
wijziging van de pachtwetgeving en van de 
wetgeving betreffende bet recht van voorkoop 
ten gunste van huurders van landeigendom
men, waarvan artikel 1 de bepalingen van de 

derheid aan de door artikel 8 van die 
overeenkomst aan de pachter opgelegde 
verplichting de gebouwen te onderhou
den en de grove en kleine herstellingen 
te doen, zodat indien moest beschouwd 
worden dat deze verplichting ten gevolge 
van de bepalingen van de artikelen 1720 
en 1773 van het Burgerlijk Wetboek 
onwettelijk geworden was, de normale 
pachtprijs 1939 bepaald moest worden 
op een som die deze vermindering van 
lasten omvatte, doordat het vonnis die 
beslissing grondt op de beschouwing dat 
inderdaad, indien deze verplichting de 
zware herstellingen uit te voeren ten laste 
van de eisers-verpachters bedongen was 
geweest, de normale huurwaarde 1939 
onbetwistbaar aanzienlijk boger zou 
hebben gelegen, terwijl in feite thans 
moest worden geacht dat de uit gezegden 
hoofde lager gehciuden huurwaarde 1939 
en de ten laste van de verweerders 
bedongen en in stand gehouden en door 
he;n steeds uitgevoerde onderhoudsver
plichting elkaar hebben gecompenseerd, 
en doordat het vonnis op grond van die 
beschouwingen de eisers veroordeelt tot 
terugbetaling va:r,J. een som van 
135.457,50 frank en de pachtprijs op de 
som van 59.224,10 frank per jaar vast
stelt, 

te1·wijl, ee1·ste onde1·dcel, nu op grond 
van de artikelen 1720 en 1773 van het 
Burgerlijk W etboek de aan de verweer
ders opgelegde onderhoudsverplichtingen 
onwettelijk waren, overeenkomstig de 
bepalingen van de artikelen 1, 2 en 5 
van voormelde wet van 26 juli 1952, de 
normale pachtprijs 1939 moest opgezocht 
worden uitgaande uit de veronderstelling 
dat de pachters die onderhoudsverplich
tingen niet hadden, zodat het vonnis ten 
onrechte die normale pachtprijs vast
stelt op 23.690 frank, som welke door de 
partijen als normaal werd beschouwd 
rekening houdende met de onderhouds
werken die de verweerders te d.I·agen 
hadden; 

tweede onde1·deel, het vonnis, door te 
beslissen zoals gezegd, aan de verweer
ders een vergoeding heeft toegekend voor 
de uitvoering van werken waartoe zij 
overeenkomstig de bepalingen van de 
a.rtikelen 1720 en 1773 van het Burgerlijk 

artikelen 1763 tot 1 778octies van het Burger
lijk Wetboek heeft vervangen en waarvf!-n 
artikel 3 de , bepalingen van de wet van 
26 juli 1952 tot beperking der pachtprijzen 
heeft vervangen. 
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Wetboek niet gehouden waren, zulks 
niettegenstaande de verweerders noch in 
hun inleidende dagvaarding noch in hem 
conclusies een vordering geformuleerd 
hadden strekkende tot het bekomen van 
.een dergelijke vergoeding, zodat het 
vonnis, door van ambtswege dergelijke 
vergocding toe te kem1en, de artikelen I, 
'77, 78, Slbis, 82bis en 462 van het 
W etboek van burgerlijke rechtsvordering 
heeft geschonden waarbij de wijze wordt 
geregeld waarop vordering en verweer 
.aan de rechter worden onderworpen, en 
tevens de bewijskracht heeft miskcnd 
welke door de artikelen I3I9, I320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek aan 
voormelde dagvaarding en conclusies 
wordt gehecht : 

Overwegende dat de eisers het vonnis 
niet critiseren in zover het de normale 
pachtprijs van het verhuurde goed, gelet 
op de contractuele vepplichting van de 
pachters om de grove herstellingen uit te 
voeren, in I939, op 23.690 frank bepaalt; 

Dat zij echter voorhouden dat vez·mits 
artikel 1773 van het Burgerlijk Wetboek, 
vervangen door artikel I 0 van de wet 
van 7 juli 1951, de verweerders van die 
verplichting heeft bevrijd, de pachtprijs 
van 1939 diende te worden vermeerderd; 
. Overwegende dat, om dit middcl te 
verwerpen, het vonnis er op wijst dat, 
van I961 tot 1965, de verweerders voort
gingen niettegenstaande voornoemde 
wetsbepaling, de grove herstellingen op 
hun kosten uit te voeren, zodat voormelde 
pachtprijs van 23.690 frank niet moest 
worden gewijzigd, daar de verweerders 
daadwerkelijk geen vermindering van 
hun lasten hadden genoten ; 

Overwegende dat, vermits de eisers 
dit feit niet ontkenden en niettegen
staande de verweerders geen teruggave 
van die kosten vorderden, de rechter 
vermocht te oordelen dat, bij gemis van 
effectieve wijziging van de huurvoor
waarden sedert 1939, de pachtprijs wat 
de vordering tot teruggave van de onver
schuldigd uitgekeerde pachten van 1961 
tot I965 betreft, op basis van voormeld 
bedrag van 23.690 frank diende te worden · 
bepaald; 

Doch overwegende dat, vermits het 
vonnis niet preciseert of de verweerders 
na 1965 insgelijks die grove herstellingen 
hebben bekostigd, het bij de vaststelling 
·van het bedrag va.n de pachtprijs vanaf 
I966 ri.iet vermocht te beslissen dat, voor 
die periode, de basisprijs ook op voormeld 
bedrag diende te worden berekend ; 

Dat het middel, in die mate , gegrond 
:is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 3 en 5 van 
de wet van 26 JUli 1952 tot beperking 
der pachtprijzen, gez-egd artikel 3 gewij
zigd door artikel 1 van de wet van 
20 januari 1961, 

doo1·dat het bestreden vom1is, na gecon
stateerd te hebben dat het door de eisers 
aan de verweerders verpachte goed in 
1939 niet onder normale voorwaarden 
verpacht was geweest en dienvolgens 
beslist te hebben dat tot schatting moest 
worden overgegaan van de normale 
pachtprijs in 1939, het middel van de 
eisers verwerpt waarbij deze in hun 
conclusie lieten gelden dat, met het oog 
op gezegde schatting, rekening ermede 
diende te worden gehouden dat de gron
den intensiever bebouwd worden dan in 
1939 en dat door de uitbreiding van de 
gemeente de hofstede praktisch door ge
bouwen omringd was, waardoor de afzet 
van haar zuivelprodukten in de hand 
werd gewerkt, en beslist dat de sedert 
1939 intensievere bebouwing van de 
grond door de pachter en de uitbreiding 
van de gemeente ter zake niet dienstig 
zijn, daar zulks vreemd is aan de pacht
waarde 1939, en de eisers nooit, overeen
komstig artikel 3 van de wet van 26 juli 
1952, enige pachtverhoging in rechte 
hadden vervolgd, 

tm·wijl, nu het geding ingeleid werd 
door , een vordering van de pachter 
strekkende tot terugbetaling van te veel 
betaalde pachten en tot herziening van 
de pachtprijs overeenkomstig artikel 3 
van voormelde wet van 26 juli 195.2 
gewijzigd zoals gezegd, en, overeenkom
stig artikel 5 van voormelde wet, de 
normale pachtwaarde 1939 van het ver
pachte goed gezocht moest worden, men, 
om de gegrondheid van de vordering van 
de pachter te onderzoeken, het verpachte 
goed moet beschouwen in de staat en in 
de omstandigheden waarin het zich 
bevond, niet in 1939, maar gedurende de 
periode waarop het geschil betrekking 
heeft en waarvoor de door voormelde 
wet toegelaten pachtprijs bepaald moet 
worden, ongeacht of de verpachter langs 
zijn kant een vordering tot herziening 
overeenkomstig voormeld artikel 3 heeft 
ingesteld : 

Overwegende dat uit geen bepaling 
van de wet van 26 juli 195~ blijkt dat om 
de normale pachtwaarde van het ver
huurde goed in 1939 te bepalen, rekening 
moet worden gehouden met uitwendige 
factoren, welke de oorspronkelijk over
eengekomen voorwaarden van de pacht 
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niet hebben gewijzigd doch, buiten elke 
tussenkomst van de verpachter, de 
waarde van het verhum·de goed zouden 
hebben vermeerderd; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, doch enkel in zover het 
b eslist dat om het bedrag van de p acht
prijs vanaf I966 vast te stellen, rekening 
dient te worden gehouder1 met een 
huurwaarde van 23.690 frank in I939, 
en het de eisers veroordeelt in de kosten ; 
b eveelt dat meldin.g van dit arrest zal 
worden gemaakt op de kant van d e 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; houdt 
de kosten aan om erover door de feiten
rechter te worden beslist; verwijst de 
aldus beperkte zaak n aar de Rechtbank 
van eerste aanleg te Mechelen, zitting 
houdende in hoger beroep. 

I6 oktober I970. - Ie kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. B ayot, eerste voorzitter. 

T(e1·slaggeve1·, de H. Wauters. 
Gelijkluidende conclttsie, de H . Colard, 
advocaat-generaal. - Pleite~·s, de 
HH. Bayart en Struye. 

I• KAMER.- 16 oktober 1970. 

I 0 VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN TEGEN WIE EEN CASSATIE
BE.ROEP KAN WORDEN INGESTELD. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - 00RSPRON
KELIJKE EISER MINDERJARIG BIJ RET 
INSTELLEN VAN DE RECHTSVORDERING 
E.N VOOR DE FEITENRECHTER VERTE
GENWOORDIGD DOOR ZIJN VADER EN 
ZIJN MOEDER. - MEERDERJARIG GE
WQRDEN VOOR HET INDIENEN VAN DE 
VOORZ!ENING DOOR DE OORSPRONKE
LIJKE VERWEERDER. - VoORZIENING 

(1) Raadpl. cass., 14 oktober 1965 (Bull. 
en PASIC., 1966, I, 213) en 27 jtmi 1969 (An·. 
cass., 1969, biz. 1074). 

(2) Over het pnnt dat de onbekwaamheid 
om in rechte op te treden slechts betrekl~elijk 
is en kan worden gedekt door de latere tussen
komst van een of van b eide wettelijke ver
tegen,Yoordigers van de onbekwaamverklaar
d e, inzake minderjarigheid, cass., 1 oktober 

GERICHT TEGEN DE VADER EN DE 
MOEDER.- 0NONTVANKELIJKHEID. 

2° MINDERJARIGHEID. - RECHTs
voRDERING N.A.MENS EEN 1\i!NDERJA
RIGE INGESTE.LD DOOR DE VADER 
ALLEEN, ALS WETTELIJKE BEHEERDER. 

LATERE TUSSENKOMST VAN DE. 
1\fOEDER, IN DE.ZELFDE HOEDANIGHEID. 
- 0NTVANKELIJKE RECHTSVORDERING. 

3° RECHTBANKEN. - BURGERI,IJKE 
Z.A.KEN. - BEVOEGDHEID VAN RET' 
VONNISGERECHT. __:_ R:mcHTER DIE EEN 
DESKUNDIGE AANSTE.LT MET ALS OP
DRACHT FEITELIJKE E.LEMENTEN TE 
VE.RZAMELEN. - GEEN OVERDRACHT 
VAN RE;CHTSMACHT. 

4° DESKUNDIGENONDERZOEK. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - 0PDRACHT' 
VAN DE DESKUNDIGE. - 0MVANG. -
GRENZEN. 

I o Indien, in bu1·ge1'lijke zaken, de oo?·
spTonkelijke eise1:, minde1:jaTig bij het 
instellen van de 1·echtsvo1·de?·ing en voo1· 
de feite~wechte?' ve·rtegemvo01·digcl do01· 
zijn vade~· en zijn moede1·, m eenle1ja1·i{f 
is gewo1·den v661· het inclienen van de 
voo1·ziening do01· de oo?·spmnkelijlce vm·
wee?·de?', is deze vooTziening niet ont
vankelijk in zove1· zij ge1·icht is tegen 
de vade1· en de moede1·. 

2° De Techte?· die vaststelt dat de moede1· 
late1· in dezelfde hoedanigheid als de 
vade1· in het geding is tttssengekomen. 
om haa~· instemming te betttigen m et 
deze 1·echtsvO?·de?·ing, beslist wettelijk 
dat ontvankelijk is de ?·echtsvoTdeTin{f 
die namens een minde1ja1·ig kincl doo1· 

· de vade1· alleen, als wettelijke beheenle1·· 
van de goederen van clit kincl, we1·d 
ingesteld (2). (Btrrg. W etb., a rt. 389, 
gewijzigd door de wet van 8 april 
I965, art. 20, I, en art. ll25, gewijzigd 
bij de wet van 30 april I958 , art. 7, 
§ 6.) 

3o De ?'echte?' die een deslcttndige aanstelt 
met als opdmcht ondm· mee1· jeitelijke 
elementen te verzamelen d1·aagt geens-

1880 (Bull. en PAsrc., 1880, I, 292), inzake 
ontzetting, cass., 27 april 1899 (ibid., 1899, 
I, 201), inzake gerechtelijke raadsman, cass., 
1 juli 1897 (ibicl., 1897, I, 242) . - Raadpl. 
cass. fr., 22 juli 1931 (D. H. , 1931, 522) en 
DE PAGE, D1'0it c·ivil, d. I, 3 e uitg., nr 81bis." 

Over de draagwijdte van de b=gerlijke 
bepalingen van de wet van 8 april 1965 op de 
jeugdbescherming en met name van arti-
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zins zijn rechtsmacht over (l). (Grand
wet, art. 30; wet van 18 juni 1869 op 
de rechterlijke organisatie, art. 138 ; 
Wetb. van bmg. rechtsv., art. 302.) 

40 Geen wettelijlce bepaling verzet •er zich 
tegen dat de rechte1·, die een deslcundige 
aanstelt, deze ve1·zoelct bij derden nuttige 
inlichtingen in te winnen voo1· het ver
vullen van zijn taalc, van het oger;,blik 
.dat hij .de deslcundige niet gelast deze 

· · derden als getuigen te ho1·en (2). (Wet b. 
van burg. rechtsv., art. 302.) 

i( GEMEENSCHAPPELIJKE KAS VAN ONDER
LINGE VERZEKERING TEGEN ARBEIDS-

. ONGEVALLEN «DE VERENIGDE TEXTIEL

NIJVERHEDEN », T. DE ECHTCE;NOTEN 
GUNST, GAYTAN, GUNST, PENNINCK EN 
LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTU
ALITEITEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op b et bestreden 
vonnis, op 14 januari 1969 in boger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
·eerste aanleg te Kortrijk; 

I. In zover de voorziening gericht is 
-tegen de eerste twee verweerders : 

Over bet middel van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening door deze ver
weerders tegengeworpen en hieruit afge-
1eid dat zij in de procedme voor de 
feitenrechter slechts zijn opgetreden als 
wettige beheerders van de goederen van 
hun toen minderjarige dochter, derde ver
weerster, die ondertussen meerderjarig 
:geworden is : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van bet bestreden vonnis blijkt dat derde 
verweerster v66r bet instellen van bet 
·cassatieberoep meerderjarig geworden is; 
·dat daaruit volgt dat op bet ogenblik 
van bet indienen van de voorziening de 
·eerste twee verweerders niet meer be
voegd waren om hun dochter in rechte 
te vertegenwoordigen; 

Dat mitsdien de voorziening, in zover 

kel 389 nieuw van het Burg. Wetb., raadpl. 
.ALBERT KEBERS, " L es dispositions du droit 
civil relatives aux mineurs "• Annales de d?"Oit, 
d. XXVI, 1966, biz. 84 en volg., inzonderheid, 
·blz. 118, n' 48; CL. DELVOYE-MARGREVE, 

·« La puissance paternelle a.pres la loi' du 
8 avril 1965 "• Annales de la Faculte de dToit 
de Liege, 1967., biz. 193 en 194, n' 9 en noot 2; 
.A. 'VIEMEERSCH, « Enkele gevolgen van de 
wet op de jeugdbescherming "• Rechtsk. 

zij tegen· die verweerders gericht is, niet 
ontvankelijk is; 

II. In zover de vooi:ziening gericht is 
tegen de overige verweerders : 

Over bet eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 6, 373, 389 (de laatste twee 
artikelen gewijzigd door artikel 20 van 
de wet van 8 april 1965) van bet Bmger
lijk vVetboek, 1, 4, 7, 61 en 339 van bet 
Wetboek van bmgerlijke rechtsvorde
ring, 

doordat bet bestreden vonnis beslist 
dat de vordering, ingeleid bij exploot 
van 11 april1967 door verweerder Albert 
Gunst, « handelend als vader, wettig 
beheerder over de goederen van zijn 
minderjarige dochter Solange Gunst », 
ontvankelijk is, om de reden dat " arti
kel 38!) van bet Bmgerlijk W etboek 
duidelijk stelt dat, zelfs in geval van 
onenigheid, de wil van de vader, in 
zake goederenbeheer van de minder
jarige, doorslaggevend is terwijl de moe
der zich kan wenden tot de jeugdrecht
bank; dat zulks inhoudt dat, bij stil
zwijgen van de moeder, de wil van 
de vader geldt », en om de redan dat 
« overigens door de latere tussenkomst 
van moeder Gunst terzake blijkt dat zij 
bet eens is met de vordering door haar 
man ingesteld », 

te~·wijl artikel 389 van bet Burgerlijk 
W etboek bepaalt dat d e ouders geza
menlijk de persoonlijke goederen van hun 
minderjarige kinderen beheren, en daar
uit voortvloeit dat de vader geen hoeda
nigheid heeft om ten aanzien van dit 
beheer in rechten aileen op te treden ; 
bet feit dat de moeder zich onthoudt, de 
vader niet in staat stelt a ileen te banda
len : zo deze onthouding vrijwillig ge
schiedt, staat zij gelijk met een onenig
heid, en in dit geval behoort de jeugd
rechtbank over bet geschil te beslissen ; 
er trouwens ten deze geen onenigheid 
aanwezig is, vermits bet bestreden vonnis 
vaststelt dat de moeder « bet eens is 

Weelcbl., 1967-1968, kol. 961 en volg., inzon
derheid kol. 963 . 

(1) en (2) Raadpl. cass., 30 maart 1899 
(Bull. en PASIC., 1899, I, 164), 18 januari 1912 
(ibid., 1912, I, 88), 13 juli 1950 (ibid., 1950, 
I, 831), 20 juni 1953 (ibid ., 1953, I, 830); 
cass. fr., 21 januari 1955 (J.C.P., 1955, 
nr. 8837). 

Zie ook h et Gerechtelijk W etb., art. 11, 
19, lid 2, en 962. 
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met de vordering door haar man inge
steld »; waar zij constateren, meteen, 
dat de onthouding van de moeder een 
onenigheid tussen de ouders oplevert, 
en dat de moeder het eens is met de door 
de vader ingestelde vordering, de redenen 
van het vonnis elkaar tegenspreken en 
aan het Hof niet · toelaten zijn toezicht · 
uit te oefenen ; verweerster Gaytan trou
wens : niet tussengekomen is in het 
geding ; de conclusie, voor de eerste 
rechter genomen door Albert Gunst, 
waarbij gevraagd wordt (( voor zoveel 
nodig akte te verlenen aan Magdalena 
Gaytan van hare vrijwillige tussen
komst », geen tussenkomst in het geding 
uitmaakt: 

Overwegende <l:at het bestreden vonnis 
vaststelt dat e1seres voor de eerste 
rechter gedagvaard werd door eerste 
verweerder, optredend als vader en 
wettige bebeerder van de goederen van 
de alsdan minderjarige derde verweer
ster, en dat de rpoeder, tweede ve!·weer
ster, achteraf in het geding voor de 
vrederechter is tussengekomen om haar 
instemming met de door haar echtg~noot 
ingestelde rechtsvordermg te betmgen ; 

Overwe<Yende dat deze vaststellingen 
volstaan ~m de beslissing aangaande de 
ontvankelijkheid van die vordering ~p 
grond van artike! 389 van het BmgerhJk 
W etboek wettel!Jk te rechtvaardrgen ; 

Overwegende dat, zo het vmmis tevens 
het geval onderzoekt waarm de moeder 
haar instemming niet verleent, bet zulks 
ten overvloede doet, zodat het middel, 
dat te<Yen een overtollige reden gericht is, 
bij gebrek aan. belang niet ontva:1kelijk 
is· 

'overwegende dat eiseres weiiswaar het 
bestaan van de tussenkomst van tweede 
verweerster betwist en zich beroept op 
een conclusie welke door eerste verweer
der voor de eerste rechter gen.omen werd ; 

Maar overwegende dat niets bevvijst 
dat het bestreden vonnis zijn beslissing 
dienaangaande steunt op de in het 
middel gemelde conclusie; dat immers 
eiseres in haar conclusie voor de rechter 
in hoger beroep uitdrukkelijk heeft 
bekend dat tweede verweerster « op 
24 mei 1968 verklaarde vrijwillig te ver
schijnen in het gelling door haar echt
genoot ... op 11 april 1967 ingesteld »; 

Dat bet middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 30 van de 
Gronclwet, 138 van de wet van 18 j1.mi 

1869 op de rechterlijke organisatie, 252, 
255 en 302 van het W etboek van bmger
lijke rechtsvordering, 

doordat het bestreden vonnis, « voor
aleer uitspraak te doen nopens de zaak 
zelf "• een desktmdige aanstelt « ~et op
dracht ... de partijen te aanhoren m hun 
voordrachten en vorderingen en hiervan 
melding te Inaken in zijn verslag : ver
volgen£?, alle nuttige inlichtingen ill te 
winnen desnoods bij derden maar mits 
vermelding van de bronnen, ten einde 
in een beredeneerd verslag mee te delen 
en desnoods te illustreren met foto's : 
1 o de beschrijving van de taak welke 
Solange Gunst moest uitvoeren op bet 
ogenblik van het ingeroepen ongeval ; 
2o de beschrijving van de omstand1gheden 
en van de materiele voorwaarden waarin 
de taak werd uitgevoerd en bet ingeroe
pen ongeval tot stand kwam ; 3° de 
beschrijving van het ingero~p~n ongeva1 
en zijn gevolgen; de beschr!JVUlg van de 
fysische toestand waarin Solange Gunst. 
v66r het ingeroepen ongeval verkeerde 
en de eventuele invloed ervan op het 
ongeval ; 4o de beschrijving van de 
eventuele mogelijke uitwendige oorzaken 
van het ingeroepen ongeval als er zijn, 
bijvoorbeeld een misstap, een verkeerde 
beweging, aanraking van machines, enz. 
alsmede de graad van hun waarschijn
lijkheid », 

te1·wijl het vonnis, door een geneesheer 
ermede te belasten te onderzoeken of de 
wettelijke vereisten die samen moeten 
vervuld zijn voor de aan.wez1gbe1d van 
een arbeidsongeval, en met dit doel 
getuigen te horen, de regelen over bet. 
houden van de getuigenverhoren schendt, 
het wettelijk instituut der expertise 
misken.t en een gedeelte van zijn rechts
macht uit handen geeft en aan een 
deskundige toevertrouwt : 

Overwegen.de dat de door. het bestre
den vonnis aan de deskundrge gegeven 
opdracht zich beperkt tot het verzamelen 
van de nodige feitelijke elementen om de· 
rechtbank in staat te stellen zich over 
het al dan niet bestaan van een arbeids
ongeval nit te spreken ; 

Overwegende dat de deskundige te 
dien ein.de alle r<uttige inlichtingen kan 
inwinnen en desnoods · derde personen 
kan horen, zon.der nochtans tot een 
werkelijk getuigenverhoor over te gaan; 

Overwegende dat de rechter ten deze 
de deskundige met zodanig getuigenver
hoor niet belast en evenmin zijn rechts
rnacht verzaakt om ze aan de deslumdige 
over te dragen ; 
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Dat het middel niet kan- aangenomen 
worden; 

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

16 oktober 1970. - 1e kamer. -
Voorzittm·, de H. Bayot, eerste voorzitter. 
- Ve1·sla.ggeve1·, de H. Naulaerts. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Ccilard, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de 
HR. Ansiaux_ en Bayart. 

.2• KAMER.- 19 oktober 1970. 

10 CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL WAARBIJ E_EN GE
BREK AAN ANTWOORD OP DE OONCLUSIE 
WORDT AANGEVOERD.- GEEN NADE_RE 
BE_PALING. - NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

zo CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING.- MIDDEL HIERUIT AFGELEID 
DAT EEN NIEUWE- EIS IS ONTVANGEN 
DOOR DE RECHTER IN HOGER BEROEP. 
- 0NTV ANKELIJKHEID VAN DEZE EIS 
NIET BETWIST IN HOGER BEROEP. 
NIET ONTVANKELIJK l\UDDEL. 

1° Niet ontvankelijk is het middel waa1·bij 
een gebi·ek aan antwoo1·d op de conclusie 
wo1·dt aangevoenl, zonde1· opgave van de 
eis, ve1·wm·ing of exceptie, wam·op niet 
is gecmtwoonl ( 1). 

zo Nieuw en dm·halve niet ontvankelijk is 
het middel hie1·uit afgeleid, dat een 

_ nieuwe eis van de btwge1·lijke pa1·tij 
onwettelijk is ontvangen do01· de 1·echte1· 
in hoge1· bm·oep, hoewel de ontvankelijk_
heid van deze eis voor deze 1'echte1· niet 
is betw1:st (2). 

(CRAEYMEERSCH, T. VAN BRABANT 
EN SAMPERS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 februari 1970 door bet Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

(1) Cass., 18 september en 30 oktober 1967 
(A1'1·. cass., 1968, blz. 77 en 329). 

0ASSA'l'IE, 1971. - 6 

I. In zover de voorziening d_e beslissin~ 
bedoelt gewezen over de strafvotdering : 

Over het tweede middel, hieruit afge-. 
leid dat het bestreden arrest niet ·ant-. 
woordt ci op aile motieven aangevoerd 
in de conclusie " van eiser en geen reke, 
ning houdt met de verklaring van 
getuige Van Brabant Regis, die zelf 
bekende eerst de wagen van Rommelaere, 
die v66r hem stopte, te hebben aangere
den vooraleer hij op zijn beurt werd 
aangereden door eiser die hem volgd_e : 

Overwegende dat, in zciver het arrest 
wordt verweten niet te hebben geant
woord " op aile motieven aangevoerd in 
de conclusie », eiser niet aanduidt op 
welke verweermiddelen niet werd geant·
woord, zodat het middel bij gebrek aan 
nauwkeurigheid niet ontvankelijk is ; 

Overwegende dat, in zover het arrest 
wordt verweten geen rekening te hebben 
gehouden 'met de verklaring van een 
bepaalde getuige, het middel, hetwelk 
geen miskenning aanvoert van de bewijs
kracht van die verklaring, erop neerkomt 
het arrest te verwijten de feitelijke 
elementen van de zaak of de bewijs
waarde van een getuigenis verkeerd te 
hebben beoordeeld; dat bet middel in 
die mate niet ontvankelijk is ; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de ·wet _is; 

II. In zover de voorziening de beslis
sing bedoelt gewezen over de door de 
verweerders tegen eiser ingestelde bur
gerlijke vordering : 

Over het eerste middel, hieruit afg~l~id 
dat eiser een aanleg werd ontnomen 
doordat de verweerders, die voor de 
eerste rechter slechts een provisionele 
veroordeling hadden gevraagd met aan
stelling van een deskundige, in hoger 
beroep vergoeding vrciegen van de ganse 
schade, 

te1·wijl de verweerders, die slechts hoger · 
beroep had den ingesteld tegen de afwij
zing door de eerste rechter van hun 
vordering zoals die in eerste aanleg was 
gesteld, niet gereehtigd waren in hager 
beroep meer te vragen : 

Overwegende dat eiser voor het hof 
van beroep niet heeft opgeworpen dat 

,; .: 
(2) Cass., 2 jtmi 1958 (Bull. _ en PAs~c., 

1958, I, 1085). 
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de · vordering van de verweerders, in 
zover zij strekte tot toekenning van het 
totale schadebedrag, nieuw was ; dat 
hij integendeel die vordering zonder 
voorbehoud ten gronde b etwistte ; 

Dat eiser die nieuwheid, die de open
bare orde niet raakt, niet voor het eerst 
voor het Hof mag opwerpen ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 

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

I9 oktober I970. - 2e kamer. -
Voorzittm·, de H. Belpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. de Vreese. Gelijkhtidende 
conclusie, de H. Detournay, advocaat
generaal. - Pleiter, de H. Vanlerberghe 
(van de balie bij het Hof van beroep te 
Gent) . 

2e KAMER. - 19 oktober 1970. 

ID CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
STRAFZA.KEN. - VERSCHRIJVING IN 
DE BESTREDEN BESLISSING. - BE
VOEGDHEID VAN HET HOF OM. ZE TE 

VERBETEREN. 

2D CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. --:- ARREST WAARBIJ DE BE
KLAAGDE WORDT ONTSLAGEN VAN DE 
VERVOLGINGEN . - BESLISSING DIE 
BINDEND WORDT VERKLAARD VOOR DE 
VERZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE. -
MIDDEL VAN DE BURGERLIJKE PAR'IIJ 
GEGROND GP DE TEGENSTRIJDIGHEID 
VAN DE VERMELDINGEN BETREFFENDE 
DE IDE.NTITEIT VAN DE VERZEKERAAR. 
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

3D BEWIJS. - BEWIJS DOOR GE.TUIGEN. 
- STRAFZAKEN. - GEVAL WAARIN DE 
WET GEEN BIJZONDE.R BEWIJSMIDDEL 
VOORSCHRIJFT.- 0NAANTASTBARE BE
OORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. 
- GRENZEN.- MOTIVERING. 

I D H et H of is, bij de beoonleling van een 
cassatievoo1·ziening, bevoegcl om een 
vm·sch?-ijving in de best1·eden beslissing 
te veTbete1·en, wanneeT deze chtidelijk 
blijkt uit de context e·rvan (I). 

(1) Cass., 25 mei 1970 (A·r·r. cass., 1970, 
biz. 894). 

(2) R aadpl. c.ass. , 29 no vember 1966 
(A>.,.. cass., 1967, biz. 414). 

2D Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken. 
van belang, is het middel van de bu1·ge1·
lijke pa1·tij gm·icht tegen een m·1·est dat 
voo1· de ve1·zeke1·aa1· van de bu1·ge1Tech
telijke aansprakelijkheid van de be
klaagde bindend ve1·klam·t een beslissing, 
waa1·bij de beklaagde w01·dt ontslagen 
van cle ve1·volgingen wegens aan deze 
bw·ge1·lijke pa1·tij ve?'001'Zaalcte onopzet
telijke letselen, en geg1·ond op de tegen
st1·ijdigheid van de vm·meldingen van 
de p1·ocessen-ve1·baal van cle ~e?·echt
zitting en van het an·est bet1·etJende de 
identiteit van deze vm·zeke1·aa1" (2). 

3D Indien, in stmjzaken, de wet geen 
bijzonde1· bewi.fsmiddel voo1·sch1·ijjt, be
oonleelt de jeiten1·echte1· op onaantastbaTe 
wijze de wam·de van de doo1· de getuigen 
ajgelegde ve1·kla1·ingen, van het ogenblilc 
dat hij de bewoonlingen m·van niet mis~ 
lcent (3), en zonde1· dat hi.f, bij geb1·ek aan 
een conchtsie hie1·omt1·ent, de 1·edenen 
dient op te geven die hem e1·toe gebmcht 
hebben zijn ove1·tuiging te g1·onden op 
de vm·kla1·ingen van een getuige veelee1· 
dan op die van een ande?"e ( 4). 

(J:.. LOISEN, POLLARIS EN ' NATIONAAL 
vERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTU
ALITEITEN, T. A. LOISEN EN« ASSURAN
CES GENll:RALES DE FRANCE ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2I januari I970 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

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

Overwegende dat de eisers, burgerlijke 
partijen, niet veroordeeld, werden in 
kosten van de strafvordering ; dat de 
voorzieningen derhalve niet ontvankelijk 
zijn; 

II. In zover de voorzieningen tegen de 
beslissing over de burgerlijke vorderingen 
gericht zijn : 

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

(3) Cass., 11 mei 1970 (Ar>·. cass., 1970, 
biz. 837). 

(4) Cass., 25 januari 1967 (A1·r. cass., 
1967, biz. 642) en 19 mei 1970 (ibid., 1970, 
biz. 886.) 
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doo1'Clat bet b estre:len arrest, enerzijds, 
de st.elling als bmgerlijke partijen van 
de drie eisers niet ontvankelijk verldaart 
om de reden dat bet . niet bewezen is 
dat d e eisers Loisen Lucien en Pollaris 
Maria zouden betrokken geweest zijn bij 
bet ongeval, en het, anderzijds, over
weegt dat de hoofdtelastlegging van 
onopzettelijke slagen en verwondingen 
bewezen is gebleven door het onderzoek 
voor bet hof van beroep, en in gezegde 
hoofdtelastlegging onopzettelijke slagen 
en verwondingen aan eiseres Pollaris ver
vat zijn, zodat het arrest steunt op 
tegenstrijdige en duistere motieven en 
derhalve artikel 97 van de Grondwet 
schendt : 

Overwegende dat uit de beschm1win
gen van bet arrest op · burgerlijk gebied 
blijkt dat de feitenrechter op. strafrech
telijk gebied beslist heeft dat de telast
legging van onopzettelijke slagen en 
verwondingen aan .Pollaris .Maria voor 
het hof van beroep niet bewezen is 
gebleven; 

Dat bet bij loutere materiele vergissing 
is dat hij nagelaten heeft voormelde 
telastlegging, die in de hoofdtelastlegging 
begrepen was, uitdrukkelijk uit die 
laatste telastlegging te weren, wanneer 
hij beschouwd heeft dat de hoofdtelast
legging van onopzettelijke slagen en ver
wondingen bewezen is gebleven tenge
volge van bet onderzoek door bet hof 
van beroep gedaan ; 

Dat derhalve geen t egenstrijdigheid 
schuilt in de in bet middel vermelde 
overwegingen van bet arrest ; 

Dat bet middel feitelijke grondslag 
mist ; 

Over bet tweede middel, afgeleici uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, . 1320 en 1322 van het 
Bmgerlijk ·wetboek, 

doo1·dat bet bestniden arrest bmdend 
verklaard wordt voor de vnjwillig tussen
komende partij, 

tm·wi_il, l 0 bet arrest als vrijwillig 
tussenkomende partij v ermeldt " Alge
mene Verzekeringen van parijs " ofschoon 
de conclusie voor het hof van b eroep 
werd neergelegd door de " Algemene 
Verzekeringen van Frankrijk » (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek); 2° de zittings
bladen van 2 december en 23 december 
1969, 20 januari en 21 janua1:i 1970 
telkens de aanwezigheid vermelden van 
de " Algemene Verzekeringen van Parijs », 
zodanig dat bet niet meer uit te maken 
is welke verzekeringsmaatschappij als 

tussenkomende partij aanvaard- werd en 
tevens de bewijskracht van deze zittings
bladen werd miskend (schending van a.Ue 
aangeduide wetsbepaling'en), zodat het 
arrest in alle geval steunt .op tegen
strijdige motieven en de bewijskracht 
van de akten heeft miskend : 

Overwegende dat, nu · de vorderinge~ 
van de eisers alleszins afgewezen worden, 
het onverschillig is of de bestreden 
beslissing voor de " Algemene V erzeke.-. 
ringen van Parijs » of voor de " Alge1nene 
Verzekeringen van Frankrijk » binderid. 
werd verldaard ; · 

Dat bet middel, bij gebrek aan belang, 
niet ontvankelijk is; 

Over het derde ~idde~, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320 
en. 1322 van bet Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest de bm
gerlijkepartijstelling van de drie eisers 
niet ontvankelijk verklaart om de reden 
dat " de burgerlijke partijen Loisen' 

. Lucien en Pollaris Maria niet bewijzen 
betrokken geweest te zijn in bet ongeval; 
dat namelijk het · procesverbaal van de 
rijkswachters die de vaststellingen ter 
plaatse hebben gedaan en de in bet 
ongeval betrokkene personen hebben 
onderhoord, niet het rninste gewag maakt 
van de aanwezigheid van bewuste bur~ 
gerlijke partijen in d e auto bestuurd 
door beldaagde ; dat namelijk blijkt uit 
de verklaring van Cops Paula, -echtge·
note Boniver, die onmiddellijk hulp heeft 
geboden aan de inzittenden van de 
wagen Loisen, dat d eze enkel spreekt 
van een vrouw en twee kincleren, zijnc 
cl!'l Van . Russelt Victorina en haar 
twee jonge kinderen ; clat de uitleg gege-. 
ven door de burgerlijke partlj Pollaris, 
wanneer zij, zes weken na de feiten, 
onderhoord Wl:)rd door de rijkswacht, op 
haar initiatief, als zeer fantastisch voor
komt en niet de minste waarborg biedt; 
dat de burgerlijke p artij " N ationaal 
Verbond van Socialistische Mutualitei
ten », verzeketaar van Loisen Lucien en 
Pollaris Maria, niet m eer · rechten heeft 
dan de verzekerden », 

te?'U'ijl 1° de verklaring van Cops 
Paula, afgelegd op 3 oktober 1969 aan de 
gerechtelijke politie van Hasselt (stul~ 
2/5 van bet dossier van beroep) vermeldt 
dat zij een vrouw van de wagen had zien 
weglopen en dat zij daarover niet in haar 
eerste verklaring van 20 aug]Istus 1968 
had gesproken, omdat men bet haar--niet 
gevraagd had en zij eraan geen aand.!],cht 
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had geschonken (schending van de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek), 2° de verklaring van eise
res Pollaris, afgelegd op 1 oktober 1968 
aan de rijkswacht van Houthalen, een 
getrouwe weergave is van het gebeurde 
en volledig wordt bevestigd door het 
bijkomend gerechtelijk onderzoek gedaan 
in oktober 1969 door de · gerechtelijke 
politie van Hasselt (stukken 2/1 tot 2/13 
van het dossier iii. hager beroep) (scherr-. 
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet), zodat het arrest de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen ge
schonden heeft : 

Overwegende dat uit de in het middel 
vermelde ·redenen van het arrest niet 
blijkt dat het· hof van beroep, steunend 
op de verklaringen afgelegd door getuige 
Cops op 20 augustus · 1968, van die 
v~rklaringen een uitleg heeft geg\')V:!ln 
dHOI · I:Q.et de b,ew,oordingen .ervan onver
enig!?aa,r is ; dat het arrest derhalve d.!il 
be>ylJSkracht ·njet heeft miskend van het 
prqces-verba,al waarin die verklaringen 
opgenomen werden ; . 

. Overwegende, .voor het overige, dat in. 
strafzaken, bwten het, hier niet aanwezi
ge, . geval waarin de wet een bijzonder 
be:wijsmiddel oplegt, de feitenrechter 
soever,ein in feite de bewijswaarde beoor
deelt .van . 9-e getuigenissen zonder, bij 
gelnis aan conclusie op dit stuk, ertoe 
gehouden te .zijn de redenen aan te duiden 
die hem ertoe .. gebracht hebben zijn 
overtuiging te steunen op de ene en niet 
op de andere ; 

Overwegende dat h et middel niet kan 
worden aangenomen ; 

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

19 oktober 1970: - 2e kamer. -
Voorzitter, d.e H. Belpaire, raadsheei: 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. Gerniers . . - Gelijkluidende con
clusie, d~ H. D etournay, advocaat-gene
raal. - Pleiters, de HH. Houtekier en 
Bayart. 

2e KA.JirnR. - 19 oktober 1970. 

1 o VOORZTENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSA
TIE TE' VOORZIEN. - STRAFZWN. -

VoORZIENING VAN DE BURGERLIJKE' 
PARTIJ TEGEN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING. BURGERLIJKE 
PARTIJ NIET VEROORDEELD IN KOSTEN 
VAN DEZE RECHTSVORDERING. - NIET 
ONTVANKELIJKE VOORZIENING. 

2° REDENEN VAN DE YONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
Bu.RGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
00NCLUSIE MET OPGAVE VAN EEN. 
VERWEER EN VAN DE REDENEN WAAR
OP RET GEGROND IS . - BESLISSING 
DIE DIT . VERWEER ENKEL TEGEN
SPREEKT ZONDER PASSEND TE ANT
WOORDEN OP DE REDE.NEN WAARDOOR 
RET WORDT VERANTWOORD . - NIET 
MET ~EDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN TEGEN WIE EEN CASSATIE
BEROEP KAN WORDEN INGESTELD. ~ 
STRAFZAKE.N. - . VooRZIENING VAN 
EEN BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN EEN 
VOQR DE BEKLAAGDE BURGERRECHTE• 
LIJK AANSPRAKEI.IJKE PARTIJ.- BUR
'GE.RRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PAR
TIJ OVERLEDEN TIJDENS RET GEDING 
IN HOGER BEROEP ." - NIET ONTVANKE
LIJKE VOORZIENING. 

1° De btwge1·Z~jke pa1·tij die niet in kosten 
van de st?·ajvO?·dm·ing wo1·dt ve?'OOTdeeld ,. 
is njet ontvankelijk om zich tege1i de 
beslissing OVe?' deze V07'de?·ing in cassatie 
te VOO?'Zien ( l). 

2° Niet met 1·eclenen omkleed is de beslissing 
die een ve1·weer enkel tegensp1·eekt, zon-

. qer passend te antwo01·den op de 1•edenen, 
wam·op het is geg1·ond (2). 

3° Niet ontvankelijk is de voorziening 
door een burge1·lijke pm·tij ingesteld 
t~qen en voo1· de beklaagde burge?Techte
ltJk aanspmkelijke pa1·tij, die tijdens 
het geding in hoger bm·oep ove?'leden is. 

(H. EN I. LENAERTS, 
T. E. E.N J. WAGEMANS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 januari 1970 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

(1) Cass., 9 maart 1970 (Ar1'. cass., 1970, 
blz. 646); raadpl. cass., 2 februari 1970 (ibid., 
1970, blz. 506). 

(2) Cass., 22 juni 1970 (A1'1'. cass., 1970, 
blz. 998). · · 
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I. W at betreft de tegen verweerder 
W agemans Eric, beklaagde, ingestelde 
voorziening : 

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

Overwegende dat de eisers, burgerlijke 
partijen, niet veroordeeld . werden in 
kosten van de strafvordering ; dat de 
voorziening derhalve niet ontvankelijk 
IS; 

B. In zover zij tegen de beslissing over 
de burgerlijke vorderingen gericht is : 

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

doordat het bestreden arrest verklaart 
dat beklaagde niet schuldig was aan het 
hem ten laste gelegde feit, namelijk, door 
gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg 
de dood te hebben veroorzaakt van 
Lenaerts Trudo, en dienvolgens de straf. 
rechter onbevoegd verklaart om uit
spra,ak te doen. over de vorderingen van 
de burgerlijke partijen, welke ertoe 
strekten vergoeding te bekomen voor de 
schade door het ongeval veroorzaakt, 
z'ulks zonder te antwoorden op het 
middel waardoor de burgerlijke partijen 
in hun conclusies in hoger beroep hadden 
laten gelden dat beldaagde zonder reden 
riaar rechts was uitgeweken, dat het 
slachtoffer praktisch beschermd was door 
de geparkeerde voertuigen toen het werd 
weggemaaid, .dat zulks niet zou gebeurd 
zijn indien beklaagde rechtdoor was 
blijven rijden, en dat dienvolgens geen 
gevolg te hechten was aan de beweerde 
roekeloosheid waarvan het slachtoffer 
blijk zou hebben gegeven, 

te1·wijl dit gebrek aan antwoord gelijk
staat met een gebrek aan de door arti
kel 97 van de Grondwet vereiste motive
ring: 

Overwegende dat de eisers in conclusie 
aanvoerden dat verweerder zonder reden 
naar rechts was uitgeweken, dat het 
slachtoffer praktisch beschermd was door 
de geparkeerde voertuigen toen het werd 
weggemaaid, wat niet zou gebeurd zijn 
indien verweerder gewoonweg rechtdoor 
was blijven rijden, laat staan een weinig 
naar links was uitgeweken, en da.t dien
volgens geen besluit kan worden getrok
ken uit het feit dat het slachtoffer 
slechte wil heeft getoond, omdat het zich, 
bij de aanrijding, bijna gedekt bevond 
door de geparkeerde voertuigen ; 

Overwegende dat het arrest voormelde 
uitvoerige conclnsi!l onbeantwoord laat ; 

Dat het middel gegrond is ; 

II. Wat betreft de tegen Wagemans 
Jean, burgerlijk aansprakelijke partij, 
ingestelde voorziening : 

Overwegende dat nit de aan het Hof 
regelmatig ovetgelegde voor eensluidend 
verklaarde fotocopie van een akte van 
overlijden opgemaakt door de ambtenaar 
van de burgerlijke stand te Houthalen 
blijkt dat W agemans Jean aldaar op 
24 januari 1969, dit is tijdens het geding 
voor het hof van beroep, is overleden; 

Dat de voorziening ingesteld tegen een 
overledene, niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ni;ng ingesteld tegen W agemans Jean ; 
vernietigt het bestreden arrest, in zover 
het uitspraak doet over de burgerlijke 
vorderingen ingesteld tegen W agemans 
Eric ; verwerpt de voorziening. voor .het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt W agemans Eric in de helft 
van de kostei:t en de eisers in het _overige ; 
verwijst de aldus beperkte ·zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. ' 

19 oktober 1970. - 2e !miner. 
Voorzittm·, de H. Belpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - . V m·slaggeve1·, 
de H. Gerniers. - Gelijkluidende conclu
sie, de H. Detournay, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, de H. Bayart. 

2e KAMER. - 19 oktober 1970 ... 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKE;N. · - VEROORDE;LE;ND AR· 

RE;ST. - BEVEL TOT 'ONMIDDELLIJKE; 
AANHOUDING. - VooRZIE,NING TEGEN 
DE; VEROORDE;LENDE; BE;SCHIKKING VER· 
WORPEN. - . VoORZI:mNING TE;GE;N HE;T 

BE;VEL TOT ONMIDJ?E;LLIJK:m AANHOU • 
DING ZONDE;R BELANG. 

Indien de ve?'oO?·deelde zich in cassatie 
· heejt _ voo1·zien tegen een ve1·oordelend 

a1·1·est waa1·bij zijn onmiddell1jke aan
houding wo1·dt bevolen en dit a1·1·est, do01· 
de ve1·we1·ping van de voorziening tegen 
de veroordelende b_eschikking, in k?·acht 
van gewijsde is gegaan, dan wonlt de 



voorziening tegen het bevel tot onmiddel
lijke aanhouding zonde1· belang (1). 

(VANGE;STEL EN SCHA.:EKERS.) 

Met de notitie overeenstemme.nd 
arrest. 

19 oktober 1970. - ze kamer. -
Voorzitter, · de H. Belpaire, raadsheer 
wa.arnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de · H. Gerniers. :___ Gelijkluidende con
clusie, de H . Detournay, advocaat-gene
raal. - · 

ze KAMER. - 20 oktober 1970. 

1o CASSATIEMIDDELEN.- DmECTE 
BELASTINGEN. - MIDDE:L DAT ENKEL 
WETSBEPALINGEN AANHAALT. DIE 
VREEMD ZIJN AAN DE AANGEVOERDE 
GRIEF.- NIET ONTVANKE:LIJK MIDDEL. 

zo CASSATIEMIDDELEN.- DmECTE 
- BELASTINGEN. - MID DEL DAT EEN 

GEBREK AAN ANTWOORD OP DE CON
CLUSIE AANHAALT.- CoNCI.USIE NIET 
VOORGEI.EGD TOT STAVING VAN DE 
VOORZIENING. - IN DE CONCLUSIE 
GEUITE BEWERINGEN NIET VERMEI.D 
IN DE BESTREDEN BESLISSING. 
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1 o Niet ontvankelijk inzake cl·i1·ecte belas
tingen is het middel clat als geschonden 
wetsbepaling enlcel wetsbepalingen aan
haalt, die v1·eemcl zijn aan de aangevoenle 
g1·iej (2). 

zo Niet ontvankelijk inzake di1·ecte belas
'tingen is het middel clat een gebrelc aan · 

· antwoonl op ee11 conclusie aanhaalt, 
wannee1· het best1·eclen an·est de in de 
conclusie getdte bewe1·ingen niet ve?'
meldt en de eise1: deze conclttsie niet 
1·egelmatig vo01·legt (3). 

(1) Ca.ss., 15 december 1969 (An·. cass., 
1970, blz. 367). · 

(2} Cass., 13 .mei 1969' (A?'?' , cass., 1969, 
blz. ·911). 

(3) Cass., 13 januari en 9 juni 1970 (A?'I'. 
cass., 1970, blz. 430 en 949); 22 september 
1970, sttpra, blz. 72. 

(DE KEGEL, .T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTE.R VAN FIN ANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op b et bestreden 
arrest, op 25 februari 1970 door het Hof 
van beroep te Gen.t gewezen; 

Over de eerste twee Iniddelen samen, 

het ee1·ste, afgeleid uit de schending van 
de artikelen · 97 en ll2· van de Grondwet, 
1315, 1317 tot 1324 van het Burgerlijk 
Wetboek, 25, § 1, 3°, en 26 van de wetten 
betreffende de i1ili:omstenbelastingen, ge
co6rdineerd door besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 

clo01·dat het arrest, op grand van de 
overweging dat de zogenaamde " Zavel
put )) in een blok werd aangekocht, de 
verkavelingskosten van een deel op het 
gehele terrein legt en, wat de kosten 
betreft, geen onderscheid ma~kt tussen 
de percelen die ongewijzigd werden ver
kocht en die welke slechts na het aan
wenden van kosten werden verkocht, 

terwijl aftrekbare kosten enkel in 
rechtstreeks verband kwu'len staan met 
inkomsten, hetgeen betekent dat zij enkel 
in rekening kunnen gebracht worden bij 
de verkoop en slechts recht.streeks kun
nen slaan op de winst die uit deze wel
bepaalde verkoop vciortkomt ; 

het tweecle, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 1315, 1317 van het Burgerlijk 
Wetboek,-25, §_1, 3°, en 26 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
co6rdineerd door het besluit van de 
Regent van 15 januari 1948, 

doonlat het arrest beslist dat de kosten 
van de wegenwerken terecht zowel op de 
kosteloos afgesta1'le gronden als op de 
verkochte gronden aa1'lgerekend werden, 

te?"Wijl zodoende het arrest bela~grijke 
kosten in rechtstreeks verband brengt 
met gronden die geen enkel inkomst 
hebben opgebriwht en, integendeel, de 
afgestane gronden zelf een aftrekbare 
kost betekenen : 

Overwegende dat uit het arrest blijkt 
dat het geschil betrekking heeft op de 
winsten verwezenlijkt op de verkoop ·van 
een onroerend goed na verkaveling en dat . 
geen bedrijfsuitgaven betwist werden 
maar beleggingsuitgaven, met name uit
gaven voor wegenwerken die door eiser 
uitgevoerd· werden om de waarde van de 
ver-kochte goederen te vermeerderen ; 
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Dat noch uit het arrust noch uit de 
middelen blijkt dat de aard van bedoelde 
uitgaven ooit betwist werd ; 

W aaruit volgt dat de geformuleerde 
grief vreernd is aan artikel 26 van voor
rnelde geco6rdineerde. w etten waarvan de 
schending wordt ingeroepen ; 

Dat d e rniddelen niet aanduiden waar
door de andere ingeroepen wetsbepalin
gen zouden zijn geschonden ; 

Dat zij derha.lve nie~ ontvankelijk zijn ; 

Over h et derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest in zijn 
rnotivering releveert dat eiser nooit pre
cies zou aangetoond hebben welke kosten 
op de verschillende verkopen rustten, 

te1·wijl deze motivering in strijd is met 
de conclusie van eiser en ze op onvoldoen
de wijze beantwoordt, waarbij nauwkeu
rig word aangetoond en bepaald dat de 
kosten van de wegenwerken, die zeer 
juist gekend waren, uitsluitend mochten 
worden gelegd op de verkopen van de 
gronden gelegen langs de Palmendreef, 
welke percelen zeer duidelijk gekend 
waren door de verkaveling en de gegevens 
van het fiscaal dossier en deze rnotivering 
dus geen voldoende antwoord vormt op 
d e conclusie van eiser en bijgevolg een 
schending uitmaakt van de hierboven 
aangeduide artikelen : 

Overwegende dat, nu eiser de in het 
rniddel bedoelde conclusie niet overlegt, 
het middel niet o~1tvankelijk is ; 

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

20 oktober 1970. - 2e kamer. 
Voorzitte1·, de H. Belpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, 
de H. Gerniers. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 20 oktober 1970. 

1o VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRrvr. - DIRE.CTE BE.LASTINGEN. -
AFGIFTE VAN RET VE.RZOE.KSCRRIFT 
TER GRIFFIE. VAN RE.T ROF VAN BE.ROE.P. 
- AUTRENTIE.KE. OPE.NBARING VAN 
RE.T VOORNEMEN ZICR IN CASSATIE TE. 

VOORZIEN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - DIRE.CTE. BELASTINGEN. 
VERZENDING VAN RE.T .CASSATIEVE.R
ZOE.KSCHRIFT ONDER OMSLAG AAN DE 
GRIFFIE VAN RET ROF VAN BE.ROE.P. 
- NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENJNG. 

1° De eiser openbaa1·t op authentielce wijze 
zijn voo1·nemen zich tegen een doo1· het 
hof van beroep inzake di1·ecte belastingen 
gewezen a1-rest te voo1·zien enkel en alleen 
doo1· de ajgijte te1· ·gTiffie van het hoj 
van beToep van het cassatieve1·zoek
sch1·ijt (1}. (Wetb. van de inkornsten
belastingen, art. 289, lid 2.) 

2° De ajgijte van het cassatieve1·zoeksch1·ijt 
tegen het an·est van een hoj van bm·oep 
inzake di1·ecte belastingen, onde1· de vo1·m 
van een ve1·zending onde1· omslag geTicht 
aan de gTiffie -vqn het hoj van be1·oep, 
voldoet niet aan de ve1·eisten van m·ti
kel 289, lid 2, van het Wetboek van de 
inlcomstenbelastingen (2). 

(NAAMLOZE VE.NNOOTSCRAP C< DISCOFINA », 
T. BELGISCHE. STAAT, MINISTER VAN 
FIN ANCIEN.} 

ARRE.ST. 

RET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
arrest, op 6 januari 1970 door het · Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over de arnbtshalve t egen de voorzie
ning opgeworpen grond van niet-ont
vankelijkheid : 

· Overwegende dat het door de overleg
ging is, ter griffie van het hof van beroep, 
van het verzoekschrift tot cassatie, dat 
een eiser op authentieke wijze zijn voor
nernen openbaart zich tegen een door 
het hof van beroep inzake directe belas
tingen gewezen arrest t e voorzien ; 

Overwegende dat_ deze overlegging 
door de partij zelf of door haar bijzondere 
gevolmachtigde client te worden gedaan ; 

Overwegende dat ten cleze het verzoek
schrift tot cassatie onder omslag naar de 
griffie van het hof van beroep werd 
v erzonden ; dat die toezending niet aan de 
vereisten van artikel 289 v an het Wet
hoek van de inkomstenbelastingen vol-
doet; · 

(1) en (2) Raadpl. cass., 20 december 1960 
(Bull. en PASIC., 1961, I, 450); 11 september 
1962 en 21 mei 1963 (ibid., 1963, I, 51 en 
1013); 28 april 1964 (ibid., 1964, I, 920). 
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Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is; 

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

20 oktober 1970.- - 2e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Belpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V e1·slaggever, 
de H. Delahaye. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Colard, advocaat-generaal. 

1 e KAMER. - 22 oktober 1970. 

1° OPENBARE DIENST.- NATIONAL:E; 
MAATSCHAPPIJ VOOR DE; HUISV:E;STING. 
- TAAK VAN D:E;ZE V:E;NNOOTSCHAP EN 
DE DOOR HAAR ERKENDIJ: V:E<NNOOT
SOHAPPEN: - TAAK DIE EEN OPENBARE 

· D:IENST UITMAAKT. 

2° ALGEMENE RECHTSBEGINSE-
LEN. NrnT-TERUGWERKEND:m 
KRACHT VAN DE; WElTT:E;N :E<N V:E;RORDE
NINGSB:E;P ALING:E<N. ALGEMEEN 

RECHTSBE.GINSE.L. 

3o WETTEN EN BESLUITEN. 
NIET-TERUGWElRK:mNDE KRACHT VAN 
DE; WElTTEN :E;N VERORDENINGSBESLUI
TEN. - ALGEll'l.E.:E;N RECHTSB:E;GINSEL. 

4° WETTEN EN BESLUITEN: 
W:E;T B:E;TR:E;FFEND:E; :E<EN OPENBAR:E; 
Di:E<NST. - 0NMIDDELI,IJK TO:E;PASS:E;

LIJK. 

5o WETTEN EN BESLUITEN. 
W:mT VAN ll OKTOBER 1919 HOUDEND:E; 
INRICHTiNG VAN :E<EN NATION AL:E< 
MAATsOHAPPIJ vooR Go:mDKOPE Wo
NING:mN :mN WooNVERTREKKEN. 
WET TOT OPRICHTING VAN :E;:E;N OPE.N
BARE DIENST. - WET DIE NIET 
AFWIJKT VAN HET ALGEM.EEN R:E;OHTS

B:E<GWS:E<L VAN DE NmT-T:E;RUGWElRKING 
D:E;R WElTT:E;N. 

6o WETTEN EN BESLUITEN. 
T:mRUGWElRKENDE KRACHT. ~ WET 
B:E;TREFF:E;ND:E; :E;:E;N OP:E;NBAR:E; DIENST. 
- K.ARAKTER DAT NIET INSLUIT DAT 
D:E;ZE WElT TO:E<PASSE.LIJK IS OP DE. 
VROEG:E;R:E; VOLDONG:E;N TOESTAND:E;N. 
- K.ARAKT:E;R DAT NIET INSLUIT DAT 
DE; WElT T:E;RUGWElRKT. - U!TZOND:E;

RING. 

7o en go WETTEN EN BESLUITEN.
TERUGWElRKING. - NIET TERUGWER
KEND:E; WElT. - V:mRORD:E;NINGSBESLUI-

T:E;N V:E;REIST VOOR DE UITVOERING 
VAN D:E;RGELIJK:m WElT. - · VERORD:E;-. 

NINGSBESLUITEN DIE GEEN BEPALIN
GEN MET TERUGWElRK:mND:E; KRACHT 
KUNNEN INHOUD:E;N. 

9° WETTEN EN BESLUITEN. 
W:mTTEN BETR:E;FFENDE :m:mN OP:E;NBAR:E; 
DI:E<NST. - VERORD:E;NINGSB:E;SLUI;J':E;N 
V:E;R:E;IST VOOR DE; UITVOERING VAN 
D:E;RG:E;LIJK:m WElT. - B:E<SLUIT:E;N DIE; 
GE:E;N B:E;PALING MET T:E;RUGWElRK:mNDE 
KRACHT KUNNEN INHOUDEN. - UIT
ZON·DERING OP DEZ:E; REGE.L IN ZOVER 
NODIG OPDAT DEZE WElT DE DOOR DE 
WElTGEV:E;R G:E;WILDE TO:E;PASSING KAN 
V1ND:E;N. 

10° OPENBARE DIENST. - CoNTI
NUIT:E<IT VAN DE; OP:E;NBAR:E; DIENST. -
ALGE.ME:E<N R:E;CHTSBEGINSEL. 

ll 0 ALGEMENE RECHTSBEGINSE
LEN. - CONTINUIT:E;IT vAN DE; OPEN
BARE; DI:E;NST. - ALG:E<ME:E<N R:E;CHTS
B:E;GINSEL. 

( 12 RECHTERLIJKE MACHT. -
:E;VO:E;GDHEID VAN HET HoF VAN 

CASSATL'E; EN DE; R:E;CHTBANKEN OM: DE; 
WETTIGHEID NA T:E; GAAN VAN :E;:E;N 
V:E;RORDENINGSB:E;SLUIT BIJ DE; B:E;SLIS
SING OV:E<R DE; GRI:E;F VAN ONWElTTIG
HEID VAN DIT BESI,UIT, 'WELKE; GRIEF 
WElRD V:E;RWORP:E;N DOOR DE RAAD VAN 
STATE;, W AARBIJ :E;EN V:E;RZOEK TOT 
NI:E;TIGV:E;RKLARING VAN DIT B:E;SLUIT 
AANHANGIG WAS. 

1 ° RAAD VAN STATE. - V:mRzo:mK 
OT NIETIGV:E<RKLARING T:E;GEN :E;:E;N 

VERORD:E;NINGSBESLUIT, DOOR DE; RAAD 
vAN STAT:m v:mRwoRPE.N. - B:msLrssrnG 
DIE G:E;:E;N G:E<ZAG VAN G:E;WIJSD:E; HE:E;FT 
« ERGA OMN:E;S ». ARR:E<ST VAN 
Y:m.RW:E;RPING DAT G:E;EN AFBREUK DO:E;T 
AAN DE; V:E<RPLIOHTING VAN HET HOF, 
WAARBIJ AANHANGIG IS E:E;N VOORZIE
NING G:E;GROND OP DE; DOOR DE; RAAD 
VAN STATE; V:E<RWORPEN GRIEF VAN 
ONWElTTIGHEID, OM DE. WElTTIGitE.ID 
VAN DITZ:E;LFD:E; B:E;SLUIT NA TE GAAN. 

14° WETTEN EN BESLUITEN. -
WET VAN ll OKTOB:E;R 1919 HOUD:E;ND:E; 

INRICHTING VAN :E<E.N NATIONAL:E< 
MAATSOHAPPIJ VOOR GO:E<DKOPE Wo
NINGEN :E;N WoONV:E;RTREKK:mN, ARTI
K:E;L 15. - IN MINISTE.RRAAD OVER
L:E;GD KONINKLIJK B:E;SLUIT, TOT VAST
STE;LLING VAN DE; HUURPRIJZEN :E;N DE 
VOORW AARDEN VAN TO ELATING VAN 
DE; HUURD:E;RS, P:E;RSONEN IVIET B:E;SCHEI
D:E;N INKOJVIEN, DIE; OP RET BIJ DE WElT 
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INGEV0ERDE STELSEL .RECHT- HEBBEN. 
- Qp ADVIE\S VAN DEZE VENNOOTSCHAP 
GENOlliEN . BESLUIT. 

15° WETTEN . EN . BESLUITEN. -

UITVOERINGSBESLUITEN VAN DE WET 
VAN ll OKTOBER 1919 HOUDENDE 
INRICHTING VA.'< EE.N NAT;IONALE 
MAATSCHAPPIJ VOOR GoE.DKOPE Wo
NINGEN EN W OONVERTREKKEN. 
KONINKLIJK BESI;UIT VAN 20 DECElii
BER 1954 TOT VAS.TSTELLING VAN DE 
HUURPRIJZEN VAN DE HUURDERS, P.ER
SONEN MET BESCHEIDEN INKOMEN . -
KONT.NKLIJK BESLUI'l' OPGEHEVEN BIJ 
ARTIKEL 13 VAN HET KONT.NKLIJK BE
SLUIT VAN 14 DECEMBER 1960. 

16° WETTEN EN BESLUITEN: 
UITVOERINGSBESLUITEN VAN DE WET 
VAN ll OKTOBER 1919 HOUDENDE 
INRICHTING VAN EEN NATIONALE 
MAATSCHAPPIJ VOQR GOEDKOPE Wo
NINGEN EN . WOONVERTREKKEN. 

BESLUIT VAN 14 DECEMBER 1960. -
BESLUIT TOT INVOERING VAN EEN 

. STELSEL TOT F,.ERAANPASSING VAN DE 

HUURGE.LDEN. 

17° WETTEN EN BESLUITEN. 
WET VAN ll OKTOBER 1919 HOUDENDE 
INRIC.HTING 'VAN EEN NATIONALE 
MAA.TSCHAPPIJ VOOR GOEDKOPE ·wo

NINGEN EN WOONVE.RTREKKEN. "--
UITVOERINGSBESI:.UIT VAN DEZE WET. 
- BEPALT.NGEN VAN EE.T BESLUI'l' VAN 
14 DECEMBER 1960 TOT REGELINC VAN 
DE HERAANPASSING VAN DE HuURGE.I ·· 
DEN. - .TOEPASST.NG DIE KAN WORDEN 
UITGESTELD EN LOSGEMAAKT VAN DE 
TOEPASSING VAN DE ANDE.RE. UITVOE
RINGSBEPALINGEN VAN DE WET VAN 
ll OKTOBER 1_919, ZON;DER AFBREUK TE 
DOEN AA..."< HET ALGEMEEN BEGINSEL 
VAN DE CONTINUITEiT VAN DE OPEN
BARE DIENST. 

18° WETTEN EN BESLUITEN. -
WET VAN ll OKTOBER 1919 HOUDENDE 
INRICHTING VAN EEN " NATIONALE 

··MAATSCHAPPIJ vooR GoltD.KOJ;>E Wo
NINGEN EN W60NVERTREKKEN. · ' 
KO;NfNKLIJK ·BESLUIT VAJ'(· 14 DECEM· 
BER 1960, ARTIKEL 3. _:_ WETTELIJKE 

BEPALING> 

19° WETTEN EN BESLUITEN. -
·. ·i·WET .VAN. ll OKTOBER 1919 HQUDENDE 

OPRICHTING VAN" EEN . NATIONALE 

MAATSCHAPPIJ VOOR GOEDKOPE W 0-
NT.NGEN · EN · WooNVERTREKKEN. 

- WET DIE . NA OPHEFFING VAN Hi;;T 

:kONINKLIJK BE.SLUIT VAN 20 DECEM.' 
BER 1954 ' EN 'NIETTEG:ElNSTAANDE DE 

NIETIGVERKLART.NG DOOR · .DE ·RAAD 
· V.AN STATE VAN HET KONT.NKLIJK 
. BESLUIT VAN 14 DECEMBER 1960 ·EEN 

ONONDERBROKEN UITVOERING HEEFT 
KUNNEN C:ENIETEN, WAARI:>'OOR DE 
CONTT.NUITEIT VAN DE OPENBARE 
DIENST WERD VERZEKERD. 

20° WETTEN EN BESLUITEN. -
WET VAN ll OKTOBER 1919 HOUDENDE 

· INRICHTING VA.'< EEN NATIONALE 
MAATSCHAPPIJ VOOR GOEDKOPE Wo
NINGEN EN W OONVERTREKKEN. 
UITVOERINGSBESLUITEN VAN DEZE 
WET. - KONT.NKLIJK BESLUIT VAN 
1 OKTOBER 1963 TOT T.NSTELLING VAN 
EEN HERAANPASST.NG VAN DE HUUR
GELDEN.- BEPALT.NGEN DIE VOLGENS 
DE TEKST VAN HET BESLUIT MOETEN 
TERUGWERKEN OP DE DATU M VAN 
1 JA..."<UARI 1962.- ON.WETTELIJKHEID 

VAN DEZE BEPALT.NGEN )11ET TERUG · 
WERKEN DE KRACHT. 

1° De taak waa1·mee de wet de N ationale 
Maatschappij vooT de Huisvesting als
mede de d001' haa?' ·e1·k•nde vennootschap
pen belast, namelijk votkswoningen te 
bottwen en tegen lage1·e huu1·pTijs dan de 
gewone te ve1·hu1·en aan " pm·sonen met 
"bescheide1~ inkomen », maakt ecn -open- . 
bare dienst uit (1). (Wet vaJ;l 11 oktober 
1919, gewijzigd bi.i die van 27 juni 
1956.) 

2<i en 3° De :ni"et-te1·ugwe1·kende krach.t ?!an 
de wetten en ve?'o?·cleningsbesluiten is een 
algemeen 1·echtsbeginsel, dat de indivi
duele" ·belangen ·en de 1'echtszeke1·heid 
wam·b01·gt, en w01·dt onae1· mee1· gehul

. digd in a1·tikel 2 van het Burgerlijlc Wet-
boek (2) (3). · 

4° De wet bet1·efjende een ovenba1·e .dienst 
.is, zoals·alle ande1·e wetten, onmiddeUijk 
toepasselijk op alle toekomstige gevolgen 
va1~ toestanden die zijn ontstaan ·ondm· 
de gelding van de v"?·oege1·e wetgev•:ng 
en · haa1· ka1·akte1· van openbare orde 
1:mplicee1·t ·geen -tentgwerking . ( 4). 

5° De wet v~n 11 oktobm: 1919 houdende 
. imichting van een Nationale Maatschap

pjj voo1· G_oedkope W oningen en W o.on
ve1't1'eklcen, die een openbare d~enst 
op1·icht en oTganiseeTt, wijlct niet aj van 
het algemeen 1·echtsbeginsel van de niet-

, te?·ugwerki'(bg dew wetten -.(5). 

(1) (2) en· (3) RaadpL de conclusie van ·het 
openbaar ministerie en de erin geciteerde 
auteurs, in Bull. en PAsiC., I, biz. 147. 

(4) en (5) De woorden « indiv.iduele belan~ 
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6° Het bijzonder voo.rwerp van de wet 
bet?·eflende een openbw·e dienst kan 
uiteraa1'Cl deze ue~ niet toepasselijk 
maken op de vroege.re voldongen toe
standen, behalve wannee1· het zeke1· is 
.dat zij volgens de wil van de wetgever 
met tentgwm·kende kracht van toepassing 
zou zijn op de becloelde toestanden (I). 

7° Bij de vervullj.ng van de opdracht, cl·ie 
artikel 67 van de G1·ondwet haw· 
heejt toegekend, dient de uitvoe1·ende 
macht he~ algemeen beginsel van niet
terugwe?·king in acht te nemen bij de 
tenuitvoedegg·ing van een wet zonder 
te1·ugwe1·kende kmcht (2). 

8° Op st1·afje van onwettigheid, kunnen de 
ve1'0?'deninge1t en besluiten genomen te1· 
uitvoering van een wet bet1·efjende een, 
openbw·e dienst geen bepaling met tentg
we?·kende h ·acht inhouden, tenzij de 
wet in deze mogelijkheid uitcl1·ukkelijlc 
heeft voo1·zien (3). 

9° De ve?'01'Cleningen en besluiten genomen 
te1· uitvoer.h~g van een wet bet1·ef}ende 
een ope'f.l,bare dienst kunnen slechts 
een bepaling met terugwe1·kende h·acht 
~nhottden, inzove1· nod1:g opdat deze wet 
de door de wetgeve1· gewtlde toe1 assing 
kan vinden, onder mee1· in geval van 
vervanging van een V?'oege1·e reglemen
te?·ing door een nieuw'" die wo1·dt gena
men te1· ttitvoe1·ing van eenzeljde wet, · 
ten einde te voldoen aan de ve1·eisten van 
de continuUeit van de openba1·e dienst ( 4). 

I0° en ll 0 De continu'iteit van de openba1·e 
dienst is e.en algemeen ?'echtsbeginsel (5). 

y I2° en 13o Het ar1·est, waa1·bij de Raad 
van State een ve1·zoelc tot nietifjVe?·lclciring 
van een verordeningsbesluit verwe1·pt, 
heeft geen kmcht va1~ gewiJsde erga 
omnes. Het lean geen ajb1·euk doen aan 
de ve1·plichting van de 1·echtbanken om 
de wettighe1d van een besluit na te 11aan 
en evenmin aan aie van het Hoj van 
cassat1:e pm de wettighe•:d van ditzeljde 
besluit na te gaan, wanneer bij het Hof 
aanhc.,ngig is· een voo1·ziening, oolc al 
ua.s deze geg1·ond op de doo1· de Raad 
van State Ve?'WO?'pen g1·iej van onwettig
heid (6). (Grrmdwet, art. 1070) Impli-
ciete oplossing.) I 

gen " worden hier niet genomen in de betekenis 
van een tegenstelling met de « individuele 
rechten "· . Het algemeen beginsel van de niet
terugwerkende kracht · van de wet waarborgt 
zowel de individuele rechten als de indivi
duele belangen.-

I4° Op advies van de Nationale Marlt
schappij t·oor de Huisve8ting, kan de 
Koning, bij een in ministe1'1'aad ovedegd 
besluit, de hnurpriJzen vastleggen toe
passeli.'lk op de hutt1'Cle?'S van de erkende 
maatschap]JiJen en op deze van de 
Nationale Maatschappij, alsmede de 
voo?·waarden van toelating van de hutw
ders, pm·sonen met bescheiden inkomen, 
die op het bij de wet ingevoe1'Cle stelsel 
1·echt hebben. (Wet van ll oktober I9I9, 
art. I5, gewijzigd onder andere bij de 
wet van 27 jm1.i I956.) 

I 5° Het koninklijk besluit van 20 december 
1954 tot vaststelling van de huu1'p1·ijzen 
van de woningen toebeho1·ende aan de 
Nationale Maatschappij vo(n· de Huis
vesting· of aan de do01· haa?' e1·kende 
maatschappijen is OfJgeheven bij a1·ti-· 
lcel 13 van het koninklijk besluit van 
14 decembe1· 1960. 

I6° A1·tikel 4 van het besluit van 14 decem
be?' 1960 voe1·t een stelsel in, waarvan 
de toepassing he1·haaldelijk we1·d uitge- . 
steld, voo1· de heraanpassing van de 
huw·gelden die moeten w01·den betaald 
doo1· de huu1'Clers die, wegens ve1·hoging 
van htm inkomen, niet mee1· beant
woo1'Clen aan het beg1·ip van pe1·sonen 
met bescheiden inkomen, in de zin 
van w·tilcel 2 waa1·bij een toelatings
maximum w01·dt vastgesteld. 

I7° De toepassing van de bepalingen van 
het besluit van 14 decembe1· 1960 tot 
regeling van de heraanpassing van de 
huU?·gelden die moeten betaald worden 
door de huurders die, wegens verhoging 
van hun inkomen, niet me'e1· beantwoo?'
den aan hefr beg1·ip van pe1·sonen met 
bescheiden inkomen, kan w01·den uitge
steld en losgemaakt van de toepassing 
van de andere uitvoeringsbepalingen van 
de gewijzigde wet van 11 oktobe1· 1919, 
zonder afbreulc te doen aan het algemeen 
beginsel van de continuUeit van de 
openbare dienst, daa1· deze met name 
verzekerd was door de toepassing van de 
1·egel s vervat in m·tilcel 3 van het besluit 
van 14 december 1960. 

I8° De Koning heeft bij artikel 3 van het 
koninlclijk besluit van 14 decembe1· 1960 
op geldige wijze de huU?·gelden vastge
steld die ove1· het algemeen vanaf 
1 januari 1961 toepasselijk zijn 'op de 
huu1'Clers van de Nationale Ma,atschappij 

(1) tot (5) :l;ie noot 1. onderaanblz. 169. 
(6) Raadpl. cass., 16 december 1965 (Bull. en 

PASIC., 1966, I, 513) en de conclusie van het 
openbaar ministerie, inz. biz. 522 en .523. 
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voor de Huisvesting en de doo1· haar 
erkende maatschappijen, en meer be
paald op de pe1·sonen met bescheiden 
inkomen bedoeld bij a1·tikel 15 van de 
wet van 11 o.kto bm· 1919 houdende inrich-

. ting van een Nationale Maatschappij 
voo1· Goedkope Jtl"1 oningen en l'Voonvm·.
trekken. 

19° De wet van 11 oktober 1919 houclende 
im·ichting van ee?~ Nationale Maatschap
pij voo1· Goedkope J¥ oningen en Jtl"T oon
ve1't1·ekken heejt, na opheffing van het 
koninklijk besluit van 20 decernbe1· 1954-
en niettegenstaande de nietigve1'klm·ing 
doo1· de Raad van State van het konink
lijk besluit van 14 decembe1· 1960 die 
een he1·aanpassing van cle . huurgelden 
van bepaalde huu1·de1's 1·egelden, een 
ononde1'broken uitvom"ing kU?inen genie
ten, waa1·doo1· cle continuiteit van de 
openba1·e dienst we1'd ve1·zeke1·d (1). 

20° Bij geb1·eke van cle zekeTe wil van cle 
wetgeve1· orn cle toepassing met tm·ug
werkencle k1·acht toe te staan van de 
nieuwe bepalingen van het koninklijk 
besluit van 1 oktobe1· 1963 waarbij cle 
he1'aanpassing van de huu1·gelclen van 
bepaalcle huunlm·s we1'd ingestelcl, heejt 
de ttitvoe1·encle macht cleze bepalingen 
niet wettelijk kunnen doen te1·ugwe1·ken 
op 1 Janua1·i 1962 (2). 

(COOPERATIEVE HUURDERSVENNOOTSCHAP 
« RET BRABANTS '.rEHUIS », T. KWANTEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 december 1966 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2, 1319, 1320, 
1350, 1351, 1352 van het Bmgerlijk 
Wetboek, 6 van de wet van 31 mei 1961 
betreffende het gebruik der talen in 
wetgevingszaken, het opmaken, bekend
maken en in werking treden van wetten 
en verordeningen, 1, 4, 9 van de wet 
van 23 december 1946 houdende instel
Iing van een Raad van State, I, 5, 15 
van de wet van ll oktober. l919 houdende 
inrichting van een N ationale Maatschap
pij voor Goedkope Woningen en Woon
vertrekken, evengenoemd artikel 15 ge
wijzigd bij artikel 16 van de wet van 
7 december 1953 houdende een nieuwe 
regeling inzake krotopruiming en waarbij 
de Nationale Maatschappij voor Goed
kope Woningen en Woonvertrekken en 

(1) en (2) Zie noot 1 onderaan blz. 169. 

de N ationale Maatschappij voor de 
Kleine Landeigendom gemachtigd wor
den het voorwerp hunner bedrijvigheid 
uit te breiden, alsmede de evengenoemde 
artikelen 1, 5 en 15, gewijzigd bij arti
kel 14, §§ 1, 5 en 7, van de wet van 
27 jtmi 1956 tot wijziging en aanvulling 
van de wetgeving betreffende de huis
vesting, .3, 4 en 13 van het koninklijk 
besluit van 14 december. 1960 houdende 
-vaststelling a) van de voorwaard€m 
inzake inkomen voor het in huur nemen 
van vrijstaande woningen die aan de 
door de N ationale Maatschappij voor de 
Huisvesting erkende vennootschappen 
of aan de N ationale Maatschappij zelf 
toebehoren en b) van de huurprijzen van 
de woningen die aan voormelde vennoot
schappen toebehoren, eve~1genoemd arti- · 
kel 4 zoals opgenomen door artikel 5 van 
het koninklijk besluit van 1 oktober 
1963 tot wijziging van voornoemd 
koninklijk besluit van 14 december 1960, 
5, 13 van het bedoelde koninklijk besluit 
van 1 oktober 1963, van het gezag toe
gekend bij de artikelen 1350 tot 1352 
van bet Burgerlijk Wetboek, 1, 4 en 9 
van de voornoemde wet van 23 decem
ber 1946 aan het arrest nr 10.118 van de 
3• kamer van de afdeling administratie 
van de Raad van State van 28 juni 1963 
en van de bewijskracht, bij de artike
Ien 1319 en 1320 van het Bmgerlijk Wet
hoek toegekend aan het evenvermeld 
arrest van de Raad van State en, voor 
zoveel als nodig, aan de tekst van het 
oorspronkelijk artikel 4 van voornoemd 
koninklijk besluit van 14 december 1960, 
de artikelen 3 van het koninklijk besluit 
van 28 februari 1961 en 2 van het 
koninldijk besluit van 26 juli 1961, beide 
laatste koninklijke besluiten tot wijziging 
van het voornoemd koninklijk besluit 
van 14 december 1960, 

doordat het bestreden vonnis - na te 
hebben vastgesteld dat eiseres een door 
de N ationale Maatschappij voor de 
Huisvesting erkende vennootschap is en 
dat verweerder, huurder van eiseres, 
vanaf 1 januari 1962 tot 1 oktober 1963, 
aan laatstgenoemde tweeentwintig maan
delijkse bijkomende huurgelden ten be
drage van 825 frank, dit is in totaal 
18.150 frank, heeft betaald - eiseres 
heeft veroordeeld om aan vei'weerder het 
evengenoemde bedrag van 18.150 frank 
verhoogd met de gerechtelijke' interest en 
de kosten, terug te betalen op grond 
dat die bijkomende bedragen werden 
betaald met toepassing van het niet 
ingetrokken artikel 3 en van het nieuw 
artikel 4 van voornoemd koninklijk 



besluit van 14 december 1960 en van de 
artikelen 5 en 13 van voornoemd konink

.Iijk besluit van 1 oktober 1963, dat deze 
verordeningsbepalin.gen werden· vastge
steld krachtens artikel 15 van voornoem
?-e wet vaii 11 oktober 1919, die gewijzigd 
JS zoals reeds vermeld, dat artikel 15 
niet afwijkt van het beginsel van de 
niet-terugwerking van wetten en ver
ordeningen, bepaald bij artikel 2 van het 
Burgerlijk We~boek en bij de wetgeving 
betreffende de mwerkmgtreding van wet
ten en ve~·ordeningen, dat ongetwijfeld 
de wetgevmg betre::fende de huisvesting 
de taak om volkswoningen te bouwen 
niet aan openbare besturen heeft opge
dragen, .. maar aan vennootschappen met 
·burgerhJk karakter en opgericht in de 
vorm van een handelsvennootschap, waar 
~penbare macht en particulier initiatief 
samengaan, dat evenwel door eiseres niet 
werd aangetoond dat de nationale als
mede de gewestelijke maat.schappijen 
een openbare dienst waarnemen of dat 
de rechten die voor een huurder ontstaan 
uit een huurcontract dat met een van 
haar vennootschappen werd gesloten met 
betrekkmg tot een op hun initiatief 
gebouwde woning, openbare rechten in 
ruime zin en geen private rechten zijn, 
da~ derhalve voornoemd koninklijk be
slmt van 1 oktober 1963 geen bepalingen 
met terugwerkende kracht kon vaststel
len en dat het besluit, dat in het Belgisch 
Staatsblad van 19 oktober 1963 is bekend
gemaakt, niet toepasselijk was dan vanaf 
1 november 1963, zonder terugwerking, 

te1·wijl, ee1·ste ondenleel, uit de artike
len 1, 5 en 15 van voornoemde wet van 
11 oktober 1919, die gewijzigd zijn zoals 
reeds vermeld, voortvloeit dat de taak 
aan eiseres opgedragen, om volkswonin~ 
gen te bouwen en deze te verhuren tegen 
een verlaagde prijs, een openbare dienst 
met sociale doeleinden u.itmaakt, en het 
recht op dergelijke verlaagde prijs dat 
voor een huurder ontstaat uit een huur
?ontr~ct m.et eiseres, een openbaar recht 
rn rurme zrn rs, 

en terwijl hieruit volgt dat, in strijd 
met wat het bestreden vonnis beslist de 
artikelen 5 en 13 van voornoemd konink
lijk besluit van 1 oktober 1963 die een 
nieuw artikel 4 in het evengenoemd 
koninklijk besluit van 14 december 1960 
opnemen en aldus het bedrag van de door 
de huurders van eiseres verschuldigde 
ht~urgelden met terugwerking tot 1 janu
an 1962 vaststellen, een aangelegenheid 
regelden die niet vatbaar was voor de 
i;Jepas~ing van het beginsel var~ de niet-

•• ' •I. ' 

·terugwerking, bepaald ·bij ·artikel 2 van 
het Butgerlijk Wetboek; 

tweede ondeTdeel, artike} 15 van VOOr
noemde wet. van 11 oktober 1919 dat 
gewijzigd is .zoals reeds vermeld, bepaalt 
dat de Konmg de huurprijzen vaststelt 
die toepasselijk zijn op de huurders va~ 
de vennootschappen die, zoals eiseres, 
·door de Nationale Maatschappij voor de 
Hrusvesting erkend zijn, 

te1·wijl uit de artikelen 3 en 13 van 
voornoemd koninkhjk besluit van 
14 december 1960, uit het gezag bij de 
a;~·trkelen 1350 tot 1352 van het Burger< 
liJk Wetboek, 1, 4 en 9 van de voornoem
de wet van 23 december 1946 toegekend 
aan. het arrest nr 10.118 van de 3• kamer 
van de afdeling administratis van de 
Raad van State van 28 juni 1963 en uit 
de bewijskracht bij de artikelen 1319 en 
1320 van het Bill'gerlijk Wetboek toege
kend aan het evenvermeld arrest van de 
Raad van State en, voor zovee~ als nodig, 
aa~ de tekst van het oorspronkelijk 
artrkel 4 van voornoemd koninklijk 
besluit van 14 december 1960, de artike
len 3 van het koninklijk besluit van 
28 februari 1961 en 2 van het koninklijk 
besluit van 26 juli 1961, beide laatste 
koninklijke besluiten tot wijziging van 
voornoemd koninlclijk besluit van 
14 december, voortvloeit dat, toen voor
noemd koninklijk besluit van 1 oktober 
1963 werd genomen, de Koning voor de 
periode. vanaf. 1 januar.i 1962 nog geen 
huurprrJzen dre toepasselijk zijn op de 
huurders van eiseres, op geldige wijze 
had vastgesteld en dat het aan de 
Koning stond een reglementering tot 
vervanging van de nietig verklaarde 
bepalingen te doen terugwerken, wanneer 
eenmaal die reglementering noodzakelijk 
was opdat voornoemd artikel 15 van de 
wet van 11 oktober 1919 de door cl.e 
wetgever gewilde toepassing zou vinden, 

terwijl h.ieruit volgt dat de artikelen 5 
en 13 van voornoemd koninklijk besluit 
van 1 oktober 1963 wettelijk en zonder de 
beginseleu te schenden betreffende de 
niet-terugwerking en de inwerkingtreding 
van de wetten en de verod.eningen zoals 
die zijn vastgesteld bij de artikelen 2 van 
het Burgerlijk Wetboek en 6 van de 
voornoemde wet van 31 mei 1961 in 
evenvermeld koninklijk besluit van 
14 december 1960 een nieuw artikel 4 
hebben opgenomen, waarbij ·de door de 
huurders van eiseres te betalen huUl'prij• 
zen met terugwerking tot 1 januari 1962 
werden vastgesteld : · · 

yYat het eerste o~derdeel betreft : 
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Overwegende dat blijkens ·de bepaliri.
:gen · van d e wet van ~-1 ?ktober · 1~19~ 

·.gewijzigd onder meer biJ die van 27 JUlll 
1956, de .taak waarmee ·de· Natwnale 
Maatschappij voor de Huisvesting i als
mede de door haar erkende · vennoot
schappen, waaronder eiseres, • belast wer-

. den, dit is volkswoningen te bouwen: en 
tegen een lagere huurprijs dan de gewone 
te verhuren aan personen met bescheiden 
inkomen, een openbare dienst uitmaakt ; 

Overwegende echter dat daaruit_ niet 
kan worden a£geleid dat, zoals e1seres 
beweert de uitvoerende macht bij het 
vaststeilen van verordeningsbepalmgen 
om dergelijKe wetgeving toe te passen, 
vrij is van de verplichtin~ J:et algemeen 

· r achtsbeginsel, dat de mdtviduele belan
gen en de rechtszekerheid waa.rborgt, na 
t e !even met name de niet-terugwerking 
van de , wet, welk beginsel onder meer 
in artikel 2 van het Burgerlijk W etboek 
wordt gehuldigd ; 

Overwegende immers dat, indien vol
gens dit qeginsel een wet betreffende een 
openbare dienst, zoals -~rouwens al.le 
andere wetten, onmiddelliJk toepassel!Jk 
is op aile toekomstige gevolgen .van toe
standen die zijn ontstaan onder de gel
ding van de vroegere wetgevin15, haar 
bijzonder voorwerp nochtans met vol
staat om ze toepasselijk te maken op 
vroegere voldongen toestanden, behalve 
wanneer h et zelmr is dat zij volgens de 
wil van de wetgever met terugwerkende 
kracht van toepassing zou zijn op de 
bedoelde toestanden ; 

Overwegende dat de uitvoerende mac~t 
bij het vervullen van de opdracht die 
haar bij artikel 76 van de Grondwet 
wordt toegekend, zelf het algemene 
beginsel van de ni~t-terugw:erking di~nt 
in acht te nemen biJ de tenmtvoerleggmg 
van een wet zonder terugwerkende 
kracht ; dat verordeningen en besluiten 
genomen ter uitvoering van een wet 
betreffende een openbare dienst, _op 
straffe van onwettigheid, geen bepalm
gen met terugwerkend~ kracht kunJ?-_en 
inhouden tenzij de wet m deze mogehJk
heid uitdrukkelijk heeft voorzien, behalve 
inzover nodig opdat de wet de door de 
wetgever gewilde toepassing kan :vinden, 
onder meer in geval van vervangmg va;n 
een vroegere reglementering ~oor een 
nieuwe die wordt genomen t er .mtvoermg 
van een zelfde wet, ten einde te voldoen 
aan de vereisten van de continuiteit van · 
de openbare dienst; 

· .. W at he~ tweede onderdf;)el betreft ; 

Overwegende dat de wet van ll ·okto-

ber 1919·- onder m eer gewijzigd bij ·die· 
· van· 27 jtmi 1956 - waarbij een · N atio
nale Maatschappij voor de Huis~esting 
wordt opgericht, in '_artikel , 15 bepaalt 
dat de ·Koning, -op advies ·van be_ddelde 
maatschappij en bij een ·in Ministerraad 
·overlegd besluit, onder meer ·de· huur
prijzen vastlegt toepasselijk op _·de huur
ders van de erkende vennootschappen 
en op deze van de Nationale .Maatschap
pij, alsmede de voorwaarden van to ela
ting v an de huurders, die p ersonen met 
bescheiden inkomen moeten zijn ; 

Overwegend e dat artikel 13 -iran het 
koninklijk besluit van 14 december 1,960 
vervallen verklaart het koninldijk besluit 
van 20 december 1954 waarbij voordien 
de huurprijzen voor ,c;ie-woningen van ~e 
erkende maatschappiJen en van de Natw-

. nale Maatschappij zelf waren vastge-
steld; · 

Dat het besluit van 14 december 1960 
bij artikel 3, waarvan de wettigheid 
niet wordt betwist en d at wordt toege
past v anaf de inwerkingtreding van dat 
b esluit, dit is op 1 januari 1961 , krach
tens artikel 14, de regels stelt, door de 
N ationale Maatschappij voor de Huisves
ting en haar erkende maatschapJ?_ijen 
bij bet vaststellen van de huurpnJzen 
van hun woningen in acht t e nemen ten 
einde het door d e wetgever beoogde 
sociale belang te behartigen ; dat d eze 
regels principieel de grofi:dcriteria over
nemen die krachtens art1kel 1 van het 
koninklijk b esluit van 20 decemb~r 195~ 
van toepassing waren vo6r 1 JanuarJ 
'1961; 

Overwegende evenwel dat de uitvoe
rende macht bij het besluit van 14 decem
b er 1960 meer b epaald bij artikel 4, 
voor de ~erste maal de toepassing heeft 
voorgeschreven, vanaf 1 april 1961, van 
een stelsel van aangepaste huurprijztjn 
ten laste van de huurders die wegens de 
verhoging van htm inkomen tijdens de 
huurovereenkomst niet m eer beantwoor
den aan h et b egrip van personen met 
b escheiden inkomen in de zin van arti
.kel 2 van h et voornoemd besluit, waarbij 
een " toelatings-maximum » wordt vast
gesteld; 
. Dat de toepassing van ·dat stelsel van 
heraanpassing. van huurprijzen, aanvan
kelijk reeds mtgesteld tot _1 ~pr1l 1961, 
achtereenvolgens naar 1 Junf 1961· en 
1 januari 1962 wer_d v~rschoven. respec
tievelijk bij de koninkhJke beslmten van 
28 februari 1961 en 26 juli 1961 ; 

Dat aldus blijkt dat, haar de opvatting 
·zelf van d e uitvoerende· m acht, de toe
passing · van de bepalinge1i · tot de aan-
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.passip.g van smnmige huurgelden kon 
worden uitgesteld en losgemaakt van de 
toepassing van de overige uitvoerings
bepalingen van d e wet, zonder aan het 
algemene beginsel van de continu1teit 
van de openbare dienst afbreuk te doen, 
daar deze m et name verzekerd was door 
de toepassing van de r egels vervat in 
artikel 3; 

Overwegende dat ten opzichte van de 
beoordeling van de betwisting bij de 
bestreden beslissing b eslecht, de recht
bank aan het arrest van 28 juni 1963 
van de-Raad van State zijn juiste draag
wijdte geeft als zij die beperkt tot de 
nietigverklaring van de aanpassing van 
bepaalde huurgelden, zoals deze werd 
ingevoer~ en ingericht bij voormeld arti
kel 4 van het koninklijk besluit van 
14 december 1960 ; 

Overwegende dat d e rechtbank stetmt 
op de onwettigh eid van de toepassing 
met terugwerking op 1 januari 1962, 
voorgeschreven bij artikel 5 van het 
koninklijk besluit van 1 oktober 1963, 
van de bepalingen van dit artikel 5 in de 
plaats gesteld van de b ep alingen van het 
door de Raad van State nietig verklaard 

. artikel 4 van het koninldijk besluit van 
14 december 1960 ; 

Overwegende dat, ongeacht de waarde 
van de redenen van de bestreden beslis
sing die door de voorziening worden 
~etwist , ~eze beslissi~•g wettelijk gegrond 
IS; 

Dat irmnet·s uit de voorafgaande over
wegingen voldoende blijkt dat de Koning 
bij artikel 3 van het koninldijk besluit 
van 14 december 1960 op geldige wijze 
de hmiTpi·ijzen h e'eft vastgesteld die over 
'het algemeen vanaf 1 janu ari 1961 toe
,passelijk zijn op de ]murders van de 
N ationale Maatschappij en van de door 
haar erkende m aatsch appijen, en meer 
bepaald op de personen met bescheiden 
inkomen bedoeld bij artikel 15 van de 

'wet van ll oktober 1919; 
Dat aldus, na de opheffing van het 

koninklijk b esluit van 20 december 1954 
.e~ . niettegenstaande d e nietigverklarii'ig 

(1) De grondslag van de bij artikel 1384, 
lid 1, van het Burgerlijk Wetboek vastgestelde 
aansprakelijkheid is de fout. Deze fout wordt 
door de wet ten laste gelegd van de bewaarder 
van de zaak en ligt in het feit dat hij een 
door een gebrek aangetaste zaak onder 
bewaring heeft. Hij die schadevergoeding eist 
moet het bewijs leveren van dit gebrek als
mede van het oorzakelijk verband tussen het 
g~brek e~ de schade. Levert de getroffene dit 

bij het arrest van 28 juni 1963 van de 
Raad van State van de b epalingen van 
het koninklijk besluit van 14 december 
1960 die de heraanpassing van de huur
prijzen van bepaalde !murders reg elden, 
deze wet een ononderbroken uitvoering 
kon genieten waardoor de continui:teit 
van de openbare dienst werd verzekerd ; 

Overwegende derhalve dat , bij gebreke 
van de zekere wil van de wetgever om 
de toepassing met terugwerkende kracht 
toe te staan van de nieuwe bepalingen 
van het koninklijk besluit van 1 oktober 
1963 waarbij de aanpassing van de huur
gelden van bepaalde huurders werd inge
steld, de uitvoerende macht deze bepa 
lingen niet wettelijk heeft kunnen doen 
terugwerken op 1 januari 1962; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen ; 

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

22 oktober 1970. - 1e kamer. -
Voo1·zittm·, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1·, 
de H. P errichon. - Gelijkluidencle con
chtsie, de H. Ganshof van der Meersch, 
procureur -generaal. - PleiteT, de 
H . Bayart. 

1 e KAll'lER. - 22 oktober 1970. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). ARTI-
KEL 1384, LID 1, VAN RET BURGERLIJK 
W:mTBOEK.- GEBRE.K VAN DE ZAAK. 
- BEGRIP . 

De do01· schade get1·o {fen pe1·soon die de 
bewaanle1· van een levenloze zaak aan
sprakel~jk stelt 01J g1·oncl van a?'tikel1384·, 
lid 1, van het Bu1·ge1'lijk JiVetboek, moet 
niet alleen bcwijzen dat de zaak cloo1· een 
geb1·ek was aangetast, mam· oak dat clit 
geb1·ek cle schacle, wam·van hij vm·goecling 
v01·de1'f, heejt vm·oo1·zaakt ( 1) . 

dubbel bewijs, dan wordt. de fout van de 
bewaarder vermoed. Dit vermoeden is abso
luut. Ret kan slechts worden omgekeerd door 
het bewijs van de vreemde oorzaak. Raadpl. 
cass., 27 november 1969 (.A1T. cass;, 1970, 
blz. 306, en de conclusie van het openbaar 
ministerie voor dit arrest en de in deze con
clusie geciteerde auteurs, verschenen in Bull. 
en PASIC., 1970, I, 277). · 
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(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 

OPENBARE WERKEN, T. DUPONT, BURY 
EN PATROONKAS VAN HANDEL EN 
NIJVERHEID.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 april 1969 door het Holvan 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1382, 1383, 1384, 
lid 1, van het Burgerlijk W etboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest beslist dat 
het litigieuze ongeval voor de helft te 
wijten is aan de schuld van eiser en hem 
veroordeelt om- de schade voor de helft 
aan aile verweerders te vergoeden, op 
grand dat het ongeval werd veroorzaakt 
door de schuld van de getroffene, die 
veel te snel reed, gelet op de buitenge
woon slechte weersomstandigheden ... die 
het verkeer bi,izonder moeilijk maakten, 
dat er namelijk zoveel regen viel dat de 
ruitenwissers niet meer voldeden en dat 
de zichtbaarheid slechts een paar meter 
bedroeg; dat in dergelijke omstandig
heden de getroffene, die met een snelheid 
van ongeveer 80 kilometer per uur reed, 
tegen een boom b otste die dwars over de 
weg was gevallen, dat deze schuld van 
de getroffene echter de aansprakelijkhcid 
van eiser als eigenaar en bewaarder van 
de boom niet uitsluit " indien deze boom 
is omgevallen wegens een gebrek waar
door hij was aangetast », dat uit. de 
vaststellingen van de deskundige van de 
familie van de getroffene duidelijk blijkt 
dat deze boom zeer rot was .. . en dat 
hij niet per ongeluk of bij toeval · is 
omgevallen, dat de storm de aanleiding 
en niet de oorzaak is geweest, dat het 
geenszins gaat om toeval of overrriacht, 
dat bovendien een zorgvuldig toezicht op 
de bomen langs de wegen noodzakelijk 
is wegens de gevaren die ze opleveren, 
dat, ten deze, • dit toezicht blijkbaar 
o:tvoldoende is geweest en dat eiser dns 
eveneens aansprakelijk is voor het liti
gieuze ongeval, 

terwijl, om aansprakelijk te zijn voor 
de daad van een levenloze zaak die. men 

. onder zijn bewaring heeft, het niet vol
staat dat een gebrek van de zaak de 
oorzaak is geweest van het gedrag van 
deze zaak, doch ·dat er een noodzakelijk 
causaliteitsverband nodig is tussen het 
verkeerde gedrag van· de zaak of een 
fout in de bewaring van deze zaak en de 

schade zoals ze zich in . conc'1-~to h 
voorgedaan, zodat de h1erbov-e eeft 
genomen redenen van het ·a~ n ov~r' 
volstaan om de aansprakelij kh e~t met 
eiser ten deze wettelijk te rechtv-a 81~. van 
.daar ze het b estaan niet vastFstei!r lgen; 
een vaststaan~ oorzakelijk verba::d van 
sen het aan ·e1ser verweten geb tus
to_ezicht ofhet gebrek waardoor dek. aan 
ZlJn bewarmg staande boom is 

0 
e onder 

len en de botsing van de getroffe~geval
de boom die d wars over de 'We tegen 
gevallen (schending van aile hi eg was 
ve~melde wettelijke bepalingen) ;erbo~en 

m elk geval, het bestreden arl:'e t .d · 
om bovengenoemde rede;1en nits 8 

· oor 
doen _~onder het _bestaan van dl{aak t~ 
zakeh.!k causahte1tsverband vast t nood
len, met antwoordt op de conch.:t ~ stel
eiser die tegen de rechtsvordering SJe v~n 
verwe?rders_ aanvoerde : " dat 'h~~fde 
zakehJk bhjkt dat ... het ongev 1 -
ongelukkig het ook is, enkel te V'f.r~· t hoe 

. aan de schuld van de getroffene \tn IS 

dat immers een automobilist die i~ een; 
storm met een· snelheid van rn.i vo e 
8~ kilomet~r per uur _rijdt terw7~tens 
zwhtbaarhe1d (met kophchten) ten hi de 
ste 7 of 8 meter bedraagt een zee oog
onvoorzichtigheid begaat waar'iTar e~~ 

, a1leen de-gev?~gen moet ~ragen ; -~ d lJ 
een automob1hst moet l'lJden ltlet. at 
snelheid-die aangepast is aan het zi .h:en 
zodat hij kan stoppen v66r een hin~ ·:· 
die kan worden voorzien ; dat al er~~ 
rijdt op een plaats waar een buiteng s lJ 
stormwind waait, hij op ;z;ijn wege'done 
deze wind veroorzaakte hind ern. oor 
moet . verwachten ; . dat de getr };sen 
ongetwijfeld zijn verplichting niet \ e~t;~ 
nagekomen ; dat de rechtsvorderin ~e t 
niet gegrond is om deze eerste redg us 
dat de rechtbank van eerste_ aanle en en 
standig heeft gevonnist », en teng 1 v~[" nog " dat de rechtsvordering dus 

8 0
. e 

d · d · . met gegron IS . . . e eJseressJ:m In h 
beroep het bewijs niet leveren van o~er 
bestaan van het gebrek of van h et 
bestaan van het oorzakelijk verb eJ 
tussen dit zogenaamde gebrek en a~ 
schade » : · e 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, om te beWijzen d ~ 
het ongeval dat de dood van Gera a 
Gautier, echtgenoot van de eerste rd 

. weerster, heeft veroorzaakt niet -te Wi ;er-
was aan h13t bestuur, eiser voor het Jhe~ 
van beroep aanvoerde dat 'dit on ° 

I 
enkel voortsproot· "uit de schuld · v:~vJ;!. 
getroffene . allee~ .... dat het: _omvane 
van · de boom mtslmtend te Wijten -wo~ 
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en te1·wijl in het bestreden arrest een 
tegenstrijdigheid, gelijkstaande met het 
ontbreken van redenen, schuilt, nu het 
hof van beroep enerzijds verklaart dat 
" een gebeurlijke onvoorzichtigheid van 
Grysouille die hierna behandeld wordt, 
geen uitwerking kon hebben mdien de 
poort onderaan door een ·gaaf T-ijzer 
-in haar baan· gehouden werd », maar 
anderzijds beslist dat Grysouille " on
rechtmatig handelde door zijn verzuim 
die voorzichtigheid in acht te neruen » 
(schending van artikel 97 vari de Grand
wet): 

Overwegende dat het arrester op wijst, 
enerzijds, dat het ongeval een noodzake
lijk gevolg is van de val van de poort, 
die een instorting uitm.aakt van een 
belangrijk deel van het gebouw en die 
teweeggebracht werd door het wegroes
ten van een bepaald deel van de poort, 
wegroesten dat het gevolg . is van een 
verzuim -in het onderhoud van het ge
bouw, zodat verweerster De Leeuw, 
eigenares van het gebouw, aansprakelijk · 
is voor de aan Van Impe Ingrid toege
brachte schade, en, anderzijds, dat het 
ongeval zich niet zou hebben voorgedaan 
indien eiser niet onvoorzichtig gehandeld 
had, zodat het ongeval " eveneens een 
noodzakelijk gevolg is van de onrecht.
matige gedraging van Grysouille » ; 

Overwegende dat het arrest aldus het 
bestaan vaststelt van twee verschillende 
fouten welke zich beide in oorzakelijk 
verband met de 'schade bevinden, te 
wete11 een verzuim van onderhoud van 
een deel van het gebouw, in hoofde van 
de eigenares van dit gebouw, en een 
onvoorzichtigheid in het uitvoeren van 
werken, in hoofde van eiser ; 
Over~egende dat weliswaar de eigenaar 

van een gebouw, die krachtens arti
kel I386 van het Burgerlijk Wetboek 
aansprakelijk is voor de schade door 
instorting ervan veroorzaakt, wanneer . 
de~r.e . te wijten is aan verzuim van onder
houd of aan een gebrek in de bouw, 
een verhaal heeft voor het gause bedrag 
van de schade waartoe hij gehouden is, 
tegen de derde aan wiens fout het 
verzuim van onderhoud of het gebrek in 
de bouw te wijten is; dat evenwel, 
wanneer dit verzuim of dit gebrek niet 
aan de fout van de derde te wijten is, 
een verhaal van de eigenaar enkel kan 
s1agen in zover, samen met de fout van 
de eigenaar, op . grond van bedoeld 
artikel I386. een andere door de del'de 
begane fout de schade 4eeft teweeg
gebracht; 

Dat hieruit volgt dat het arrest :n. · 
zonder schending van de in het Il:l.id~e~ 
aangeduide wetsbepalingen kon beslis:::; ell 
~at " de vordering tot vrijwaring geg:r0~~ 
1s voor de gause omvang van de schad.e . · 

Dat het middel gegrond is ; " ' 

Om die redenen ,- vernietigt het best~ 
den arrest, doch enkel in zover het ~
eisers _veroor<l:~elt om De Leeuw 1Y.rar· e 
volledtg te vnJwaren tegen haar vera Ia. 
deling in hoofdsom, rente en gedin or
kosten ; beveelt dat van dit arrest rn.g~
ding zal word~n gema~k~ op de kant v: · 
de gedeeltehJk vern1et1gde beslissin ~ 
houdt de kosten aan ; zegt dat hiero g '. 
zal beslist worden door de feitenrecht Ver 
verwijst de aldus beperkte zaak n.:r ;. 
het Hof van beroep te Brussel. ar 

23 oktober I970. - I e kam.er 
Voo1:zitte1·, de H. Hallemans, raad~he-
waarnemend voorzitter. - Ve1·slagge er 
de H. Wauters. - Gelijkluiclende con v(r. 
sie, de H. Depelchin, advocaat-gen.er~-~
- Pleite1·s, de HH. Simont en van Ileck • . e. 

I e KAMER. - 23 oktober 197o. 

ERFENISSEN. - WEGMAKE;:N" VA 
GOEDEREN «VAN EEN NALATE=-<sc:a:a:p N 

- GOEDE;REN TERUGGEGEVE:N" Vo6"·: 
HET OPENVALLEN VAN DE N.A.J:.A'l'E; R 
SCHAP. - A.RTIKEL 792 V ~ :a: N:: 
BuRGERLIJK WE.TBOEK NIE.T v A.c'r 'l' ET 

DEPASSING. 

Artikel ·792 van het Burgerlijk Wetb . 
is niet van toepassing indien de doek 
de e1jgenaam weggemadkte goecl oor 
dC~o1· hem, v661· het openvallen va::r~n 
nalatenschap, we1·den te1·uggegeven (I)~ 

(SIERENS, 
T. 'LITISCONSORTEN DE BACKERE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) DE PAGE,' d. IX, nr 659; BAlJDRY
LACANTINERIE en WAHL, ~· VIII, nr 1S<t2.; 
cass. fr., 17 .oktober 1950 (Strey, 1951, b!z. 105) 
en de noot. 

-l 
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arrest, op 19 juni 1969 door het Hof 
. van beroep te Gent gewezen ; 

Over de eerste twee middelen samen, 
afgeleid, 

het ee1'ste, uit de schend{ng. van de 
.artikelen 79.2 van het Bmgerlijk Wet
be>ek, 97 van de Grondwet, 1319, 1320, 
1322, 1351 van het Burgerlijk Wetboek 
en vun de bewijskracht en de Ju-acht 
van gewijsde van het vonnis van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Gent 
van 7 november 1961, 

doordat het bestreden arrest, uitspraak 
-doende over de tegenzegging 5, eiseres 
.afgewezen heeft van haar eis die er toe 
strekte te horen zeggen dat de verweer
_ders - de kinderen van wijlen Eduard · 
de Backere - , bij toepassing van arti 
kel 792 van het Burgerlijk W etboek, 
_geen aanspraak konden maken, in de 
nalatenschap van hun vader, op enig 
aandeel in de beurswaarden, eigendom 
van wijlen hun vader, die zij verduisterd 
-en geheeld hadden, deze afwijzing grondt 
op de overweging · dat « uit de voorge
legde stukken niet blijkt· dat de verweer
-ders de bedoeling hadden deze effecten 
·definitief te onttrekken aan de massa », 
doch deze beslissing treft xta te hebben 
geconstateerd « dat in jtmi 1959 wijlen 
Eduard de Backere vaststelde dat effec
ten ter waarde van ongeveer 1.200.000 fr. 
uit zijn brandkast waren verdwenen en 
-dat deze effecten in 1960 door de kinde
:ren werden teruggegeven » en zonder te 
ontkennen dat, zoals in de conclusie van 
-eiseres staande gehouden werd, de ver
weerders de « verdwenen >> effecten slechts 
hadden teruggegeven nadat door wijlen 
de Backere een klacht ingediend werd 
wegens diefstal of heling en door het 
openbaar ministerie een strafonderzoek 
geopend werd, · 

terwijl, eerste onde1·deel, het bestreden 
arrest impliciet doch duidelijk vaststelt 
dat de verweerders de effecten hadden 
verduisterd en aan de massa onttrokken; 
deze ·daad een verduistering en heling 
in de zin van artikel 792-van het Burger
lijk W etboek uitmaakt, zelfs indien niet 
bewezen werd dat de dader de bedoeling 
had de bemswaarden aan de massa 
definitief te onttrekken; alleszins het 
arrest niet ontkent en impliciet doch 
duidelijk vaststelt dat de verweerders 
een bedrieglijke handeling gepleegd had
den door zaken van een nalatenschap te 
verduisteren, en een dergelijke bedrieg
lijke handeling volstond om de sanctie 
van voormeld artikel 792 in fine toepas
selijk te maken; 

tweede onderdeel, eiseres m haar con
clusie staande· gehouden had dat de 
heling die de verweerders begaan hadden 
bewezen was onder meer door het feit 
« dat zij, ondervraagd betreffende het 
stelen van deze beurswaarden, allemaal 
beweerd hebben geen enkel aandeel in 
hun bezit te hebben; dat zij dus deze 
aandelen wilden verbergen en voor zich 
houden toen zij herhaalde malen door 
de politie werden ondervraagd >>, " dat 
zij eerst ontkenden in het bezit te zijn 
van deze aandelen en dat het slechts 
na het neerleggen van een ldacht en het 
openen van een strafonderzoek is, dat zij 
bij notaris Van Hyfte zijn gegaan om te 
verklaren dat zij bereid waren de gesto
len aandelen terug te geven >> ; eiseres 
bovendien in haar conclusie staande ge
houden had dat de bedrieglijke heling 
« .vastgesteld werd in het vonnis van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Gent 
van 7 november 1961, waarbij gezegd 
werd dat verweerder Clement de Backere 
beweert dat hij ten laste van de nalaten
schap van zijn vader een schuldvordering 
heeft te'1. bedrage van 200.000 frank, 
zijnde de som welke zijn vader hem 
op 7 september 1959 zou beloofd hebben 
te betalen, bijaldien hij terug in het bezit 
werd gesteld van de beurswaarden, welke 
rond einde mei 1959 uit zijn brandkoffer 
werden weggel).Omen door een zijner 
kinderen en tersluiks werden verdeeld 
onder de jongste zeven kinderen ... d!'l-t 
die overeenkomst neerkomt op de belofte 
van Clement de Backere om mits beta
ling van een som van 200.000 frank een 
einde te stellen aan de heling door de 
kinderen de Backere van de beurswaar
den welke behoorden tot de gemeenschap 
de Backere-Itterbeke ... » ; dat de recht
bank verder in dit vonnis nogmaals 
spreekt van de « heling van de beurs
waarden, die hem bij de hierboven 
vermelde verdeling worden toebe
deeld ... ·, ; en het arrest deze cbnclusie 
niet beantwoordt, minstens uit de be
woordingen van het arrest onmogelijk 
kan begrepen worden of de rechter in 
feite heeft willen beslissen dat het on
juist is dat de verweerders ontkend 
hadden in het bezit te zijn van de 
effecten en dat zij deze effecten slechts 
teruggegeven hebben nadat een klacht 
neergelegd en een strafonderzoek geopend 
werd, dan wei of hij in rechte heeft 
willen beslissen dat, zelfs indien dit juist 
was, de verweerders geen heling zouden 
gepleegd hebben in de zin van artikel 792 
van het Bmgerlijk Wetboek; het uit 
de bewoording~n van het arrest evenmin 
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onmogelijk kan opgemaakt worden of de 
. rechter in feite heeft willen beslissen dat 
het niet. juis~ is dat bedoeld vonnis de 
heling in de zin van artikel 792 van het 
Burgerlijk Wetboek vastgesteld had, dan 
wei of hij in .rechte heeft willen beslissen 
dat het _vonnis over dit punt geen kracht 

. van gewijsde bezat, en deze onvoldoende 
of dubbelzinnige motivering aan het 
vereiste van artikel 97 van de Grondwet 
·niet beantwoordt, 

clm·de onde1·deel, de door artikel 792 
van het Burgerlijk W etboek bedoelde 
heling bestaat telkens als een erfgenaam 
verzwijgt - en a j01·tio1·i telkens als hij, 
tegen de waarheid in, ontkent in het 
bezit te zijn van bestanddelen van· de 
toekomstige n alatenschap die hij weg
genomen en in zijn bezit heeft, en het 
arrest, dat niet betwist dat, zoals de 
conclusie van eiseres het staande hield, 
de verweerders ontkend hadden in het 
b ezit te zijn van de beurswaarden die 
zij uit de braJldkast van hun vader had
den doen « verdwijnen n, niet wettelijk 
kon beslissen, zonder voormeld artikel 
te schenden, dat zij geen heling gepleegd 
hadden, om de enige reden dat het niet 
bewezen was dat zij de bedoeling hadden 
deze effecten aan de massa definitief te 
onttrekken ; 

vienle oncle1·deel, het arrest, na impli
ciet doch duidelijk aangenomen te hebben 
dat de verweerders de beurswaarden op 
ongeoorloofde en onrechtmatige wijze 
ontvreemd hadden, deze daad als de 
door artikel 792 van het Burgerlijk 
Wetboek bedoelde heling moest beschou
wen, tenzij de verweerders zouden bewe
zen hebben dat zij gehandeld hadden ten 
gevolge van een verschoonbare vergis
sing, en het arrest niet vaststelt dat dit 
bewijs bijgebracht werd, zodat het arti
kel 792 van het Burgerlijk Wetboek 
geschonden heeft ; 

het tweede, uit de schending van de 
artikelen 792 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van d e Grondwet, 1130, 1131 , 
1132, 1134, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, en van de bewijs
kracht van de overeenkomst van 8 augus
tus 1960 tussen wijlen Eduard de Backere 
en de verweerders, 

do01·dat het bestreden arrest beslist dat 
eiseres de door voormeld artikel 792 
bepaalde sanctie niet kan vorderen, om 
de reden dat, bij de partiele verdeling van 
8 augustus 1960 tnssen wijlen Eduard de 
Backere en zijn kinderen aangegaan, de 
omstandigheid ·dat hijzelf deze sanctie 
niet heeft ingeroepen "voldoende aan-

toont dat hij ze heeft willen dekken 
wegens familiale omstandigheden » en 
dat « eiseres zich niet in de voorwaarden 
beviridt om deze ·sanctie thans no·g . te 
vorderen n, ··' 

te1·wijl, ee1·ste onclercleel, uit de bewo.or-· 
· dingen van de overeenkomst van 8 a:ugti:s-
. tus 1960 geenszins blijkt dat wijlen de 
Backere de sanctie van artikel 7 92 in
fi~~e zou hebben willen dekken·, zijn 
kmderen er van te ontslaan en eisereif.te 
beletten de sanctie later te doen 
toepassen ; de normale en gebruikelijke 
betekenis van de in de door het arrest 
aangehaald heeling van de overeenkomst 
gebruikte bewoordingen niet verenigbaar 
is met de interpretatie die de re.chter er 
aan gegeven heeft, daar erin geen sprake 
is noch van de sanctie noch van een 
dekking van dezc sanctie; zodat het 
arrest de bewijskracht van de overeen
komst miskend heeft ; het alleszins tegen
strijdig is enerzijds te beslissen dat bij de 
overeenkomst van 8 augustus 1960 wijlen 
de Backere zijn echtgenote (thans eiseres)· 
van haar recht om de sanctie van 
artikel 792 te vorderen wegens heling· 
betreffende elk aandeel in de geheelde 
b eurswaarden had willen beroven, en 
anderzijds te beslissen dat bij dezelfde· 
overeenkomst Eduard de Backere het. 
voornemen had deze effecten aan eiseres. 
te geven, « reden waarom hij klaarblij
kend in de overeenkomst deed stipuleren 
dat hij over deze effecten vrij zon mogen 
beschikken en dat eiseres geen rekenscha.p 
ervan diende te geven n, en dat hij " dit 
voornemen daarna heeft uitgevoerd door 
effecten te schenken aan de kinderen van 
eiseres uit haar eerste huwelijk n ; 

tweecle onclenleel, het arrest de conclusie 
van eiseres niet beantwoordt in zover zij. 
staande hield « dat indien men moest 
aannemen, met de eerste rechter, dat 
door de overeenkomst van 8 augustus 
1960 wijlen Eduard de Backere afgezien 
heeft van de eventuele toepassing van 
artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek, 
het alleszins was onder de voorwaarde, 
niet dat zijn echtg~note beneficiaris zou 
worden van een deel van zijn niet 
operJ.gevallen nalatenschap, doch dat 
wanneer hij zou komen te overlijden 
haar geen moeilijkheden zouden aange
daan worden wat betreft de rechtvaardi
giJlg van eventuele beschikking do.or 
Eduard de Backere zelf van de fondsen 
waarover het ging n ; · 

denle oncle1·deel, krachtens artikel 792 
van het Burgcrlijk W etboek de vordering 
tot toepassing van de in fine bepaalde 
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sanctie door j·eder belanghebbende kan 
ingesteld worden ; bijgevolg het · ari'.est 
uit de zogezegde « dekking » door wijlen 
Eduard de Backere van deze sanctie niet 
wett!')lijk kon afleiden dat eiseres « zich 
niet in de voorwaarden bevindt om· deze 
sanctie thans nog te vorderen » ; minstens 
de beslissing dien·aangaande niet geqJOti
veetd is naar de eis van . artikel 97 van 
de Grondwet, nu het Hof onniogelijk 
kan uitmaken op grand van welke wette
lijlui bepaling of rechtsregel het arrest 
beslist dat er « voorwaarden » riiet aan
wezig waren die vereist zouden zijn om 
de vordering van eiseres o~1.tvankelijk 
te maken; 

I beslissing wettelijk rechtvaai'digt, zodat, 
de middelen, bij gemis van belan·g, niP.t 

vie1·de onderdeel, het tegenstrijdig is 
enerzijds te beslissen dat wijlen de 
Backere bij de overeenkomst van 8 augus
tus 1960 de door artikel 792 in fine 
bepaalde sanctie " gedekt » had, en 
anderzijds te beslissen dat deze overeen
komst nietig is om de reden dat zij een 
overeenkomst is omtrent een niet open
geval!en nalatenschap ; deze met elkaar 
strijdige beslissingen er op neerkomen de 
overeenkomst nietig te beschouwen en 
haar toch juridische gevolgen toe te 
kcnnen; deze strijdigheid in de motive
ring met het gebrek aan de door arti
kel 97 van de Grondwet vereiste motive
ring gelijkstaat ; alleszins de beslissing 
de artikelen 1130, 1131 en 1132 van het 
Burgerlijk Wetboek geschonden heeft 
door te beslissen dat een verbintenis 
die volgens de rechter een ongeoorloofde 
oorzaak heeft een gevolg kan hebben, 
namelijk de « dekking » van de door 
artikel 792 bepaalde sanctie : 

Overwegende dat uit de niet becriti
seerde vaststellingen van het · arrest 
blijkt dat zo de kinderen van Eduard 
de Backere in 1959 effecten, ter waarde
van ongeveer 1.200.000 frank, uit de 
brandkast van hun vader weggenomen 
hebben, zij die effecten in 1960 aan deze 
laatste, v66r zijn overlijden, terugge
geven hebben ; 

Overwegende dat artikel 792 van het 
Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de erf
genamen geen aanspraak kunnen maken 
op enig aandeel in de weggemaa:kte 
goederen " van de nalatenschap ;, ; dat 
uit die termen blijkt dat een erfge~1.aam 
die goederen v66r het openval!en van de 
nalatenschap weggemaakt heeft, maar 
ze v66r het overlijden van de de . wjus 
teruggegeven heeft, niet onder de toe
passing van die wetsbepaling1 valt ; . 
· Overwegende dat voormelde vaststel
ling van het arrest derhalve 'de-bestreden 

I ' ~~t~~n~~l~jl~ ~ij·n·; ............ . 

· Oin die ~·edenen, v'erw.erpt ~e -vqo~zie
. ning; veroordeelt . eiser~s . in de kosten. 

-23 oktober 1970. - re kamer . . -
Voo1·zitte1', de H. Hallemans, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Naulaerts. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Depelchin, advocaat-gene
raal. - Pleite1·s, de HH. Struye E(n 
Bayiut. 

2" KAMER. - 26 oktober 1970. 

1 o VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
VoRM. - STRAFZAKEN. - VooRziE
NING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. -
EXPLOOT VAN BETEKENING TER GRIFFIE 
VAN HET HOF NEERGELEGD NA EET 
VERSTR.IJKEN VAN DE TERMIJN GESTELD 
BIJ ARTIKEL 420bis VAN HET WET
BOEK VAN STRAFVORDERING. - NIET· 
ONTVANKELIJKHEID VAN DE VOORZIE
NING. 

Niet ontvankelijk is de voo?·ziening van 
de burge1·lijke pa1·tij, wie1· exploot van 
betekening aan de ve?·wee?·de?' te~· g1'iffie 
van het Hof is nee1·gelegd na het ver
st?·ijken van de te1·mijn gesteld bij a?·ti
kel 420bis, lid 2, van het Wetboelc van 
stmjvo1'Clering ( 1). 

(JAJIWULLE, T. LERUTH.) 

ARREST (Ve?·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het best1;eden 
vonnis, op 17 december 1969 gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te Luik, 
rechtdoende in hager beroep ; 

I. In zover de voo~·ziening door de 
eiser als beldaagde gericht is : 

a) tegen de beslissing op de strafvorde
ring die tegen hem is ingesteld : 

(1) Cass., 2 maart 1970 (An·. cass., 1970, 
blz. 610). 
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Overwtlgende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgcschreven 
vormen in acht genomen zijn en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

b) tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die tegen hem is inge
steld door verweerder : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel voordraagt ; 

II. In zover de voorziening door de 
eiser als burgerlijke partij gericht is tegen 
de beslissing op de rechtsvordering die 
door hem is ingesteld tegen verweerder : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat de voorziening van eiser, bur
gerlijke partij, betekend is aan de partij 
tegen wie zij is gericht; 

Dat h et Hof geen acht vermag t e 
slaan op het exploot van betekening dat 
ter griffie van het Hof is ingediend op 
23 april 1970, buiten de termijn bepaald 
bij artikel 420bis, lid 2, van het Wetboek 
van str<J,fvordering en die beginnen te 
!open is op 28 januari 1970·, op welke 
datum de zaak ter algemene rolle van 
het Hof is ingeschreven ; 

Dat de voorziening derhalve n..iet ont
vankelijk is·; 

Om die redenen, zonder acht te slaan 
op de memorie namens de eiser, beklaag
de, ter griffie van h et Hof ingediend 
buiten de wettelijke termijn, verwerpt 
de voorzien.ing ; veroordeelt eiser iJl de 
kosten. 

26 oktober . 1970. - 2e kamer. 
Voo?'zitte?', de H. de Waersegger, raads
heer waarnemend voorzitter.- Ve?·slag
geve?', de H. Trousse. - Gelijkluiclende 
conclt~sie, de H. Delange, advocaat-gene
raal. - Pleite1·s, de HH. Delfosse (van 
de balie bij het Hof van beroep te Luik) 
e::J. Dassesse. 

2e KA.MER. - 26 oktober 1970. 

1° SOCIALE ZEKERHEID. - JAAR
LIJKSE VAKANTIE VAN ·DE LOONARBEI-

(1) Cass., 3 november 1952 (Bull. en PAsrc., 
1952, I, 120) : dit besluit maakt toepassing 
van artikel 32 van de besluitwet van 3 janu-

DERS. - QECOORDINEERDE WETTE)"f 
VAN 9 MAART 1951. - KONINKLIJK 
UITVOERINGSBESLUIT VAN 5 APRIL 1958 
GEWI.TZIGD BIJ DAT VAN 15 JUNI 1964. 
- 0VERTREDINGEN. - VERJARINGS
TERMIJN VAN DE STRAFVORDE.RING. 

2° SOCIALE ZEKERHEID. - JAAR
LIJKBE VAKANTIE VAN DE LOONARBEI
DERS. - NIET-BETALING DOOR DE 

· WERKGEVER AAN EE.N BEDIENDE; VAN 
RET VERLOFGELD EN DE TOESLAGE.N 
WAAROP HIJ RECHT HAD. - MISDRIJF 
VOLTOOID TEN LAATSTE OP DE DAG 
WAAROP DE DIENSTNEMING EEN EINDE 
HEEFT GEN0l\1EN. 

3o SOCIALE ZEKERHEID. - JAAR
LIJKSE VAKANTIE. VAN DE LOONARBEI
DERS. - 0VERTREDINGEN BEDOE.LD IN 
ARTIKEL 65 VAN DE GECOORDINEERDE 
WETTEN VAN 9 li1AART 1951. - BERE
KE.NING VAN DE VERJARWGSTERMIJN. 
- MrSDRIJVEN DIE ALB VOORTDUREN
DE MISDRIJVEN MOETEN WORDEN BE
SCHOUWD. - BETEKENIS VAN DEZE 
WOORDEN. 

4° VERJARING .. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING. - JAARLIJKSE VA
KANTIE VAN DE LOONARBEIDERS. -
VERPLICHTING VOOR DE WERKGEVER 
AAN DE BEDIENDE HET V AKANTIEGELD 
EN DE TOESLAGEN TE BET.A.I,EN, WAAR
OP HIJ RECHT HEEFT.- 0VERTREDING. 
- VE;RJARINGSTERMIJN. 

'5o CASSATIE. - 0MVA.>W. - STRAF
ZAKE.N. - J AARLIJKSE V AKANTIE VAN 
DE. LOONARBE.IDERS. - :W'ERKGEVER 
DIE HET VAKANTIEGELD EN DE TOE
SLAGEN NIET BETAALDE AAN EEN 
BEDIENDE;. - VERNIETIGING VAN DE 
STRAFRECHTE.LIJKE VEROORDELING. -
LEIDT TOT DE VERNIETIGING VAN DE 
BIJKOMENDE VER ')ORDELING TOT DE 
VOORMELDE BETALING. 

l 0 De st?·ajvo?'de?·ing op g1·ond van ove?'
t?:edingen van cle bepalingen van de 
wetten bet?·e!Jende het jacwlijlcs ve?'lof de1· 
loona?·beicle?·s, gecoo?"dinee?·d bij het 
lconinlclijlc besluit van 9 maa1·t 1951, 
alsmede van de bepalingen van cle uitvoe
?'ingsbesluiten van deze wetten, ve?-jaa?'t 
do01· vm·loop van een jam·, te 1·elcenen 
van de dag waa?'9P de ovm·t1·eding is 
gepleegd (l). (Koninkl.ijk besluit van 
9 maart 1951, art. 65.) 

ari 1946 dat, bij de coordinatie van de wetten 
betreffende het. jaarlijks verlof der loonarbei
ders, tekstueel is overgenomen in artikel 65 
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2° De overtreding van de werkgever, die 
aan een bediende het -ve1·lojgeld. en de 
toeslagen, waa1·op hij recht heeft, niet 
heejt betaalrl, is voltooid ten laatst:e op 
de dag waa1·op de dienstneming van deze 
becliende een einde heejt genomen (1). 
(Geco6rdineerde wetten betreffende het 
verlofgeld der loonarbeiders, geco6r
dineerd op 9 maart 1951 , art. 17, 20, 59 
en 65; koninklijk uitvoeringsbesluit 
van 5 april 1958, gewijzigd bij dat 
van 15 juni 1964, art. 39, 40, 47 en 69.) 

3° A1·tikel, 65 van de wetten betretfende 
het jam·lijks ve1·toj de1· toonm·beidm·s 
gecoonlinee1·d do01· het koninklijk be
sluit van 9 maa1·t 1·951 bepaalt dat voo1· 
de bm·ekening van .de ve1·ja1·ingste1·mijn 
de ove1·t1·edingen waa1·van sp1·ake in 
a1·tikel 59, ee1·ste lid, van deze wetten 
beschouwd W01'(len als voo1·tdurencle mis
drijven. Volgens a1·tikel 65 van dit 
koninklijk besluit moeten bedoelde over
t1·edingen voo1· deze be1·ekening be
schouwd worden als zijnde voortgezet 
tot de laatste ove1·t1·eding (2). 

4° De st1-ajvorde1·ing op grand van een 
ove1·trerling van de aTtilcelen 39, ft.O en 
47 van het lconinklijk besluit van 
5 ap1·il 1958, naar luicl waaTvan de 
we1·lcgever. aan een bediende het verlojgeld 
en de . toeslagen, waa1·op hij 1·echt had, 
moet betalen, is, bij gebrelc aan een 
o01·zaak tot sch01'sing van de verjaring, 
noodzakel1jk ve1jaard wannee1· mee1: dan 
twee jaar zijn ve1·lopen sinds het ogen
blilc waarop de dienstneming van deze 
bediende een einde heejt genomen (3). 
(Wetten betreffende het jaarlijks ver
lof der loonarbeiders, geco6rdineerd op 
9 maart· 1951, art. 59 en 65; koninklijk 
besluit van 5 april 1958 gewijzigd bij 
dat van 15 juni 1964, art. 39, 40, 47 
en 69 ; wet van 17 april 1878 gewijzigd 
bij de wet van 30 mei 1961, art. 21, 
22, 23, 25 en 28.) 

5° De vernietiging van de stmjrechtelijlce 
ve1·oordeling wegens niet-betaling van 

van de gecoordin~erde wetten van 9 maart 
1951. De wet van 26 maart 1970 tot integratie 
van het dubbel vakantiegeld voor de derde 
vakantieweek in de regeling voor jaarlijkse 
vakantie van de werknemers heeft onder meer 
de artikelen 59 tot 65 van deze gecoordi.J;J.eerde 
wetten vervangen ; naar luid van art. 20 van 
deze wet, is art. 65 vervangen door de vol
gende bepaling : « De publieke rechtsvorde
ring wegens overtreding van de bepalingen 
van deze wetten en van de uitvoeringsbeslui
ten ervan verjaart door verloop van een 

het verlojgeld en toeslagen aan een 
bediende leidt tot de vernietiging van de 
bijkomende vero01·deling tot de betaling 

. aan de bediende van . het verlofgelcl 
waa,1'0p hij recht had (4). (Wetten 1 

betreffende het jaarlijks verlof der 
. loonarbeiders, geco6rdineerd op 

9 maart 1951, art. 59, lid 3.) 

(LANGHOR.) 

ARREST ( ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet. op het bestreden 
vonnis, op 12 maart 1970 , in · hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Verviers; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 21, 22, 
23, 25 en 28 van de wet van 17 aprill878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van strafvordering (wet van 
30 mei 1961, artikel1), 17, 20, 59 en 65 
van de gecoordineerde wetten van 
9 maart 1951 betreffende het jaarlijks 
verlof der loonarbeiders, en 39, 40, 47 
en 69 van het koninklijk besluit van 
5 april 1958 tot vaststelling van de 
modaliteiten van uitvo!)ring · van de 
voornoemde wetten, wellr besluit ·gewij
zigd is bij het koninklijk besluit van 
15 juni 1964 : 

Overwegende dat aan eiser werd ten 
laste gelegd aan zijn bediende het. verlof
geld en de toeslagen niet te hebben 
betaald waarop deze recht had voor de 
jaren 1964, 1965 en 1966, en toen de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden een 
einde heeft genomen in 1966 ; -

Overwegende dat dit verzuim de over
tredingen oplevert van de artikelen 33, 
40, 47 en 67 van voornoemd koninklijk 
besluit van 5 april 1958, op welke over
tredingen politiestraffen toepasselijk zijn 
overeenkomstig artikel 59, lid 1, van de 

jaar na het feit waaruit de vordering is 
ontstaan >J, 

(I) en (4) Cass., 3 november· l952, waarvan 
spr:ake in vorenstaande .noot. Ret koninklijk 
besluit van 5 april 1958 is opgeheven bij het 
koninklijk besluit van 30 manrt 1967, art. 76 
(St iatsblad van 6 april 1967). 

(2) Vgl. inzake betaalde feestdagen, cass., 
29 april 1963 (Bull. en PASIC., 1963, I, 912). 

(3) Raadpl. cass., 18 april 1966 (Bull. en 
PASIC., 1966, I, 1042) en ·29 januari 19-7(} 
(Arr. cass., 1970, blz. 487). 
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gecoi:irdineetde wetten van 9 maart 1951 
betreffende het jaarlijks verlof der loon
arbeiders; 

Ovei:wegende dat volgens artikel 65 
van de voornoemde gecoi:irdineerde w:,et
ten de strafvordering die volgt uit :de 
overtredingen van de bepalingen van . de 
voornoemde wetten en van de besluiten 
uit kracht daarvan genomen, verjaart 
door verloop van een, jaar, te rekenen 
van de dag waarop he£ strafbaar feit is 
gepleegd, en dat de in artikel59, eerste lid, 
omschrevcn misdrijyen voor de bereke
ning van de verjaringstermijri beschouwd 
worden als voortdurende misdrijven ; 

Overwegende dat uit de vergelijking 
van deze . bepalingen en uit het beoogde 
.doel blijkt dat, wanneer een werkgever 
zich schuldig maakt aan de opeeri
volgende misdrijven bepaald in artikel 59 
van de voornoemde gecoi:irdineerde wet
ten, het geheel van de feiten een voort, 
gezet misdrijf oplevert waarvan de ver
jaring eerst begint te lopen vanaf het 
laatste strafbaar feit, zelfs indian het 
niet bewezen is dat die opeenvolgende 
misdrijven het gevolg zijn van een zelfde 
opz~; ' 

Overwegende dat in het onderhavige 
geval de ten laste van eiser gelegde 
misdrijven niet !anger hebben kunnen 
voortduren dan het jaa1· 1966, tijdens 
hetwelk volgens de telastlegging de 
dienstneming van de bediende een einde 
heeft genomen ; dat op dit ogenblik het 
misdrijf dus voltooid was en dat de 
-yerjaring van dan af begiruien te lopen 
lS; 

· .. Overwegende dat, in afwezigheid van 
elke oorzaak val'J. schorsing van de ver
jaring, de strafvordering vervallen was 
bij de uitspraak van het bestreden vonnis 
dat meer dan twee jaar na de feiten is 
gewezen; . . . 

Overwegende dat de verniet.iging :van 
d,e beslissing waarbij de strafrechtelijke 
veroordeling is uitgesproken, de :vernieti
ging meebrengt van de beslissing waarbij 
het bestreden · vonnis, met toepassing 
van artikel 59, lid 3, van de voorrroemdt1 
gecoi:irdineerde wetten, eiser ambtshalve 
veroordeelt om aan· de bediende het ver
lofgeld te be tal en dat had moeten .worden 
betaald; · · 

Om die redenen, vernietigt het bestre; 
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding · zal worden gemaakt· op . de 
kant. van de vernietigde beslissing ; laat 
de kosten ten laste van de Staat ; zegt 
dat er geen grand is tot :verwijzing. · .. 

26 oktober 1970. - 2e kamer. -
Voorzitte1• en V erslaggever, de H. de 
Waersegger, raadsheer waarnemend voor
zitter. - · Gelijkluidende concl~tsie, de 
H. Delange, advocaat-generaal. · 

2e KAMER. - 26 oktober 1970. 

1° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- STRAFZAKEN. . - BEWIJSKRACHT 

VAN DE AKTEN. - BESLISSING W AARBIJ 
ALS VASTSTAANDE WORDT BESCHOUWD 
EEN FElT DAT DE BEKLAAGDE BIJ 
CONCLUSIE LOOCHENDE. - GEEN MIS
KENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN 
DEZE CtlNCLUSIE. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING.· - IN .CONCLUSIE 

VOORGEDRAGEN MIDDEL. - M!DDEL 
DAT WEGENS DE VASTSTE.LLINGEN VAN 
DE RECHTER NIET MEER TER ZAKE 
DIENENDE IS. - GEEN VERPLICHTING 
EROP TE ANTWOORDEN. 

1° De bewij~kmcht 'van de . conctusie van 
de beklaagde, die een jeit ontkent, wordt 
niet mis.kencl dom· de b.eslissing die enkel 
vm·klaart dat dit jeit bewezen is (1). 

2° De ?"echte,?" is niet verplipht anders te 
antwoo1·den op een in conclusie vom·ge
dmgen middel, ilat wegens de vaststellin
gen van zijn beslissing niet mee1· :te1· 
zake dienencle is (2). (Grondwet, art. 97 .) 

(FRANKIGNOUL.) 

ARREST (ve1·taling). 

. RET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 april 1970 gewezen door 
de Correctionele Recht bank te Brussel, 
rechtdoende in hager beroep ; 

Over het middel afgt1leid uit de schen, 
ding vaJ;J. de artikelen 1319 en 1320 van 

(1) Cass., 8. mei 1967 (A1·r. cass., 1967; 
biz. 1086). 

(2). Cass·., 1 april .. . 1968 (Arr. cass.; 1968, 
blz. 996); ·vgl. cass., .16 februari, 9 april en 
22 ·juni 1970 (ibid., 1970, ·biz. 556, 727; ·992) 
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het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 1 gever, de H. Capelle. - Gelijkluidende 
Grondwet, · conclusie; de H. Delange, advocaat-gene-

raal. . 
doo1·dat het vonnis eiser veroordeelt op 

grond dat uit zijn verklaringen in feite 
volgt dat hij op het ogenblik van· de 
feiten n1oest worden beschouwd als een 
gebruiker van de Koningsstraat waarin 
hij reeds enkele meter ver was gereden, 
dat een rood Iicht aan zijn rechterkant 
op de hoek van deze straat en van 
Treurenberg hem verplichtte te stoppen 
en dat hij verzuimd heeft zulks te doen, 

tenvijl 1° eisers conclusie integendeel, 
op grond van de omstandigheden van 
plaats en andere feitelijke overwegin
gen betreffende met name de afwezigheid 
van een signaal nr 97 en van tekens op 
de grond, verklaarde dat eiser die van 
uit de Onderwijsstraat gereden kwam, 
geen gebruiker was van de Koningsstraat 
en dat het door hem .voorbijgereden 
rood Iicht gericht was naar de gebruikers 
van deze openbare weg die in de richting 
van de W arande reden, en hem dus niet 
aanging, zodat het vonnis de bewijs
kracht van eisers conclusie schendt ; 
2° het vonnis niet antwoordt op de om· 
standige verdediging die onder 1 o· is 
overgenomen en di e eiser bij conclusie 
had voorgedragen : 

Overwegende enerzijds dat het vonnfs, 
dat uit de in het middel overgenomen 
verldaringen van eisers conclusie een 
vaststelling afleidt die in strijd is met 
die welke volgens eiser daaruit volgde, 
aldus de bewijskracht van deze conclusie 
niet schendt en anderzijds dat de rech
ter in hoger beroep die op soevereine 
wijze had vastgesteld dat eiser op het 
og!')nblik v:an de feiten een gebruiker was 
van de Koningsstraat, niet verplicht was 
anders te antwoorden op de niet !anger 
ter zake dienende conclusie waarin werd 
gesteld dat, aangezien eiser op deze 
openbare weg ·niet reed, het rode Iicht 
op de hoek van Treurenberg en van de 
Koningsstraat hem niet aanging ; 

Dat derhalve de in het middel geuite 
grieven feitelijke grondslag missen ; 

En overwegende d at de substant;ele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven r echt.svormen werden n ageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is ; om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

26 oktober 1970. - ze kamE'r. -
Voo?"zittm· , de H. d e Waersegger, raads
heer wa.a.rnemend voorzitter. - Ve1·sTag-

ze "K.A.MER. - 26 oktober 1970. 

HOGER BEROEP.- STRAFZAKE;N. 
VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHT· . 
BANK DAT EEN ENKELE STRAF U IT· 
SPREEKT WEGENS VERSCHILLENDE MIS· 
DRIJVEN.- AAR.EST DAT SLECHTS EEN 
DEZER l\ITSDRIJVEN IN ACHT NEEMT.
HANDHA VING vAN DE DOOR DE EERSTE; 
Rl<;CHTER UITGESPROKEN STRAF. 

EENPARIGHEID VAN STEMllrnN NIET 
VEREIS'l'. 

Indien het hof van be1·oep kennis neemt 
van een vonnis dat een enkele st1·aj 
uitspreekt wegens verschillende miscl?·ij
ven en, hoewel het slechts een van cleze 
miscl1·ijven 1:n acht neemt, de doo1· de 
ee?"ste 1·echte?· ttitgesprolcen st?·aj niettemin 
hanclhaajt, moet zijn bes(issing n iet 
wonlen genomen met eenpa1·igheicl van 
slemmen van zijn leclen ( 1). (W etten 
van 18 juni 1869, art. 140, lid 2, en 
4 september 1891 , art. 2.) 

. (MElLY.) 

ARREST (ve?"taling). 

HET HOF ; - Gelet op het b estreden 
arrest, op 12 juni 1970 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 
·' Over h et middel, afgeleid uit de schen

ding van de artikelen 97 van de .Grond
wet ·en 140 van de wet van 18 juni 1869, 
a!J,ngevuld bij artikel 2 van de wet van 
4 september 1891, 

doordat het hof van beroep beslist dat 
elk van de ten laste gelegde misdrijven 
slechts een enkele maal is begaan, 1naar 
de straffen, door de eerste rechter uitge
sproken wegens dezelfde misdrijven di e 
verldaard werden herhaaldelijk te zijn 
begaan, handhaaft, zonder dat het arrest 
vermeldt dat deze beslissing met eenpa
righeid is genomen : 

(1) Cass., 21 april 1969 (A n·. cass. , 1960, 
blz. 785); raadpl. cass., 9 jtmi 19.69 (ibid., 
1969, blz. 984). 
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Overwegende dat het hof van beroep, 
door te beslissen zoals in . het middel is 
gezegd, de straf niet verzwaard heeft en 
derhalve niet met eenparigheid van 
sterrunen uitspraak moest doen ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
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 de eiser in de kosten. 

26 oktober 1970. - 2e kamer. -
Voo?·zitte?', de H. de Waersegger, raads
heer waarnemend voorzitter, - Ve1·slag
geve1·, de H. Capelle. - Gelijkluidende 
conchtsie, de H. Delange, advocaat-gene
raal. - Pleite1·, de H. Lejetme (van de 
balie bij het Hof van beroep te Brussel). 

2" KAMER. - 26 oktober 1970. 

WEGVERKEER. - VooRRANG. 
VvEGVERKEERSREG~EMENT VAN 

. 14 MAART 1968, ARTIKEL 16 EN 18. -
PLOTSELING OPDAGEN VAN DE VOOR
RANGHEBBE.NDE . WEGGEBRUJKER. 
LEVERT ONDER SOMMIGE OMSTANDIG
HEDEN EEN ONVOORZIENBAAR FElT OP 
VOOR DE ANDERE WEGGEBRUIKER. 

Het plotseling opdagen van een voo?'?'ang
hebbende weggeb1·uiker kan, onde?· som
mige omstandigheden, een onvoO?·zien
baa?' jeit opleve1·en voor een ancle1·e 
weggeb1·uike1'; geen enkele schttld kan 
cle1·halve wonlen ve1·weten aan de weg
geb?·uike?' die aan cle ee1·ste weggebruike1· 
geen voo?'?'ang heejt gegeven, omdat hij 
d,;t oplcomen niet heejt lcunnen voor
zien (1). (Wegverkeersreglement van 
14 maart 1968, art. 16 en 18.) 

(RANOCHA, T. GILLES 
EN NATIONAAL VERBOND 

VAN SOCIALISTISCHE MUTU.A.LITEITEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op bet bestreden 

(1) Cass., 4 m ei 1970 (A1.,., cass., 1970, 
biz. 816). 

arrest, op 24 juni 1970 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

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

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven vor
men in acht genomen zijn en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorzie:ning gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvorderingen : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van d e artikelen 17 en 18 van het 
ko:ninklijk besluit van 14 maart; 1968 
houdende algemeen reglement op de 
politie van bet wegverkeer, 1382, 1383 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, na het 
ten laste van eiser gelegde onopzettelijk 
doden bewezen te hebben verklaard, de 
getroffene, de fietser Petitjean, van aile 
aansprakelijkheid in het bedoelde ongeval 
ontslaat, op grond dat cleze, alvorens 
de rijweg over te steken, gestopt heeft 
en goed uitgekeken heeft alvorens zich 
opnieuw in gang te zetten ; dat op dit 
ogenblik eisers auto nog niet zichtbaar 
was ; dat in de onderstelling dat hij niet 
voort;durend naar de rechterkant heeft 
gekeken, zulks hem niet kan worden 
verweten, daar hij zelf slechts een twaalf
tal meter te lopen had alvorens in de 
« rue du. peuple » te geraken, zodat hij 
terecht kon menen dat hij dit kleine 
traject zou hebbeJl doorlopen alvorens 
een eventu ele automobilist, die nog ver
borgen was door de bocht van de « rue 
Dufuisseaux », bet kl·uisptmt zou klmnen 
bereil~en ; dat hem evenmin ingeval hij 
tijdens zijn traject de auto van beklaagde 
nit de bocht had zien komen, als grief 
kan worden aangerekend diens naar de 
plaatsomstandigheid ongelofelijke snel
heid te hebben o:nderschat, of te hebben 
gemeend dat eiser zijn vaart zou ver
minderen bij het naderen van een kruis
ptmt waarop zich oversteekplaatsen voor 
voetga:ngers bevonden en dat beschermd 
was door oranje lmipperlichten , 

te1·wijl de bij artikel 17 van h et weg
verkeersbesluit opgelegde verplichting 
voor de bestuurder die een maneuver, 
zoals het oversteken van de weg, wil 
uitvoeren, do01·gang te verlenen aan de 
andere bestuurders, a lgemeen is en geen 
verband houdt met de inachtneming van 
de vo01schriften van het wegverkeers-
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besluit door de andere .. bestuurders, in 
zover hun plots opkomen niet onvoor
zienbaar is ; het bestreden arrest welis
waar beslist dat eiser zich niet gedragen 
heeft naar de voorschriften van het 
wegverkeersbesluit of naar de algemene 
plicht van voorzichtigheid die op elke 
weggebrui.ker rust, maar niet vaststelt 
dat de fietser Petitjean zijn plotse 
opkomst niet kon voorzien en het der
halve geen wettelijke rechtvaardiging 
bi:engt voor 'zijn beslissing om deze 
fietser te ontslaan van alle aansprake
lijkheid voor het bedoelde ongeval : 

Overwegende dat, zo de voorrang .aan 
geen enkele voorwaarde is verbonden en 
dientengevolge de verplichting om door
gang te verlenen algemeen is en zonder 
verband met de inachtneming van de 
voorschriften van het wegverkeersbesluit 
door de voorranghebbende bestuurder, 
deze verplichting nochtans onderstelt dat 
de aankomst van de voorranggerechtigde 
kan worden bemerkt; dat wanneer de 
voorranggerechtigde niet in het zicht 
i3 wegens zijn verwijdering, de voorrang
gever over geen andere mogelijkheid 
beschikt dan zijn weg te vervolgen, gelet 
op een ;normaal verkeer op de hoofdweg, 
met inachtneming van de plaatsgesteld
heid ; dat de fout van de voorrangge
rechtigde die van die aard is dat zij 
elke normale verwachting verschalkt, de 
voorranggever kan ontslaan van de ver
plichtingen die uit de voorrangsregel 
voortvloeien; 

Overw'egende dat ·uit de rede;nen 
waaraan het middel herinnert en uit de 
onbestreden redenen van het arrest volgt 
dat het hof van beroep heeft overwogen 
dat de getroffene Petitjean, die zijn 
weg vervolgd heeft na uitgekeken te 
hebben op de weg en terwij l eiser niet 
in zicht was, " terecht kon menen dat 
hij dit ldeine traject (het oversteken van 
de weg) zou hebben beeindigd, alvorens 
een eventuele automobilist, die nog ver
borgen was door de bocht van de " rue 
Dufuisseaux », gelegen op ongeveer tach
tiP' of honderd meter. afstand, het kruis
p~nt zou kunnen bereil,en » en dat in elk 
geval "hem · niet als een grief kon wor
den aangerekend de naar de plaats
omstandigheid ongelofelijke · s;nelheid 
van deze automobilist, te hebben onder
schat, of redelijkerwijze te hebben ge
meend dat de beklaagde (thans eiser) 
zijn vaart zou verminderen bij het 
naderen van een kruispunt met doorgan -
11;en voor voetgangers en met oranje 
knipperlichten » ; 

Dat uit deze redenen duidelijk mag 
worden afgeleid dat, volgens de beoorde
ling van het hof van beroep, de "onge
looflijk vermetele gedraging » van eiser 
en dieJ1S · plots opkomen de redelijke 

. verwachtingen van de getroffene hebben 
verschalkt en dus onvoorzienbaar waren ; 

Dat het arrest aldus een wettelijke 
rechtvaardiging heeft gegeven voor zijn 
beslissirig om de getroffene van elke 
aansprakelijkheid in het ongeval te ont
slaan; 

Dat het middel niet kan worden aan
,genomen; 

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

26 oktober 1970. - ze kamer. -
Voorzitter, de H. de Waersegger, raads
heer waarnemend voorzitter. - Ve1·slag 
geve1·, de H. Trousse. - Gelijkluidende 
conclusie, de H . Delange, advocaat-gene
raal. - Pleiters, de HH. Fam·es en 
Philips. 

ze KAMER. - 26 oktober 1970. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOR IN CAS
SATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN . 

ARREST VAN DE KAMER VAN 
INBESCRULDIGINGSTELLING WAARBIJ 
RET VERZET VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ TE.GEN EEN BESCRIKKING VAN 
BUITENVERVOLGINGSTELLING , WORDT 
VERWORPEN. - VERZET ALLEEN GE
GROND OP OVERWEGINGEN BETRE\F
FENDE DE BURGERLIJKE RECRTSVOR
DERTNG . . - GEEN BEOORDELING VAN 
DE BEZWAREN. - GEEN BESLISSING 
VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING. -
VoORZIENING Y AN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ. - 0NTVANKELTJKRElD. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. VOORZIENING VAN DE 
BURGERLIJKE P ARTIJ TEGEN RET 
ARREST WAARBIJ HAAR VERZET TEGEN 
EEN BESCRIKKING VAN BUITENVERVOL
GINGSTELLING WORDT VERWORPEN. -
MIDDEL RIERUIT AFGELEID DAT DE 
KAMER VAN INBESCRULDIGI~GSTELI,IN(? 
RAAR BESLISSING ALLEEN GEGROND 
REEFT OP OVERWEGINGEN BETREFFE~
DE DE. BURGERLIJKE RECRTSVORDE
RING, ZONDER DE BEZWAREN TE BE
OORDELEN. - 0NTVANKELIJKREID. 
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3° ONDERZOEKSGERECHTEN. 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING.
Till. 0NBEVOEGDHEID OM TE 
BESLISSEN OP DE BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING. - UITZONDERINGEN. 

4o ONDERZOEKSGERECHTEN. 
BESCHIKKING VAN BUITENVERVOLGING
STELLING.- VERZET VAl.'< DE BURGER- · 
LIJKE PA.RTIJ. - KAMER VAN INBE
SCHULDIGINGSTELLING DIE KENNIS 
NEEMT VAN DE STRAFVORDERING, NIET
TEGENSTA.ANDE DE ONTHOUDING VAN 
HOGER BEROEP DOOR DE PROCUREUR_ 
DES KONINGS. 

5° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN. - ARREST VAN DE KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING WAA.R
BIJ HET VERZET VAN DE_ BURGERLIJKE 
PA.RTIJ TEGE_N EE.N BESCHIKKING VA.J.."f 

BUITENVERVOLGINGSTELLING WERD 
VERWORPEN. - CASSATIEVOORZIENING 
VAN DE BURGERLIJKE PA.RTIJ. 
CASSATIE WEGENS DE NIET-BEOORDE
LING VAN DE BEZWA.REN EN DIENT:IJ;N
GE.VOLGE WEGENS DE AFWEZIGHEID 
VAN BESLISSING OP DE STRAFVORDE
RING. - CASSATIE SLAAT ZOWEL OP DE 
AF\VE.ZIGHEID VAN BESCHIKKING TEN 
A.ANZIEN VAN DE_- STRAFVORDERING A.LS 

OP DE VEROORDELING VAN DE BURGER
LIJKE PA.RTIJ IN DE KOSTEN VAN DEZE 
VORDERING, IN DIE VAN HAA.R BURGER
LIJKE R:IJ;CHTSVORDERING EN IN DE 
SCHA.DEVERGOEDING JEGENS DE_. VER
DACHTE. 

I 0 Inclien de kame1· van inbeschulcliging
stelling het ve1·zet van de btwgerlijke 
pa1·tij tegen een beschikking van buiten
ve1·volgingstelling heejt ve?'WO?'pen, op 
g·roncl alleen van ovenvegingen betrej
jende de ontvankelijlcheid en de gegrond
heid van de burge1·lijke 1·echtsvordering 
en dientengevolge zonde1· de bezwa?"en 
te beoo1·delen en de1·halve zonder te 
beslissen op de st?·ajvonleTing, dan is 

(1) en (2) Vgl. in geval van voorziening in 
cassatie van een burgerlijke partij tegen een 
arrest van buitenvervolgingste!ling, in de zin . 
van artikel 128 van het Wetboek van straf
vordering, cass., 5 februari 1940 en de noot 
get. R. H. (Bull. en PASIC., 1940, I, 36), 
en de vaste rechtspraak; Iaatst . : cass ., 
29 juni 1970 (A1"1'. cass., 1970, biz. 1024.) 

(3) Zoals artikei 11 van de wet op de 
bescherming van de maatschappij van 9 april 
1930, vervangen bij artikel 1 van de wet 
van 1 juli 1964; artikei 6 van de wet van 

deze beschikking van het arrest geen 
beslissing van buitenve?"volgingstelling 
in de zin van a1·tikel 128 van het Wet
boek van st?"ajv01·dering en staat zi
open voo?" een cassatievoorziening vanj 
wege_ de bu?·ge1·lijlce partij (I) . (Impli
ciete oplossing.) 

2° Ontvankel1jlc tot staving van de voo?·zie
ning van de bu?'[fe?'lijke pa1·tij tegen het 
a1'1·est waa1·bij haa1· ve1·zet tegen een 
beschikking van buitenve1·volgingstelling 
we1·cl ve1'W01'pen, is het middel hie1·uit 
ajgeleid dat de lcame1· van inbeschuldi
gingstelling haar beslissing alleen ge
g?·ond heeft op ove1·wegingen betretfende 
de ·ontvankelijlcheid en de gegrondheid 
van de bu1·gedijke 1'echtsvonle1·ing, ;::on
de?· de bezwa1·en te bcoordelen en derhalve 
zonde1· te beslissen op de stmjvonle
?'ing (2). _ (Impliciete oplossing.) 

3° De onde1·zoeksgerechten die, wannee1· zij 
de ?'echtspleging 1·egelen, uitspmak die
nen te doen op de vo1·de1·ingen van de 
procu?·etw des Konings met toepassing 
van de m·tilcelen 127 en volgende van 
het T¥etboelc van strajvo?·de1·ing, hebben 
enkel als taalc, behouclens de bij de wet 
bepaalde uitzonde1·ingen (3), te beoo?·
delf!n of de tijclens het onde1·zoek ve?·za
melcle aanwijzingen van misdnjj de 
venvijzing van de verdachte naa1· het 
vonnisge1·echt ve?·antwo01·den (4). 

Derhalve niet wettelijlc ge1·echtvaa?·digd is 
het a?'?'e,st van de learner van inbeschul
dig>:ngstelling waa1·bij het ve?"zet van een 
bu?'[JB?'lijke pa1·ti.i tegen een beschikking 
van buitenve1·volgingstelling wo?·dt ve1' 
W01'pen op g?·ond alleen van overwegin
gen bet1·efjende de ontvanlcelijkheid en 
cle geg1·ondheid van de bu?·ge1·lijke rechts
vonle?·ing, zonde1· de verzamelde bezwaren 
te beoo1·cleten en de1·halve zonde1· te 
beslissen op de strajvo1·dm·ing. 

4o De bu1·ge1·lijke pa1·tij die verzet doet 
tegen een beschilclcing van buitenve1·vol-

29 juni 1964 betreffende de opschorting, het 
uitstei en de probatie. 

(4) Raadpl. cass., 18 mei 1908 en de con
clusie van Procureur-generaai Janssens (Bull. 
en PASIC., 1908, I , 185); 3 november 1930 
(ibid., 1930, I, 348) ; 9 februari 1948, redenen 
(ibid., 1948, I, 84); 13 november 1950 (ibid., 
1951, I, 151) en 9 februari 1970 (A1·r. cass., 
1970, biz. 528); R. ScREVENs, "De Ia compe
tence des juridictions d'instruction pour appre
cier _la recevabilite d'une constitution de 
partie civile » (Rev. de d?'. 1Jenal et de crim., 
1957-1958, ]Jiz. 531 tot 556.) 
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'[Jingstelling b1·engt de stmjvonlering voor 
.de kame1· van inbeschuldigingstelling, _ 
hoewel de p1·ocu1·eur des Konings zich 
van hager be1·oep onthouden heeft (1). 
(Wetb. van strafv., art. 135.) 

:5o Indien een an·est van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, waa1·bij het ve?·
zet van de bu1·ge1·lijke pa1·tij tegen een 
beschikking van buitenve1·volgingstelling 
werd verwo1·pen, ve1·nietigd wo1·dt 01J de 
.cassatievoo?·z,:ening van deze btwgerlijke 
pa1·tij, omdat het de bezwa1·en niet he eft 
beoordeeld en derhalve niet heejt beslist 
·Op de st?·ajvo7·de1·ing, slaat de cassatie 
.zowel op de afwezigheid van beschikking 
bet1·e(jende deze st1·ajv01·de?·ing, niettegen
.. staande de p1·ocu?·eu1·-gene1·aal zich nf,et 
in cassatie heeft voorzien, als op de 
·veroordeling van de eism·es in de kosten 
van. de st?·ajvo1·de1·ing, in die van de 
.OU?·ge?"lijke 1·echtsv01·dering en in de 

· .schadeve1·goeding jegens de ve1·dachte (2). 

(SOC IETE ANONYME< BE;LGE; DE;S 
: INDUSTRIES AUXILIAIRES «SABINA», 
~ QUOILIN, VANDENBE;RG EN MORRICE;.) 

ARREST (ve1·taling). 

' :iiET HOF ; - Gelet op het bestreden 
:arrest, op 18 februari 1970 gewezen door 
bet Hof van beroep te Luik, kamer van 
jnbeschuldigingstelling ; 

OYer het middel, afgeleid uit de schen
·ding van de artikelen 63, 67, 127, 128, 
130. en 223 van het W etboek van straf
vordering, dit laatste arbikel zoals gewij
:zigd bij het enige artikel van de wet 
van 19 augustus 1920, van het enige 
artikel, inzonderheid XV, van de wet 
van 25 oktober 1919 tot tijdelijke wijzi
ging van de r echterlijke inrichting en van 
de rechtspleging voor de hoven en recht
banken, zoals het is gewijzigd bij artikel 1 
van de wet van 22 juli 1927, en 97 van 
de Grondwet, 

(1) Cass., 21 mei 1928, redenen (Bull. en 
PAsiC., 1928, I, 164), en 21 maart 1939 
(Rev. d1·. penal et m·im., 1939, blz. 832 en 
noot get. G. ScH.) ; FAUSTIN-HELIE, Tmite 
de l'inst?·. crim., d. II, 1865, n' 2926, blz .. 522 
en ·volg.; G. SCHUIND, D1·oit C1'im., 1942, 
il. II, blz. 202 en volg.; R. VAN RoYE, Manuel 
de la pm·ti.e civile, 1945, n' 401, blz. 408 ; Rep. 
11rat. d1·. belge, v 0 P1·ocedure penale, n' 443, en 
bij'v., d. I, v 0 Appel en rnatie1·e rep1·essive, 
n' 382. 

do01·dat het bestreden arrest het verzet 
van eiseres tegen de beschikking van 
28 maart 1969 van de raadkamer van de 
rechtbank van eerste aanleg te Luik 
ongegrond verklaart, dientengevolge deze 
beschikking bevestigt en eiseres in ver
zet veroordeelt in de kosten, alsmede 
tot· schadevergoeding ten bedrage van 
2.000 frank jegens elk van de drie 
verdachten, en voor deze beslissing 
steunt op beschouwingen uitsluitend hier
uit afgeleid dat eiseres weliswaar ont
vankelijk was om zich burgerlijke partij 
te stellen, maar niet gerechtigd om voor 
het strafgerecht herstel te eisen van de 
schade voortvloeiende uit het misdrijf 
waarvoor, naar zij beweert, voldoende 
aanwijzingen ten laste van de drie: 
verdachten bestaan, en dit omdat een 
eis tot herstel van ditzelfde nadeel door 
eiseres als eis tot schadevergoeding ge- ' 
bracht is voor de rechtbank van koop
handel te Brussel, gericht is tegen de 
vennootschap « Redex », waarvan de ver
dachten zogezegd « bedienden » zouden 
zijn, en omdat bovendien het nadeel 
waarover zij zich b eklaagt, ondersteld 
dat het bestaat, geen persoonlijk nadeel 
is van eiseres en in elk geval niet het 
rechtstreeks gevolg zou zijn van bedoeld . 
misdrijf, zodat eiseres niet gerechtigd 
zou zijn om tegen de verdachten te 
coneluderen tot verbetering vari de 
beschikl{iri.g waartegen verzet, 

tm·wijl de kamer ·van inbeschuldiging
stelling, die uitsluitend te beslissen heeft 
of er tegen de verdachten al dan niet 
voldoende aanwijzingen van schuld be
stonden om hen naar de correctionele 
rechtbank te verwijzen, evenmin als de 
raadkamer, bevoegd was om uitspraak 
te doen over de verdiensten of de 
gegrondheid van de burgerlijke rechts
vordering van eiseres tegen de drie 
verdachten, wier verwijzing naar een 
vonnisgerecht door laatstgenoemde werd 
aangevraagd, daar de rol van een onder
zoeksgerecht beperkt is tot de beoorde
ling van de aanwijzingen die de onder
zoeksmagistraat heeft verzameld, tot de 
beslissing of deze a ! dan niet voldoende 

(2) Raadpl. cass., 18 mei 1908 en de con
clusie van Procureur-generaal Janssens (Bull. 
en PAsiC., 1908, I, 185). Ygl. in geval van 
cassatieberoep van de burgerlijke partij tegen 
een arrest van buitenvervolgingstelling, de 
arresten van 21 mei 1928 en 21 maart 1939 
waarvan sprake in de voorgaande noot en 
de rechtspraak in noot 4 op blz. 188. 
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zijn om de verdachten naar het vonnis
gerecht te verwijzen en, zo ja, dit gerecht 
aan .te wijzen door de zaak naar dit 
gerecht te v erwijzen; door de verwerping 
van het verze~ te motiveren door be
schouwingen die uitsluitenci betrekking 
hebben op. de 0~1tvankelijkheid en de 
gegrondheid van deze bm·gerlijke rechts
vordering en diP, als zodanig, . volkomen 
vreemd zijn aan de opsporing of de 
vaststelling van de aanwijzingen va~1 
schuld welke·tegen de verdachten lnmnen 
bestaan, de kamer van inbeschuldiging
stelling haar bevoegdheid is te buiten 
gegaan en haa;r beslissing niet wettelijk 
met redenen heeft omkleed : 

Overwegende dat de eiseres, die zich 
burgerlijke partij heeft gesteld bij de 
onderzoeksrechter, verzet heeft geclaan 
tegen de beschikking van de raadkamer 
van de rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel, in zover deze had beslist dat er 
geen grond was tot vervolging van de 
derde verweerder, noch, voor een deel 
van de feiten, tot vervolging van de 
eerste en van de tweede verweerder ; 

Overwegende dat, na te hebben aan
genomen dat artikel 63 van het W etboek 
van strafvordering aan hem die beweert 
door een misdaad of een wanbedrijf te 
zijn benadeelcl, het ;recht verleent daar
over klacht te doen en zich bm·gerlijke 
partij te stellen bij de onderzoeksrech
ter, het arrest stelt « dat, hoewel ontvan
kelijk om zich burgerlijke partij te stellen, 
deze partij niet gerechtigd is om de 
verwijzing van de verdachten naar de 
strafrechter te vei·zoeken oi1der aanvoe
ring van de bezwaren die tegen hen 
bestaan, behalve indien zij een teYJ. minste . 
waarschijnlijk persoonlijk nadeel, stoffe
lijk of zedelijk, kan aanvoeren dat 
rechtstreeks uit het misdrijf is ontstaan », 
en « dat haar rechtsvordering niet ge
grond is indien van meet af blijkt hetzij 
dat zodanig nadeel :niet kan bestaan, 
hetzij dat, hoewel werkelijk of schijn
baar werkelijk tot herstel ervan reeds 
een rechtsvordering voor ee~1 · andere 
rechtbanlr is ingesteld, hetzij tenslotte 
dat voornoemd nadeel slechts een 
onrechtstreeks ofverwijderd verband kan 
hebbe.n met bedoeld misdrijf » ; 

Overwegende dat het arrest er daarna 
op .wijst ·enerzijds dat eiseres reeds op 
27 december 1962 voor het bmgerlijk 
gerecht een rechts'vor.dering heeft aan
gebracht tot vergoeding van de schade 
die de gedragingen van de drie verweer
ders haar op deze datum hadden kunnen 
veroorzaken, welke rechtsvordering nog 
hangende is voor de rechter in hoger , 

bero.ep, en anderzijds dat eiseres niet het. 
bestaan , of de waarachijnlijkheid aan
toont van een ander nadeel dat zij per
soonlijk heeft ondergaan en dat in ver
band staat met het ten laste van de 
verweerders gelegde misdrijf; dat het 
hieruit afl.eidt dat eiseres " niet gerechtigd 
is om tegen de verdachten te concluderen 
tot de verbetering van de bestreden 
beschikking » ; dat het beschikt dat het 
verzet « ontvankelijk is maar niet 
gegrond, dientengevolge de bestreden 
beschikking bevestigt en de burger
lijke partij veroordeelt in de kosten en 
tot schadevergoeding ten bedrage van 
2.000 frank jegens elk van de drie ver-
dachten »; · 

Overwegende dat de kamer van inbe
schuldigi~lgstelling aldus weliswaar ver
klaart de beschikking te bevestigen « ten 
gevolge » van de ongegiondheid van het 
verzet, maar de redenen waarop zij 
stetmt nochtans uitsluiten, spijts de· 
gebruikte bewoordingen, dat zij de be
zwaren heeft beoordeeld en derhalve. 
uitspraak heeft gedaan op de strafvor
dering door het wijzen van de beslissing· 
bedoeld bij artikel 128 van het Wetboek 
van strafvordering ; 

Overwegende dat uit de artikelen 127 
en volgende van dit wetboek volgt dat. 
de raadkamer en derhalve de kamer van 
inbeschuldigingstelling in hoger beroep , 
wanneer deze laatste de rechtsplegi.ng 
regelen op het verslag van de onderzoeks
rechter, gevorderd om een onderzoek in 
te stellen door de procureur des Konings. 
na de mededeling van de klacht · die 
aan laatstgenoemde is gericht met toe
passing van · artikel 70 van voormeld 
wetboek, enkel als taak hebbeu, behalv.e· 
de uitzonderingen bepaald bij de wet 
maa.r die hier niet te pas komen, te· 
beoordelen of de tij~ens het. onderzoek. 
verzamelde aanwijzingen voldoende zijn 
om de verdachte naar ee~1 vonnisgerecht. 
te verwijzen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest. 
zijn beslissing enkel en aileen doet berus
ten op beschouwingen betreffende de 
ontvankelijkheid en de gegrondheid van 
de burgerlijke rechtsvordering, zodat het. 
zijn beslissing niet wettelijk heeft ver
antwoord; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat, aangezien de kamer 

van inbeschuldigingstelling kennis neemt 
van de strafvordering door het verzet· 
van de eisende burgerlijke partij, het 
bestreden arrest, zelfs bij afwezigheid 
van voorziening door het openbaar minis
terie, vernietigd moet worden in ~r.over. 
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het verzuimt uitspraak te doen over de 
bezwaren en aldus recht te doen op de 
.genoemde rechtsvordering ; 

, Om die redenen, vernietigt het bestre
·6en arrest; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden ge
J;Daakt op de kant van ·de vernietigde 
beslissing ; veroordeelt de verweerders 
ieder in eeh derde van de kosten ; ver
wijst de zaak naar de kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hof van 
beroep te Brussel. 

26 oktober 1970. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, de H. de Waersegger, raads
neer waarnemend voorzitter.- Ve?·slag
gever, de H. Capelle. - Gelijkluidende 
·Conclusie, de H. Delange, advocaat-gene
:raal. - Pleiters, de HR. Faures en 
Ansiaux. 

2e KA.MER. __:_ 27 oktober · 1970. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS· 
TINGEN. - PERSONENBELASTING. -
VAN HET GEHEE.L DER BELASTBARE 
INKOMSTEN AFTREKBARE LASTEN. -
AFTREK VOOR BEJ'AARDE IIELASTING· 
PLICHTIGEN DIE EE.N GEZIN VORMEN. 
- BEGRIP. 

De omstandigheid dat van beide echtgeno
ten de echtgenote alleen de voorwaa1·den 
vervult die ve1·eist worden door arti
kel '72, lid 1, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen en geen andere 
inkomsten geniet dan die welke in de 
gemeenschap vallen, heejt niet tot gevolg 
haa1· het in vo1·engemeld a1·tikel 72 
bepaald 1·echt van ajt1·ek te ontzeggen. 

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

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, o'p 4 februari 1970 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3, 5, 6, 7, 72, 73, 
155, 156 van .het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, 1401, 1421, 1422 
en 1428 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat, op het betoog van eiser dat, 
krachtens artikel 72 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingep., .op de 
inkomsten van zijn echtgenote, ten deze 
haar aandeel in de inkomsten uit een 
door de huwelijksgemeenschap verkregen 
'Onroerend goed, de in deze bepaling 
vermelde aftrek moest worden toegepast, 
het bestreden arrest deze aanspraak ver· 
werpt, op grand : a) onder overneming 
van de rede.nen van de beslissing van de 
directeur, « dat indien slechts een van 
de echtgenoten de bij artikel 72 van 
genoemd wetboek gestelde voorwaarden 
vervult, d e aftrek ... enkel op zijn eigen 
belastbare inkomsten wordt toegepast, 
dat wil zeggen dat hij tot het bedrag 
van die inkomsten wordt beperkt ; dat 
ten deze aileen de echtgenote, die in 1896 
geboren is, de bij de wet gestelde voor
waarde inzake leeftijd vervult en dat de 
aftrek, derhalve, aileen op de eigen 
inkomsten van de echtgenote kan worden 
toegepast ; dat echter de betrokkene 
geen enkel als zodanig beschouwd inko
men heeft; dat men immers niet als 
eigen inkomsten van de vrouw kan 
beschouwen de inkomsten welke worden 
voortgebracht door een onroerend goed 
van de gemeenschap en die ipso facto 
in de gemeenschap vallen ; dat, daar er 
geen persoonlijk onroerend goed van de 
echtgenote of een gedeelte ervan aan
wezig is, de onroerende inkomsten aan
gegeven moeten worden door de man, 
hoofd van de gemeenschap en beheerder 
ervan krachtens artikel 14.21 van het 
Burgerlijk Wetboek; dat, bovendien, de 
inkomsten uit onroerende goederen aan 
de personenbelasting onderworpen zijn 
ten laste van de verkrijger, dat wil zeg
gen, voor de in Belgie gelegen goederen, 
ten name van de persoon ten laste van 
wie de onroerende voorheffing is geves
tigd krachtens artikel 155 van genoemd 
wetboek, namelijk, ten deze, de man ; 
dat, derhalve, de echtgenote in de loop 
van de jaren 1963 tot 1965 geen eigen 
inkomsten heeft verkregen en dus niet 
in aanmerking kan komen voor de bij 
artikel 72 van het W etboek van de 
inkomstenbelastingen bepaalde aftrek » ; 
b)« dat artikel 72, lid 2, van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen voorschrijft 
dat in gezinnen waar beide echtgenoten 
belastbare inkomsten genieten, de in 
lid 1 toegekende aftrek wordt toegepast 
met inachtneming van het geheel der 
inkomsten van beide echtgenoten ; dat 
daarentegen, wanneer slechts een van de 
echtgenoten de bij artikel 72 van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen 
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gestelde voorwaarden vervult, de aftrek 
enkel moet worden toegepast op de per
soonlijke inkomsten van elk van de 
echtgenoten, dat wil zeggen op de 
inlwmsten uit eigen goederen ; dat, ten 
deze, de echtgenote van verzoeker geen 
eigen inkomsten heeft gemd ; dat niet 
als zodanig kan worden beschouwd haar 
aandeel in het i:nkomen uit een onroerend 
goed van de gemeenschap, daar dit inko
men door verzoeker verkregen en beheerd 
wordt als hoofd van deze gemeenschap, 
in welke hoedanigheid hij daarvoor aan 
de onroerende voorheffing is onderwor
pen ,, 

terwijl de inkomsten van een onroerend 
goed van de huwelijksgemeenschap aan 
de beide echtgenoten toebehoren, zodat 
wanneer de echtgenote de vereisten van 
artikel 72 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen vervult, de bij deze 
bepaling vastgestelde aftrek kan worden 
aangerekend op dit gemeenschappelijk 
inlwmen, of althans op de helft die 
beschouwd moet worden als het aandeel 
van de echtgenote in het inkomen uit het 
gemeenschappelijk goed ; 

en te1·wijl uit het beginsel van de 
samenvoegi:ng van de inkomsten der 
echtgenoten volgt dat elke last die onder 
de bij de wet bepaalde lasten valt en rust 
op een lid van het belastbare gezin, 
helemaal aftrekbaar is, zelfs indien hij 
zijn persoonlijke · inkomsten te hoven 
gaat, hoe gering ze ook zijn, en ongeacht 
de proportionele belangrijkheid van dit 
excedent, en hieruit volgt dat de bij 
artikel 72 van het Wetboelr van de 
inkomstenbelastingen vastgestelde aftrek 
moet worden aangenomen, zelfs wanneer 
het gezinslid dat persoonlijk de aftrek 
geniet - geen inkomen heeft dat aan de 
personenbelasti:ng is OJ"lderworpen ·: 

Overwegende dat na in lid 1 t e hebbPn 
vermeld dat voor belastingplichtigen die 
ten minste 65 jaar oud zijn op 1 januari 
van het jaar. v66r dat ·waarnaa.r h et 
aanslagjaar wordt genoemd en die op 
die datum elke andere bedrijfsactiviteit 
dan gelegenheidsarbeid hebben stopgezet, 
benevens de bij artikel 71 van het Wet
boek van de inkomstenbelastingen be
paalde aftrekkingen, een bedrag van 
19.500 frank v66r het dienstjaar 1965 
en sindsdien van 21.500 frank worclt 
afgetrokken · wam1.eer de belastingplich
tige geen belastbaar pensioen of belast
bare re.ute geniet en, in de andere geval
len, een bedrag clat gelijk is aan het 

verschil tussen 19.500 frank of 21.500 fr. 
en het samengevoegd bedrag van de in. 
de artikelen 51 en 54, 5°, van dit wet
hoek bepaalde aftrekku1gen, artikel 72 
van dit wetboek in lid twee bepaalt dat 
in gezinnen waar beide echtgenoten 
belastbare inkomsten genieten deze bepa
ling toegepast wordt met i:nachtneming: 
van het geheel der inkomsten van beide 
echtgenoten ; 

Overwegende d;:tt, door tot het bedrag 
van 19.500 frank of van 2L500 frank of 
tot het verschil tussen deze bedragen 
en het samengevoegd bedrag ·van de in 
voormelde artikelen 51 en 54, 5°, be
paalde aftrekki:ngen, de aftrek te beper
ken aan het gezin toegesl;aan waarvan 
elke echtgenoot ten minste 65 jaar oud 
zou zijn op de datum en onder de voor
waarden . als b edoeld in lid een van 
voormeld artikel 72, het tweede lid enl~el' 
tot doel heeft te beletten dat, in dit. 
geval, de in het eerste lid vermelde aftrek 
verdubbeld wordt; 

Dat aldus blijkt dat het tweede lid van 
dit artikel niet tot gevolg heeft de in 
lid een bepaalde aftrek te ontzeggen aan 
de echtgenote die onder een stelsel van 
gemeenschap getrouwd is en alleen de 
bij lid een gestelde voorwa.arden vervult 
en die samen met de man de collectieve
eigendom van de inkomsten van de· 
gem,eenschap heeft ; 1 

Overwegende dat de bij artikel 73 van 
het ·vvetboek van de inkomstenbelastin-
gen bepaalde r egel van de vestigi:ng van 
de aanslag van de samengevoegde belast-
bare inkomsten der echtgenoten op naam. 
van het gezinshoofd, de echtgenote die 
onder een stelsel van gemeenschap is. 
gehuwd de hoedanigheid niet ontneernt 
van verkrijger van gemeenschappelijke
inkomsten die mede de belastbare grond
slag vormen ; 

Overwegende dat het arrest, derhalve,_ 
zijn beslissing niet wettelijk h eeft ver
antwoord en dat het middel gegrond is; 

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

27 oktober 1970. 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Belpaire, r a adsheer
waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,. 
baron Richard. - Ande1·sluidende con-
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clusie (1), de H. Charles, advocaat-gene
raal. - Pleite1·s, de HH. Baltus (van de 
balie bij het Hof van beroep te Brussel) 
en Fally. 

2e KA.MER. - 27 oktober 1970. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
MOBILIENBELASTING. 

1 
SCHIJN

BARE HUUROVERE.E.NKOMST. - BESUS
SING DAT RET CONTRACT IN WERKELIJK
REID EEN VERENIGING IN DEELNEMING 
VERBERGT.- BESLISSING GEGROND OP 
EEN GEH EEL VAN YERMO EDEN S DIE 
RET ROF VAN BEROEP SOEVEREIN IN 
FEITE BE J ORDEELT. - BEDRAGEN AAN 
EEN STILLE VEN NOOT T OEGEKEND ON
DER DE VORM VAl'< RUURGELDEN. -
AAN DE lVIOBILIENBELASTING ON DER
WORPEN WINS TEN. 

2° VENNOOTSCHAPPEN. - ELEMEN
TEN VAN RET CONTRACT VAN VENNOOT 
SCHAP. - REGELING VAN DE DEE.L
NEMING VAN DE VENNOTEN J.N RET 
VERLIES WORDT DOOR DE WET BE
PAALD , BIJ ON TSTENTENIS VAN EEN 
BIJZONDER BEDING. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
MOBILIEN BELASTING. - lNKOMSTEN 
U IT ICAPITALEN DIE IN EEN IN BELGIE 
GEVESTIGDE VERENIGING I N DEELN E 
MIN G WERDEN BELEGD DOOR EEN NIET 
WERK END LID VAN DEZE VEREN IGING. 
- NATUURLIJKE OF RECTi TSPERSO ON 
DIE AAN DIT LID VAN DE VERE~IGING 
GE :WEMDE INKOMSTEN BETAALT. -
PERSOON GEROUDEN TOT BETALING 
VAN DE MOBILIENBELASTIN G OP DEZE 
I N KOMSTEN . 

1 ° U ~t een geheel van vennoedens clie het 
hof van be1·oep soeve1·e1;n in feite beoo·r
deelt lean het a(leiclen dat cle lcmchtens 
een schijnba1·e huu?·ove?·eenlcomst bet 
taalcle beclmgen, oolc al zijn zij nie
hogm· dan een nonnale htttt?', in we?·lce
lijlcheicl aan cle mobilienbelasting oncle1'
W01'pen winsten zijn, omclat zij tdegelcencl 

(1) R et openbaar ministerie oordeelde da t 
de eiser van de te zijnen name va.stgestelde 
aanslag de bij artikel 72 van het '¥etboek 
van de inkomstenbela.stingen bepaalde aftrek
king niet kon v errichten, omda t de inkomsten 
van de echtgenote ipso facto in de gem eenschap 
vallen, aangezien de echtgenote geen bela.st
baar inkomen geniet. 

(2) Cass., 3 februari 11'170 (An·. cass., 1970, 
blz. 512). 

ASSA'l'lE. 1971. - 7 

zijn aan een stille vennoot van een' ve1'
eniging in cleelneming wam·in hij het · 
genot van de zogenaamd gehutwde· gran- ' 
clen heeft ingebmcht (2). · 

2° Indien cle ?'echte1·, om het bestaan van 
een conl·ract van vennootschap tussen 
pm·tijen te bewijzen, na te gaan heeft of 
zij iets in gemeenscha7J hebben gebracht 
met het oogmm·lc om cle wins{ clie daa1·uit 
lean ontstaan oncle·r ellcaa1· te venlelen, 
tach is het n•:et n ocl·ig dat hij de ?'l(geling 
vaststelt van cle deelneming in cle ve?'
liezen die, bij ontstentenis van bijzonde?"e 
beclingen in het cont1·act, doo1· de wet 
wo1·den bepaalcl (3). (Burg. Wetb., 
art. 1832 en 1833.) 

3° De in Belgie gevestigde natutwlijlce of 
?'echtspe?"soon die, als vennoOt-zaalc
vo~?·de?' van een ve1'eniging ·in deelne , 
nnng, aan een stille vennoot van deze 
ve1·eniging de inlcomsten ttit de door 
hem in de ve1·eniging belegde lcapitalen 
betaalt of cleze is ve1·sclntlcli gd, is gehou
clen tot betaling van de clesbet?·effencle 
mobilienbelasting ( 4). (Gecoikdineerde 
wetten op de inkomstenbelastingen, 
art . 20, § 1, 3o.) 

(NAAl\'!LOZE VENNOOTSCH AP « SABLIERES 
DE R0COURT », T . BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN F INAN CIE N.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het besti·eden . 
arrest, op 10 juni 1969 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel, rechtdoende 
op verwijzing; 

Gelet op het arrest v an h et Hof dd. 
27 juni 1967 (5); 

Over h et eerst e middel, afgeleid uit: 
de schending van de artikelen . 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1322, 1709, 1832, 
1833, 1855 van h et Burgerlijk vV,etboek, 
176 en 177 van d e gecoordineerde wetten 
op de handelsvennootschappen en dien ' 
tengevolge . 14, inzonderheid §' 1, .ao, a, 
2.0, inzonderheid § 1, 3°, 35, inzonderheid 
§ 4, van de wetten betreffende de inkom-

(3) en (4) Raadpl. de r edenen b etreffende 
h et vierde middel v an h ot a rrest v an 3 maart 
1970 (A1'1'. cass., 1970, blz. 613); 've~gelijk 
ze 1net de redenEn " 'tn b et a u ·est van 22 maa;rt 
1966 (Bull. en PASI C., 1066, I, 945) met 
b etrekking tot het eerstc onderdeel van lie t 
eerste middel. 

Zie b et arrest vermeld in noot 2. 
(5) An·. cass., 1967, biz . 1310. 
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ste~1belastingen, gecoordineerd . bij be
sluit van de ~egent van 15 januari 19~8, 
6 van de wetten betreffende de nationale 
hisisbelasting, gecoordineerd bij besluit 
van de Regent van 16 ja~1uari 1948, 

do01·dat, na het volgende te hebben 
gesteld in feite : « 1° de Heer Richard 
Gritten· heeft tot aan zijn dood in 1951 
de zandgroeven te Rocourt geexploi
teerd ·; 2° dit bedrijf is daarna voortgezet 
door zijn weduwe Mevrouw Debatty
Gritten en haar twee kinderen ; 3° op 
29 december 1952 wordt de eisende 
vennootschap opgericht voor een duur 
van 30 jaar, met ingang op 1 juli 1952; 
zij heeft met name ten doel de exploitatie 
van de zandgroeven te Rocotu-t ; het 
kapitaal wordt vastgesteld op 100.000 fr.; 
het wordt vertegenwoordigd door 
100 aandelen waarop 20 procent is 
gestort; noch Mevrouw Debatty-Gritten 
noch haar kinderen zijn onder de inschrij
vers ; de Heer Joseph Block, accountant 
en belastingadviseur van Mevrouw De
batty-Gritten, is beheerder-zaakvoerder 
van eiseres en belast met het dagelijks 
bestuur ; 4° bij een overeenkomst van 
2 juli 1952, die zal worden geregistl'eerd 
op 3 januari 1953 tegelijk met de oprich
tingsakte ·van eiseres, verhutu-t Mevrouw 
Debatty-Gritten aan eiseres de gronden 
van de zandgroeven te Rocourt ; de 
pacht wordt toegestaan voor een jaar, 
te rekenen van 1 juli 1952, indien ver
huurster zich er niet tegen verzet ; zij 
kan worden voortgezet door stilzwijgende 
wederinhuring ; de hutu-prijs wordt vast
gesteld om de zes maanden en houdt 
verband met de hoeveelheid uitgegraven 
zand ; in geen geval zal hij lager zijn dan 
250.000 frank; de verhuurster laat aan 
de eisende vennootschap het kosteloze 
gebruik van het bedrijfsmaterieel, maar 
blijft er eigenares van; aile veranderin
gen, verbeteringen, aanpassingen en wer
ken welke dan ook die tijdens de pacht 
verricht worden door eiseres, blijven 
eigendom van de verhuurster, zonder 
dat zij enige vergoeding schuldig is, en 
eiseres zal haar zonder vergoeding de 
bedrijfsinrichtingen overlaten ,die in ge
bruik zijn genomen gedurende het laat
ste bedrijfssemester v66r het einde van 
de pacht; 5° de zoon van Mevrouw 
Debatty-Gritten geniet een honoraritrm 
voor het beheer van de zandgroeven en 
haar dochter voor secretariaatswerk; 
6° de retributies van de eisende vennoot
schap aan Mevrouw Debatty-Gritten 
worden ingeschreven op een lopende 
rekening ; deze retributies bedroegen 
705.900 frank op 30 juni 1956 en 

1.165.605 frank op 30 juni 1957; op deze 
datum is het krediet van voornoemde. 

. lopende rekening onderscheidenlijk 
1.731.420 frank en 2.220.000 frank; 
7° de aandeelhouders van de eisende 
vennootschap ontvangen geen dividend; 
8° geen enkel beheerder oefent een 

. werkelijke of blijvende ftmctie uit, behal
ve de Heer Block voor de boekhouding 
e.n de vervulling van de belastingforma
hteiten "• het bestreden arrest beslist 
« dat nit die gegevens blijkt d at tijdens 
de bedoelde dienstjaren Mevrouw De
batty-Gritten er zich niet toe heeft 
?eperkt aan een exploitant zandgronden 
1n hum· te geven en een gronclrente te 
genieten; dat integendeel de retributies 
die de eisende vennootschap geboekt 
heeft als huurgelden, inkomsten hebben 
opgeleverd voor Mevrouw Debatty-Grit
ten als st1lle vennoot ·van een vereniging 
bij wijze van deelneming die bestond 
tussen haar, haar kinderen en de eisende 
ve1mootschap ; dat de eisende vennoot
schap, gezien het geringe bedrag van 
haar m.aatscharpelijk vermogen, haar 
statutaire werkzaamheden niet zou heb
ben kunnen uitoefenen zonder de deel
neming van het gezin Gritten en met 
name zonder te ktmnen beschikken, 
renteloos, over aanzienlijke geldsommen, 
die op het krediet van de lopende reke
ning van Mevrouw Debatty-Gritten voor
komen ; dat deze het genot v an haar 
gronden en van de onderneming « Sablie
res de Rocotu-t " ingebracht heeft in de 
vem1ootschap ; dat verzoekster een deel 
van de winst van de vere~1iging bij wijze 
van deelneming uitbetaald had aan 
Mevrouw Debatty-Gritte~1, zodat zij 
verplicht was de bedoelde mobilienbelas
ting te betalen ; dat het niet opgaat 
daartegen in te brengen dat de aan 
Mevrouw Debatty-Gritten gestorte be
dragen niet hoger, geweest zijn dan de 
normale prijs voor de verhuring van de 
zandgronden, of nog, dat niet uitclrukke
lijk bedongen is dat laatstgenoemde niet 
in het eventueel verlies van de eisende 
vennootschap zal deelnemen ; dat de 
omvang van de aan Mevrouw Debatty
Gritten toegekende bedragen geen in
vloed heeft op het karakter dat aan die 
geldsommen moet worden toegekend ; 
dat bovendien de modaliteiten van de 
overeenkomst van 1952 zodanig zijn dat 
d,e voordelen van Mevrouw Debatty
Gritten niet beperkt zijn tot de prijs 
die bedongen is per hoeveelheid uitge
graven zand, daar voor voornoemde 
dame de mogelijkheid openstaat om door 
beeindiging van het contract, op~1ieuw 
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over de bedrijfsinrichtingen van eiseres 
te beschildren en zulks zonder schade
vergoeding , ; 

terwijl de omstandigheden vermeld in 
het arrest niet uitsluiten dat bedoeld 
contract een huurcontract was en in elk 
geval geen voldoende bewijs zijn dat 
de bestanddelen van een contract van 
vel'eniging bij wijze van deelneming 
aanwezig zijn tussen de eisende vennoot
schap en de litisconsorten D e batty, 
onder meer Mevrouw Debatty-Gritten, 
in deze vennootschap alsmede dat de 
investeringen die de· voornoemden in 
deze vennootschap hebben gedaan en de 
voorschotten die zij hebben toegestaan, 
vreemd zijn aan het rechtskarakter van 
het contract krachtens hetwelk het genot 
van de gronden in concessie gegevei~. is 
en de bedoelde inkomsten betaald ZIJn, 

het arrest niet vaststelt dat Mevrouw 
Debatty-Gritten krachtens het contract 
iets anders kon bekomen dan een bedrag 
gelijk aan de normale huurprijs van haar 
goed, zodat het uitgesloten was dat 
genoemd contract een contract van 
vennootschap was, aangezien Mevrouw 
Debatty-Gritten geen winst kon halen 
uit het beweerde in gemeenschap brengen 
van goederen en uit het exploitere!l .van 
de gronden door de beweerde veremgmg ; 

en het arrest aldus zonder miskenning 
van de begrippen van huurcontract v~n 
goederen (artikel 1709 van het BurgerlrJk 
vVetboek) en van het contract van ven
nootschap en van vereniging bij wijze 
van deelneming (artikelen 1832 van het 
Burgerlijk Wetboek en 176 en 177 van 
de gecoiirdineerde wetten op de handels
vennootschappen) en zonder schending 
van de bewijskracht van het contract 
waarvan het de inhoud overneemt (schen
ding van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek), niet 
heeft kunnen beslissen op grond van de 
feitelijke vaststellingen die het vermeldt, 
dat de tegenwaarde aan Mevrouw D e -

, batty-Gritten betaald voor het genot van 
haar grond, een deelneming was in de 
winst van een vereniging bij wijze van 
deelneming en niet een huurgeld : 

Over,;,.egende dat uit het geheel. v~n 
de vaststellingen van het arrest, die m 
het middel zijn overgenomen, blijkt dat 
de rechter, hoewel hij aanneemt dat de 
winst van mevrouw Gritten niet hager 
is geweest dan de normale huurprijs van 
de zandgronden, door een feitelijke en 
derhalve onaantastbare beoordeling heeft 
lnmnen beslissen dat de rechtsverhou
dingen tussen eiseres en Mevrouw D e -

batty-Gritten het gevolg zijn van . een 
vereniging bij wijze van deelneming en 
in hun concrete werkelijkheid niet be
heerst worden door het schijncontract 
van verhuring ; , 

Overwegende dat de. overige punten · 
van het middel op een onjuiste lezing 
van het arrest berusten ; , 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1315, 1832 en 1855 van het 
Burgerlijk Wetboek, 176 en 177 van de 
gecoiirdineerde wetten betreffende de 
handelsvennootschappen, 1870 van het 
gerechtelijk Wetboek, 14, inzonderheid 
§ 1, 3°, a, 20, inzonderheid § 1, 3°, 35, 
inzonderheid § 4, 55, 56 en 62 van de 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, gecoiirdineerd bij besluit van de 
Regent van 15 januari 1948, 6 van de 
wetten betreffende de nationale crisisbe
lasting, gecoiirdineerd bij het besluit 
van de Regent van 16 januari 1948. 

doonlat het bestreden arrest beslist 
dat het huurcontract tussen eiseres en 
Mevrouw Gritten verdicht is en in wer
kelijkheid een contract van vereniging 
bij wijze van deelneming is en dat der
halve de beweerde huurgelden die door 
Mevrouw Gritten zijn getrokken, inkom
sten zijn van een stille vennoot, en 
doordat het arrest in dit opzicht de 
conclusie verwerpt van eiseres die had 
doen gelden dat het contract geen con
tract van vennootschap kon zijn, aange
zien Mevrouw Gritten geen dee! had in . 
het verlies, en het arrest deze verwerping 
rechtvaardigt op grond " dat deelneming 
in het verlies tot de aard zelf van het 
contract van vennootschap behoort ; dat 
het dus niet nodig was dat deze· deel
neming uitdrukkelijk vermeld werd .; dat 
in werkelijkheid, door aan te nemen dat 
de h aar verschuldigde retributies ter 
beschikking blijven van de eisende ven
nootschap wier vermogen beperkt was, 
Mevrouw Debatty-Gritten het eventueel 
verlies van de vereniging bij wijze van 
deelneming zou hebben gedragen , ; 

teTwijl de feitenrechter tot de wette
lijkheid van de bedoel<;le aanslagen slechts 
kon concluderen door in het onderhavige 
geval de aanwezigheid vast te stellen van 
aile bestanddelen van de rechtshandeling 
die hi;j in de plaats wilde stellen van d~ 
handeling waarop eiseres zich beriep, 
waaruit volgt dat, door te concluderen 
tot het bestaan van een contract van 
vennootschap zonder vast te stellen dat 
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het .. ·bewezert . was.· dat Mevrouw Grit ten . 
het· eventuel~ · verlies moest dragen; ··het 
arrest de· wettelijke bewijsorde·heeft om
gekeerd (schending voornamelijk :van 
de artikelen 55, 56 en 62 van de gecoor
diiJ.eerde \vetten betreffende de ·inkom
stenbelastingen, 1315 van het Burgerlijk · 
Wetboek en 1870 ·van het Gerechtelijk 
Wetboek) en zijn beslissing niet w'ettelijk 
heeft vera\1twoord (schending van de 
andere vermelde. b epalingen), . 

de tert\gh'etaling van he~ door de 
schuldenaar verschuldigde niet te ktumen 
bekomen wegens de geringheid van diens 
vermogen een risico . is waaraan elke 
schuldeiser is blootgesteld, zodat de 
desbetreffende overwegingen. van het 
arrest niet kunnen. aantonen dat Mevrouw 
Gri~ten gehouden wa.s tot deelnemin,g in 
het verlies van de beweerde vereniging 
(schending van dezelfde bepalin.gen), 

en het arrest, dat niet betwist dat 
Mevrouw Gritten. in elk geval, als tegen
waarde van de concessie van het genot 
van haar goecl, recht had op de normale 
tegenwaarde van haar genot, door het 
feit zelf heeft ·vastgestelcl dat Mevrouw 
Gritten geen dee! na.m in het verlies, 
wat het bes~aan uitsluit van het contract 
van vetmootschap waarop het arres~ 
zijn beslissing grondt (schencling voor
uamelijk van de artikelen 1832 en 1855 
van het Burgerlijk Wetboek, 176 en 177 
van de gecoordineerde wetten op de 
handelsvennootschappen en, dientenge
volge, 14, 20 en 35 van de gecoordineerde 
wetten betreffende de· inkomstenbelastin
gen: 

Overwegende dat enzerzijds, aan de 
hand van de vermoedens die het ver
meldt, het arrest tot het bestaan van een 
vereniging bij wijze , van deelneming 
tussen de eJ.sende vennootschap en 
Mevrouw Gritten heeft lnUlnen conclu
deren en daaruit de gevolgtrekking heeft 
kunnen maken dat laatstgenoemde wet
telijk gehouden was in het eventueel 
verlies van de vereniging bij te dragen ; 
dat het niet het bestaan moest aantonen 
van contractuele bedi.ngen waarbij bij
zondere regelen voor zodanige cleelne
ming in het verlies werden gestelcl, en 
evenmin moest bewijzen dat Mevrouw 
Gritten een dee! van dit verlies werkelijk 
had gedragen ; 

Overwegencle clat anderzijcls, door vast 
te stellen dat Mevrouw Gritten wettelijk 
gehouden was een dee! van bet eventueel 
verlies te dragen, het arrest in zover de 
bewering heeft tegengesproken va.n de 
eisende vennootschap die deed gelclen 

dat Mevrouw Gritten :in elk giNa!, als 
tegenwaarde van de concessie van het 
genot van haar goed, recbt had op !Jen · 
bedrag . gelijk aan de normale ·buurprijs 
van dit go,ed ; . . . · 

Overwegende clat het rniddel niet kan 
worden aarigenonien ; . 

Ove1 het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de. artikelen 97 van de 
Grondwet, 14, inzonderheid § 2, van de 
wetten betreff6mde· de iJ.liwmstenbelas
tingen, gecoordineerd bij besluit van de 
Regent van 15 januari 1948, 1134, 1161, 
1165, 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 

doonlat bet bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat «de eisende 
vennootschap snl)sicliair de vernietiging 
vordert van de bedoelde aanslagen in 
zover ter bepaling van het bedrag cler 
belaste inkomsten artikel 14, § 2, van 
de gecoordineerde wetten in toepassing 
is geb1acht », a it · middel verwerpt op 
grond « dat nit artikel 4 van de overeen
komst van 1952 volgt dat verioekster 
zich heeft verbonden tot betaling van 
aile belastingen die door Mevrouw De
batty-Grittell zouden moeten worden 
gedragen, met uitzondering aileen van 
de aanvullende personele inkomstenbe
lasting ; clat de algemene bewoordingen 
van dit heeling de zienswijze van het 
bestmu rechtvaarcligen ; clat h.et van 
weinig belang is dat verzoekster deze 
belastingen niet heeft geboekt, aangezien 
deze handelwijze het noodzakelijk gevolg 
was van de fictie die de partijen in het 
onderhavige geval haclden uitgevonden 

. bij de onder~ekening van de zogenaamde 
huurovereenko1nst », 

tenvijl, na te hebben beslist dat de 
bedoelde overeenkomst . slechts schijn 
was en een fictie om de belasting te ont
cluiken, en dat het werkelijk toegekende 
inkomen niet was de onroerende op
brengst, vermelcl in de schijnovereen
kon~st, n~aar een roerende opbrengst 
bedongen in een verborgen overeen
komst, bet ar1est zich niet kon gronden 
op de beclingen aileen van de schijnover
eenkomst om te beslissen dat de werke
lijke overeenkomst de belasti.ngen op het 
werkelijk toegekende inkomen ten laste 
bracht van Mevrouw Gritten, zodat het 
arrest geen wettelijke rechtvaardiging 
heeft gebracht voor zijn beslissing betref
fende de toepassing van artikel 14, § 2, 
van de gecoordineerde wetten (schen
ding voornamelijk van deze be-paling en 
vim de artikeleu 97 van de Grondwet., 



1134, 1161 en 1165 van het Btirgerlijk 
Wetboek); ·. 

te?,·wijl artikel 4 van de overeenkomst 
waarop het arrest zich grondt, ten,' laste 
van Mevrouw Gritten slechts de belastin
gen op de opbrengst van een verhmud 
goed bracht en niet de belasting op het 
inkomen getrokken uit oen vereniging 
bij wijze van deelneming, waaruit volgt 
dat het arrest aan het beding van de 
overeenkomst een betekenis heeft gehecht 
die niet verenigbaar is met de bewoor
dingen ervan (schending voornamelijk 
van de artikelen 1319, 1320 · en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat, door de vastst~Jlling 
dat het stellen van de zandgronden ter 
beschikking van de eisende vennootschap 
de inbre.ng is van Mevrouw Gritten in de 
vereniging bij wiJze van deelneming en 
dat de bedragen u itgekeerd· aan deze 
stille vennoot haar aandeel zi jn in .de 
gemaakte winst, het arrest een vvettel ijke 
verantwoording geeft voor zijn beslissing 
dat de betwiste belastingen terecht t en 
laste van eisercs zijn gebracht aangezien 
de verplichting tot betaling van de helas
t ing, krachtens artikel 20, § 1, van de 
gecoiirdineerde wett.en betreffende de 
inkomstenbelastingen, rust op de rechts
persoon of de natuurlijke persoon geves
tigd in Belgie die de inkomsten betaald 
heeft of schulriig is ; 

Overwegende dat, zonder de zin e1i de 
draagwijdt.e te miskennen van het beding 
van de overeenkomst van 2 juli 1952 
waarbij aile belast.ingen die door 'Me
vro:uw Debatty-Gritten zouden moeten 
worden gedragen, ten laste >~oorden 
gebracht van de eisende vennootschap, 
met uitzondering aileen van de aanvul
lende personele belasting, het hof van 
beroep heeft kunnen beslissen dat par
t iJen aldus hun wil hadden te kennen 
gegeven om door de eisende vennoot
schap de belastingen tc doen dragen op 
de inkomsten die Mevronw Gritten trok 
uit het feit. dat zij ter beschikking van 
de vennootschap stelde de onroerende 

(1) en (2) Raadpl. cass., 14 februari 1963 
(Bull. en PAsiC., 1963, I, 677) en noot 1; 
29 november 1968 (A1'1·. cass., 1969, biz. 341) 
en noot 1; 19 december 1969 (ib·id., 1970, 
biz. 385) en de noten onder diL arrest. 

Naar luid van artikel 1042 van het Gerech
telijk Wetboek, zijn de regels b etreffende h e t 
geding - en ·bijgevolg ook de afstand -
toepasselijk op de rechtsmiddelen, in zover 
hierv~n niet is afgeweken. 

' goederen waarvan ~ zij haar het genot in 
: concessie; had geg'even ·onder de dekman

tel van een contract van schijnban) ver
hunng ; dat het derhalve de toepassing 
van artikel 14, . § 2, van d·e· genoemde 

· gecoiirdineerde wetten wettelijk recht-
va,ardigt ;· · · 

·-Dat het .middel niet kan worden aan ~· 
genomen; 

'Oin die red.enen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiseres in de km:ten. 

27 oktober 1970. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, de H: Belpaire, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H . de Waersegger. - Gelijklttidencle 
conclusie, de H. Charles, advocaat-gene
raal. - P leite1·s, de HH. Baltus (van de 
balie bij het Hof van beroep te Brussel) 
en Fally. · 

1e KAMER.- 29 oktober 1970 . 

1° VOORZiENING IN CASSATIE . 
AFSTAND. - B U RGERLIJKE ZAKEN. 
GELDIGHEIDSVOORW AARDEN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
AFSTA,..l<fD . - AFSTAND N IET BETEKEND 
DOCH AANVAARD. - DECRETERIKG . 

1° Om gelclig te zijn moet cle ajstand van 
een vooTziening, in btwge1·lijke zaken, 
aan cle venveenle1· betelcend of clo01· hem 
aanvactnl zijn. Deze aanvam·cling· stemt 
immeTs ove1·een met een betekening ( 1). 
(Gerecht. Wetb., art. 824 en 1024.) 

2° In buTge?·lijlce zaken clec1·etee1·t het Hoj 
de ajstancl van cle voo1·ziening clie, 
alhoewel zij aan de venvee1·cle1· niet is 
betekencl, doo1· hem is aanvam·d. Deze 
aanvam·din(f stemt immeTs ove1·een met 
een betelcening (2). (Gerecht. Wetb ., 
art . 824 en 1042.) 

Artikel 1112 van dit wetboek betreffende 
de afstand van het cassatiegeding wijkt niet' 
af van artikel 825, zodat de bepalingen van 
artikel 824 toepasselijk zijn op de afstand 
van de cassatievoorziening in ·burgerlijke 
zaken (raadpl. Iiet versla.g van de Koninklijk 
Commissaris voor de Gerechtelijke Hervor
ming, Pa1·l. st. S enaat, zitt., 1963-1964, n" 60, 
blz. 201, 202 en 257). 
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(BOULANGER, 
T . NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

« P . B . TRIBAS ».) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 juni 1969 door het Hof van 
beroep t e Brussel gewezen ; 

Overwegende dat eiser bij een alde, 
door hem op 18 · jtmi 1970 ondertekend 
en op 25 september ter griffie neergelegd, 
heeft verldaard. afstand te doen van zijn 
voorziening ; 

Overwegende dat de afstand door ver
weerster was aanvaard, zodat hij niet 
moest worden betekend ; 

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

29 oktober 1970. - 1e kamer. -
Voo?·zitte?', de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter . - Ve?·slaggeve1·, 
de H. Polet. - Gelijkluiclende conclttsie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. Pleite1·s, de HH. Philips 
en Fally. 

1 e KAMER. - 29 oktober 1970. 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BmvoEGDHEID . . - . BuRGIURI.IJKIU zA
KIUN EN ZAKEN VAN KOOPHANDEI,. -
TusSEN BELGIE EN FRANKRIJK OP 
8 JULI 1899 GESLOTEN OVEREIUNKOMST 
BETRIUFFENDIU DE RECHTERLIJKE BE
VOIUGDHEID. - ARTIKEL 1, § 1, VAN 
DEZE OVERIUIUNKOMST. - DRAAGWIJD
TE VAN DEZE BEPALING. 

(1) en (2) Raadpl. eensdeels, de memorie 
van toelichting van het ontwerp van de 
goedkeuringswet (Pasin., 1900, blz. 332, 
kol. 2), het verslag van de Belgische afge
v aardigden die over de aan deze memorie 
gehechte overeenkomst hebben onderhandeld 
(ibid., blz. 332 , kol. 2, blz. 333, kol. 1 en 2, 
en blz. 335), het verslag van de commissie 
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
(ibid., blz. 342, kol. 2, en b iz. 346, kcl. 1) 
en het verslag van de Seuaatscommissie (i bid., 
blz. 351, kol. 2, en b i z. 353, kol. 1) ; BERNARD, 
Competence des t·ribunattx jran9ais ct l'egm·d 
des etmngm·s, biz. 248 en 149); DE CocK, 
Convention j1·anco-belge du 8 jttillet 1899, 

zo BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BIUVOEGDHEID. - BURGERI.IJKE ZA
KEN. - RECHTSVORDERING TOT VAN
WAARDEVE.RKLARING VAN IUEN DER
DIUNBIUSLAG. - BESLAGENE SOHULDE
NAAR, VAN FRANSE NATIONALITEIT, 
DIE IN HET RIJK GEEN BEKENDE 
WOON- OF VERBLIJFPLAATS HEIUFT. -
BIUVOIUGDHIUID VAN DE RECHTER VAN 
DE. PLAATS VAN HET BESLAG . 

1° A1·tikel 1, § 1, van de tussen Belgie en 
Fmnkrijk op 8 juli 1899 gesloten 
ove1·eenkomst bet?·eflende de ?'echte?'lijke 
bevoegdheid, goedgekeu1·d bij de wet 
van 31 maa1·t 1900, nam· luid waa1·van, 
in bm·ge1·lijke zaken en in zaken van 
koophandel, voo1· de Belgen in F1·ank?·ijk 
en vom· de Fmnsen in Belgie dezeljde 
bevoegdheids1·egelen gelden als voo1· de 
lanclgenoten , stelt de Belgen en F1·anse·n 
gelijk vooT rie toepassing van de bevoegd
heids?·egele·n in deze zaken en is een 
bek?·achtiging van de bevoegdheidsg?'On
rien, vastgesteld bij aTtilcel 25 van de 
wet van 25 maa1·t 1876; de ovm·een
lcomst stelt het Fmns g?'Ondgebied niet 
gelijlc met het Belgisch g?'Ondgebied (1). 

2° Heejt een denlenbeslag in Belgie plaats
gehad en heeft de beslagene schuldenaa1· 
in het Rijlc geen belcencle woon- of 
ve1· blijjplaats, clan moet de eis tot van
waanleve?·lcla?·ing van het denlenbeslag 
wm·den geb1·acht voo1· de ?'echte?' van de 
plaats van het beslag (2). (Overeen
komst betreffende de bevoegdheid t us
seh Belgie en Frankrijk gesloten op 
8 juli 1899 en goedgekeurd bij de wet 
van 31 maart 1900; Wetb., van 
burg. r echtsv ., art. 567; wet van 
25 maart 1876, art. 39 en 52, 5°.) 

biz. 90; LACHAU, « L a convention franco
beige "• Rev. de d1·. inte1·n. p1·ive, 1913, blz. 53. 
tot 57; DE PAEPE, Etudes su1· la competence 
civile Cl l'egw·d cles etmnge·rs, blz. 34, 43 en 71 ;. 
beroep Brussei, 17 februari 1912 (Jow·n. d1·. 
intem. p'five, 1913 , blz. 977); kooph. Antwlo'r-
p en, 6 januari 1911 (ibid., 1913, blz. 972); 
burg. Brussei, 25 juni 19(13 (Jotwn. des TTib., 
1964, blz. 228); anclerdeels, PILLET, Conven- . 
li ons ·inte·rnationales de competence judiciai1·e, . 
biz. 253 en voig. ; BATTIFOL, T1·aite elemmttai1·e· 
de d·roit intm·national1J1'ive, n•· 714; NrBOYET, 
Tntite cle <l?·oit internat·ional fran9ctis , nr 1879; 
trib. Nice, 13 m aart 1P02 (Jou1·n. d1·. intern. 
prive, 1902, biz. 796) ; trib. de la Seine, 
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(CORDONNIER, T. DAINEFFE.) 

ARREST (VB?'taling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 maart 1969 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen~ 
ding van de artikelen 52, meer bepaald 
5°, van de wet van 25 maart 1876 
houdende titel I van h et inleidend boek 
van het Wetboek van burgerlijke rechts. 
vordering, 567 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, van het enige 
artikel van de wet van 31 maart 1900 
tot goedkeuring van de op 8 juli 1899 
tussen Belgie en Frankrijk geslote}l. 
overeenkomst betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en 97 van de Grondwet, 

cloonlat het bestreden arrest de door 
eiser aangevoerde exceptie van onbe
voegdheid mtione loci van de Belgische 
rechtbanken om kennis te nemen van 
een rechtsvordering tot vanwaardever
klaring van een derdenbeslag, gericht 
tegen een Frans ingezetene met woon
plaats in Frankrijk, verwerpt op grond 

' dat, wanneer een derdenbeslag in Belgie 
wordt gedaan tegen een vreemdeling die, 
zoals in onderhavig geval, geen verbliif
of woonplaats in het Rijk heeft, aangeno
men wordt dat de rechter van de woon
plaats van de beslagene derde bevoegd 
is; dat artikel ,52, 5°, van de wet van 
25 maart 1876 waarin niet gezegd wordt 
welke rechter bevoegd is om de van
waardeverklaring of de opheffing van 
het derdenbeslag uit te spreken, het 
beginsel van het j01·um a?'?'esti huldigt ; 
dat genoemd beginsel, verre van door 
de Frans-Belgische overeenkomst van 
8 juli 1899 te worden aangetast, er 
integendeel ingevoerd wordt, wat blijkt 
uit de parlementaire voorbereiding van 
de wet van 31 maart 1900; zodat de 
eerste rechter . terecht de tegen de· eis 

16 juli 1907 (Rev. d1·. intem. pnve, 1908, 
biz. 219) en appei Douai, 8 juli 1929 (Jott?"n. d1·. 
intm·n. p1·ive, 1930, biz. 1003); vgl. WESER, 
Tmite fmnco-belge dtt 8 juillet 1899, n•·s S3, 162 
tot 166, 172 en 173. 

Over het punt dat de besiagene schuide
naar, van Belgische nationaliteit, die in het 
Rijk geen bekende woon- of verblijfpiaats 
heeft, moest worden gedagvaard tot van
waardeverklal'ing van het derdenbeslag v66r 
de rechter van de plaats van het besiag, 
raadpl. DE PAEPE, Etudes sur la competence 
a l'ega1·d des etmngm·s, d. II, biz. 43 en 44; 

I
. aangevoerde exceptie van on~evoegd

heid afgewezen heeft, 

tm·wijl luidens artikel 1 van de Frans
Belgische overeenkomst van 8 juli 1899 
dezelfde bevoegdheidsregeling zowel voor 
de Fransen in Belgie geldt als voor de 
staatsburgers ; deze overeenkomst in feite 
neerkomt op de afschaffing van elke 
grE)ns tussen Belgie en Frankrijk inzake 
bev:oegdheid ; hieruit volgt dat, evenzeer 
als de Belgische burger, de Franse irige
zetene die regelmatig zijn woonplaats 
in Frankrijk heeft, zich kan beroepen 
op artikel 567 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, krachtens 
hetwelk de eis tot vanwaardeverklaring 
van een derdenbeslag vom de rechtbank 
moet worden gebracht van de woonplaats 
van de beslagene partij; bijgevolg de Bel
gische rechtbanken onbevoegd zijn om 
uitspraak te doen op een eis tot waarde
verldaring van een derdenbeslag dat in 
Belgie is gedaan tegen een in Frankrijk 
woonachtig Fransman ; de bepaling van 
artikel 52, inzonderheid 5°, van de wet 
van 25 maart 1876 ldaarblijkelijk · niet 
van toepassing is op « vreemdelingen " 
die, zoals de Franse OJ;Lderdal1en, ingeze
tenen zijn van een land waarmee Belgie 
een van deze · bepaling afwijkende over
eenkomst heeft aangegaan, en bijgevolg 
de Belgische rechtbanken onbevoegd 
waren om van verweerders rechtsvorde
ri}ig kennis te nemen : 

Overwegende dat in artikel l, § 1, van 
de tussen Belgie en Frankrijk gesloten 
overeenkomst van 8 juli 1899, goedge
keurd bij de wet van 31 maart 1900, 
wordt bepaald dat in burgerlijke zaken 
en in zaken van koophandel voor de 
Belgen in Frankrijk en voor de Fransen 
in Belgie dezelfde regels van bevoegdheid 
gelden als voor de landgenoten ; 

Overwegende dat deze bepaling Belgen 
en Fransen gelijkstelt voor de toepassing 
van de bevoegdheidsregelen in deze zaken 
en een bekrachtiging is van de bevoegd
heidsgronden, vastgesteld bij artikel 52 
van de wet van 25 maart 1876 houdende 

LEURQUIN, Code de la saisie-a1'J·et, n• 359; 
BELTJENS, Code de procedtwe civile, art. 567, 
n• 28; Rep. pmt. d1·. beige, vo Saisie-a1'1'et, 
n• 820; Novelles, Procedure civile, d. I, 
Cornpetence, n• 1244; beroep Luik, 6 augustus 
1842 (PAsrc., 1843, II, 298); burg. Brussei, 
25 juni 1961 (Joum. t?·ib., 1964, biz. 228). 

Met de inwerkingtreding van het Gerechte
lijk W etboek is dit punt thans geregeid 
door de artikeien 1395 en 633 . 
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titel I van het inleidend boek van het 
W etboek van burgerlijke rechtsvorde-
ring; · 

Dat, in strijd met de stelling van de 
voorziening, de overeenkomst het Franse 
grondgebied niet gelijkstelt met het 
Belgische grondgehied ; 

Overwegende dat, k:rachtens artikel 567 
van het W etboek van bm·gerlijke rechts
vordering en artikel 39 van voornoemde 
wet van 25 maart 1876, de eis tot van
waardeverldaring van een derdenbeslag 
voor de rechtbank van de woonplaats 
van de beslagene partij moet worden 
gebracht, of, indien deze woonplaats 
niet bekend is, voor die van zijn huidige 
verblijfplaats ; 

Overwegende dat, bij gebreke van een 
in Belgie bekende woon- of verblijfplaats, 
deze eis moet worden gebracht v66r de 
rechtbank van de plaats van het beslag ; 

Overwegende dat eiser, die een Frans 
bnrger is, geen bekende woon- of verblijf
plaats in Belgie heeft, zodat de eis v66r 
de Iaatstbedoelde rechtbank moet worden 
gebra.cht, alsof het ging om een Belgisch 
bm·ger; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
de voormelde wetsbepalingen juist toe-
past; · 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

29 oktober 1970. - 1e kamer. -
Voo1'zitte1' en Ve1'$laggeve1', de H . Va.len
tin, raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijklu1:dende conclttsie, de H . Paul 
Mahaux, eerste advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Dassesse. · 

1e KA.MER.- 29 oktober 1970. 

R.EDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
AR.R.ESTEN . - BURGERLIJKE ZAKE::o< . 
- CoNCLUSIE. - OvERWEGINGEN IN 
DE VORM VAN LOUTE.RE. VE.RONDER
STE.LLINGEN. - GEEN VERPLICHTING 
VOOR DE RECHTER HIEROP TE AN T
WOORDEN. 

De 1'echte1· is niet ve1·plicht te antwoonlen 
op ove1·wegingen die in een conchtsie 
zijn aangevoenl in de vo'l'1n vm1 loute1·e 
ve1·onde1·stellingen (I). (Grondwet, arti
kel 97.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « TRANSPORTS 
)VALTH:E:RE KEPPENNE ,, T. LOREZ EN 
VAN GIJSEL.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

29 oktober 1970. - 1e kamer . -
Voo1·zitte1', de H. Valentin, raadsheer 
waarnen1end voorzitter. - V e1·slaggeve1', 

· de H. Busin. - Gelijlclttidende conclttsie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. - Pleite1·, de H. Dassesse. 

1 e KAMER. - 30 oktober 1970. 

l o R.EDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - CoNcLusrn . - VERWEER 
DAT ZIJN BESTAANSREDEN HEEFT 
VERLORE.N WEGENS VAST3TEI~L1NGEN _ 
-VAN EEN NrET BESTREDEN BESLISSTNG 
DIE \TROEGER IN HETZE;LFDE GEDTNG 
IS GEvVEZE::-f . - GEEN VERPLICHTING 
VOOR DE RECilTE.R DIT VERWEER TE 
BEANTWOORDEN. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKE.N. - MIDDEL TEN BETOGE 
VAN EEN GEBREK AAN AN·l'WOORD 
OP EEN BIJ CONCLUSIE AANGEVOERD 
VERIVEER. - CONCLUSIE W AAR1N DIT 
VE.RWEE_R NIET VERTI'IELD W ORDT. -
MIDDEL DAT FEITFLIJKE OR'JNDSLAG 
lVIIST. 

l 0 De ?'echte1· is niet ve1·pl1:cht te antwoo1·de1~ 
op een bij conclusie aan gevoe1·d ve1·wee1·, 
incz.ien dit ve1·wee1· zijn bestaans1·eden 
heejt ve.Tlo1·en wegens vaststellingen van 
een niet best1·eden beslissing die v·roeger 
1:n hetzeljde geding is gewezen en aan
gevuld doo1· de best1·eden beslissing (2). 

2° Feitelijlce g1·ondslag . mist het middel 
waw·in ctan de 1·echte·r wonlt venveten 
niet te hebben geantwoonl op een bij 
conchtsie awngevoenl ve1·wee1· , zo dit vm·~ 
wee1· in de conclusie n iet ve1·meld 
1D01'Clt ( 3). 

(1) Cass., 18 noven,ber 1968 (A1'1·. cass., 
1969, biz. 297). 

(2) Raadpl. cass . , 9 april 1970 (A1'1·. cctss ., 
1970, biz. 727) .. 

(3) Cass., 24 juni 1066 (B11ll. en P ASIC.,. 
1966, I, 1366). 
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(VAN OOSTENDE EN SIMOENS, 
T. TACK EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 juni 1969 door bet HQf van 
beroep te Gent gewezen; 

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

doo1·dat bet bestreden arrest, op tegen
spraak tegen de eisers uitgesproken, ver
weerster « Brouwerij Artois " beveelt de 
sluiting om 0,30 uur van bet cafe-restau
rant dat zij aan de eisers in huur gegeven 
heeft aan gezegde eisers op te leggen, het 
arrest aan de eisers gemee.n en bindend 
verklaart, en zegt dat de eisers hun eigen 
kost,en zullen rpoeten dragen, zulks om 
de reden dat de uitbating van bet cafe 
restaurant als nacht-cafe een euvel is in 
een residentieel gebouw en d·at de geruch
ten en bet lawaai van alle aard die aan 
deze uitbating gebonden zijn in de late 
nachturen een niet nonnale hinder zijn 
voor de bewoners van dit gebouw, 

terwijl, eerste onclenleel, de « Brouwerij 
Artois "• in haar conclusie waarnaar de 
eisers uitdrukkelijk verwezen hadden, 
staande gehouden had dat bij het alge
meen reglement van medeeigendom van 
bet gebonw, reglement waardoor, volgens 
het arrest, de « Brouwerij Artois " gabon
den was, en de eisers eveneens, vermits 
hun door het huurcontract opgelegd 
werd zich naar d it reglement te schikken, 
bedongen werd « dat bet cafe-1·estaurant 
zal mogen open zijn overeenkomstig bet 
politiereglement en dat de eisers tot 
hiertoe altijd hun cafe-restaurant geslo
ten hadden overeenkomstig dit politie
reglement "• en de « Brouwerij Artois "• 
in bet beschikkend gedeelte van deze 
conclusie, aan het hof van beroep vroeg 
« voor recht te zeggen dat er geen aan
leiding bestaat het openingsuur van het 
cafe te beperken voor zove!')l het blijft 
voldoen aan de voorschriften van bet 
politiereglement der stad Gent "• en het 
arrest deze conclusie niet beantwoordt, 
minstens uit het arrest onmogelijk kan 
uitgemaakt worden of de rechter in ferte 
heeft willen beslissen dat het niet juist 
is dat er een politiereglement bestond 
betreffende het sluitingsuur vari de cafe 
restaurants, of dat het niet juist is dat 
er in het huurcontract tussen de « Brou
werij Artois " en de eisers beclongen 
werd « dat het cafe-restaurant zal mogen 
open zijn overeenkomstig het politie-

reglement "• of nog dat het niet ·juist is 
dat tot nogtoe de eisers altijd hun cafe
restaurant geopend (en dus gesloten) 

· hadden overee11komstig dit reglement, 
dan wei of hij in feite heeft willen vast
stellen dat het politiereglement geen 
later sluitingsuur voor een cafe-restau
rant toeliet dan 0,30 uur, dan wel n og 
of hij in recht heeft willen beslissen dat, 
ondanks de bepalingen in een andere 
zin van het politiereglement, de eisers 
hun cafe-restaurant op een vroeger uur 
moesten sluiten dan door dit reglement 
bepaald werd, en de onduidelijkheid en 
dubbelzinnigheid van deze motivering 
het Hof in de onmogelijkheid stellen 
zijn controlerecht over de wettelij~eid 
van de bestreden beslissing uit te oefenen 
en met het gebrek aan de door arbkel 97 
van de Grondwet vereiste motivering 
gelijkstaan ; 

tweecle onde1·deel, d~ « Brouwerij Ar
tois >> in haar conclusie staande gehouden 
had dat « het beste bewijs ¥an het feit 
dat de uitbatingswijze van het cafe
restaurant ter zake in niets de rust van 
de initiale eisers hindert of het residen
tieel karakter van het complex wij zigt, 
wordt geleverd door het feit dat geen 
enkele appartementseigenaar of bewoner 
zich hierover qeklaagt "• en het arrest 
deze conclusie niet beantwoordt, min
stens uit de motivermg van het a.rrest 
onmogelijk kan opg~maakt worden of de 
rechter .in feite heeft willen vaststellen 
dat het niet juist is dat, met uitzondering 
van de eerste twee verweerders, geen 
erikele appartementseigenaar of bewoner 
van het gehouw zich beldaagd_ had over 
de wijze waarop de eisers hun cafe
restaurant uitbaatten, dan wel of hij in 
recht~ heeft willen beslissen dat, zelfs 
indien dit juist was, de eerste twee 
verweed.ers tach gerechtigd waren mn 
de bepaling van het sluitingsuur om 
0,30 uur te vorderen >> : 

"\Vat h et eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aan de eisers akte ervan verleent dat 
zij zich voegden naar de schriftelijke 
conclusie van de naamloze vennootschap 
« BrouweriJ Artois » ; 

Dat die verweerster in bedoelde con
clusie betoogde dat de vordering van de 
eerste twee verweerders om bet sluitings
uur van bet cafe-restaurant op 24 uur 
te doen vaststellen indruiste tegen de 
tekst van bet algemeen inwendig regle
ment van bet flatgebouw, volgens het
welk bet cafe-restaurant mocht open 
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zijn overeenkomstig het politiereglement, 
hetwelk een .later uur toelaat; 

Maar overwegende dat het arrest van 
23 april 1968, waartegen geen voorziening 
is ingesteld, alsdan reeds beslist had : 
1° dat de «· Brouwerij Artois , een ge
deelte van het gelijkvloers had bekomen 
om daarin een « cafe-restaurant , te 
exploiteren, 2° dat het residentieel karak
ter van het gebouw mtdrukkelijk in 
verscheidene bepalingen van het regle
ment van medeeigendom beklemtoond 
werd, 3° dat in werkelijkheid de "Brou
werij Artois , op het gelijkvloers geen 
«cafe-restaurant, maar een "cafe» ex
ploiteert, 4° dat derhalve de e~rste vraag 
was te weten of de brouwerij zodoende 
de bestemming van het lokaal niet ge
wijzigd had, wat haar uitdrukkelijk door 
het reglement verboden was, 5) dat die 
vraag diende opgelost te worden in die 
zin dat er geen verbodep wijziging van 
bestemming · zou zijn, m1t1> in het cafe 
de rustiger uitbatingswijze eigen aan een 
cafe-restaurant geeerbiedigd zou worden, 
onder meer de sluiting om een redelijk 
um; · 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat die voorwaarden niet werden 
nageleefd, dat het gelijkvloers steeds als 
« nachtcafe , wordt geexploiteerd en 
zoals voorheen tot in de ochtenduren 
openblijft ; dat het beslist dat het nor
maal sluitingsuur voor een « cafe-restau
rant , omstreeks .24 uur is, zodat het 
lokaal ten laatste om 0,30 urn· zou moeten 
gesloten worden ; 

Overwegende dat, na die vaststellin
gen, het bestreden arrest geen nader 
antwoord diende te verstrekken op een 
conclusie die uitging van de verkeerde en 
door het vorig arrest reeds verworpen 
onderstelling dat het gelijkvloers werke
lijk als " cafe-restaurant , werd geexploi
teerd, en gegrond was op een reglement 
dat door de brouwerij zelve niet nage
leefd werd; 

Dat uit het vorig arrest immers voort
vloeide dat het sluitingsuur bepaald door 
het politiereglement slechts in aamner
lcing kon genomen worden voor zover 
het gelijkvloers werkelijk als " cafe
restaurant , geexploiteerd werd, doch 
niet wanneer het als « cafe , gebruikt 
werd; dat, juist mn de voortzetting van 
dit laatste gebruik toe te laten en de 
onaangenaamheden welke daaraan voor 
de eerste twee verweerders verbonden 
waren te beperken, dit arrest een vroeger 
sluitingsuur als voorwaarde had gesteld ; 

Wat het twePdP onderdeel betreft : 

Overwegende dat de conclusie van de 
« Brouwerij Artois >> voor het hof van 
beroep de in het onderdeel aangehaalde 
passus niet bevat ; 

Overwegende dat het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

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

30 oktober 1970. - 1e kamer. -
Vom·zitte1·, de H. Bayot, eerste voorzitter. 
- VeTslaggeveT, de H. Naulaerts. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de 
H. Struye. 

1 e KA.MER. - 30 oktober 1970. 

CASSATIEMIDDELEN. BURGER-
LIJKE ZA.KE.N. - MiDDEL WA.A.RIN 
ENKEL KRITIEK WORDT UITGEOEFEND 
OP BEPA.A.LDE REDE.NEN VA.N DE BE
SLISSING. - BESCHIKKENDE GEDEELTE 
WETTELIJK VERA.NTWOORD DOOR EEN 
ANDERE REDEN . .:..._ NIET-ONTVA.NKE
LIJK MIDDEL. 

Niet ontvankelijk, wegens het ontb1·eken 
van belang, is het mid del dat enlcel k?·itiek 
t.itoejent op bepaalde Tedenen van de 
best1·eden beslissing, ind·ien het beschik
kende gedeelte wetteb'jk wm·dt ve1·ant
woo1·d dooT een andeTe Teclen ( 1). 

(BOUDENS, T. BOEYKENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 maart 1969 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van ecrste 
aanleg te Brugge ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322, 
1354, 1355 en 1356 van h et Burgerlijk 
Wetboek, 

cloonlat het bestreden vonnis de vorde
ring van eiser, strekkende tot uitdrijving 
van verweerder uit de lokalen door hem 
betrokken te W enduine, Molenstraat 4, 

(1) Cass., 1 juni 1967 (An·. cass., 1967, 
blz. 1200); raadpl. cass., 17 september 1970, 
supm, blz. 50. 
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en tot het bekomen van schadevergoe
ding wegens bezetting zonder recht noch 
titel, ·ongegrond verklaart, de vordering 
van verweerder streklrende tot het beko
men van toegang tot de werkplaats in 
voormeld gebouw gelegen, en tot het 
bekomen van schadevergoeding wegens 
genotsberoving, gegrond verklaart en 
beslist dat eiser de door verweerder 
betrokken lokalen alsook de werkplaats 
aan verweerder in huur had gegeven, en 
doordat het bestreden vonnis, nu eiser, 
in zijn eerste conclusie had Iaten gelden 
dat er geen overeenkomst was ontstaan 
tussen partijen aangaande de huurprijs 
en de omvang van het verhuurde goed, 
gezien verweerder een huur van 3.000 fr. 
wilde betalen voor de door hem betrok
ken lokalen met daarbij de naastliggende 
werkplaats, terwijl eiser een huurprijs 
van 2.500 frank wilde zien toepassen voor 
gezegde lokalen, zonder de werkplaats, 
dit middel van eiser verwerpt op grand 
van de overweging dat de huur door 
bekentenis mag bewezen worden, dat in 
het kwijtschrift van 25 januari 1967, 
door eiser ondertekend, eiser bekend had 
aan verweerder lokalen en woonstgele
genheid te hebben verhuurd in voormeld 
gebouw, dat eiser bovendien nopens de 
werkplaats aan de politiecommissaris 
Luyssaert te W enduine op 9 september 
1968 verklaard had : "doch in het 
begin heb ik hem (Boeykens) wei toege
laten er te werken yoor hem en zijn 
materiaal te plaatsen mits vergoeding » 
en dat eiser, die deze verldaring onder
tekend had, daardoor verhuring der 
werkplaats aan verweerder had bekend, 

te1·wijl de verklaring van eiser, opge
nomen in het proces-verbaal van 9 sep
tember 1968 door de politiecommissaris 
Luyssaert te W enduine opgesteld, als 
volgt luidde : « l\llijn werkplaats is nooit 
aan hem (Boeykens) verhuurcl geweest, 
cloch in het begin heb ik hem wei toege
laten er te werken voor hem en er zijn 
materiaal te plaatsen mits vergoeding », 

op g1·ond van de artikelen 1354 tot 
1356 van het Burgerlijk vVetboek de 
bekentenis van eiser in voormeld proces
verbaal vervat, tegen hem niet gesplitst 
mocht worden, zodat de rechters d,e aan
vang van de verklaring van eiser niet 
mochten Iaten wegvallen om zich uit
sluitend aan het einde van die verklaring 
te ho]Iden, 

en, door in gezegde verldaring een 
bekentenis van eiser te zien aangaande 
de verhuring van de werkplaats, de rech
ter de bewijskracht miskent welke door 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 

Burgerlijk Wetboek ·aan voormeld pro
ces-vl'lrbaal wordt gehecht : 

Overwegende dat verweerder eiser voor 
de rechter dagvaardde ten einde toegang 
te bekomen tot een werkplaats die hem, 
samen met andere lokalen, door eiser in 
huur gegeven was en ten einde eiser te 
horen veroorclelen tot schadevergoeding 
wegens genotsderving; dat eiser, aan
voerende ·dat er geen overeenkomst 
betreffende de prijs en de omvang van 
de door verweerder betroldren plaatsen 
tot stand was gekomen en dat laatstge
noemde dus die plaatsen zonder recht 
noch titel betrok, bij te6eneis de uitdrij
ving van verweerder vorderde ; 

Overwegende dat het vonnis, na vast
gesteld te hebben dat eiser in januari 
1967 zijn handel overliet aan verweerder, 
die sinds 5 maart 1967 bedoelde eigen
dom bewoont, beslist dat er tussen 
partijen wel een akkoord tot stand was 
gekomen nopens de omvang van het 
verhuurde goed en vaststelt dat er geen 
betwisting betreffende de huurprijs be
stand; dat het bijgevolg de eis van 
verweerder inwilligt en die van eiser 
verwerpt, steunende te dien einde op 
twee bekentenissen van eiser, namelijk 
de ene a1dus vermeld in het vonnis : 
"dat het kwijtschrift van 25 januari 1967 
aan partij Boeykens, door partij Boudens 
ondertekend, duidelijk vermeldt « ver
» huring van rijwielen en go-carts, gele
» gen l\llolenstraat 4 te Wenduine, ver
» huurlokalen en woonstgelegenheid, 
» wordt verhuurd met pachtbrief drie
» zes-negen, ee~1 officiele pachtbrief zal 
» tegen eerstkomend Pasen opgemaakt 
» worden », » de tweede, verder in het 
vonnis vermeld a ls volgt : « dat Boudens 
bovendien nopens de betwiste werkplaats 
aan de politiecommissaris te '\Venduine 
verklaard heeft « doch in het begin heb 
» ik Boeykens wei toegelaten er te wer
» ken voor hem en zijn materiaal te 
» plaatsen mits vergoeding » » ; 

· Overwegen'ae dat het middel het vonnis 
enkel bestrijdt in zover het op de tweede 
bekentenis steunt welke, volgens eiser, 
onwettelijk zou gesplitst zijn door de 
rechter en waarvan deze laatste de 
bewijskracht zou miskennen; 

Overwegende dat, door uit de eerste 
bekentenis, afzonderlijk beschouwd, af te 
leiden dat eiser « daardoor schriftelijk 
verhurin·g bekent aan Boeykens van loka
len en woonstgelegenheid ... », wat door 
het middel niet bestreden wordt, de 
rechter wettelijk zijn hierv66r vermelde 
beslissing rechtvaardigt en dat h et mid-
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pel, dat enkel opkomt tegen een t en 
overvloede gegeven reden, niet ontvan, 
kelijk is; ' 

Om die redenen, ·verwerpt d e voorzie
ning ; v eroordeelt eiser in de kosten. 

30 oktober 1970. - 1e kamer. -
Voo1·zitter, de H. B ayot, eerste voorzitter . 
- V e1·slaggeve1·, de H. H allem ans. -
Gelijlcluiclende conclusie, de H. Charles, 
ac;lvocaat-generaal. - Pleite1·s , d e 
HH .. Bayart en Facues. 

1 e KAMER. - 30 oktober 1970. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - BuRGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL GEGROND OP 
EE.N ONJUISTE UITLEGGING VAN DE 
BESTREDEN BESLISSING. - MIDDEL 
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

2° . TUSCENKOMST. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - CASSATIEGEDING. - Ers 
TOT BINDENDVERKLARTNG VAN RET 
ARREST VAN DE ElSER TOT CASSATIE.
VERWERPING VAN DE VOORZIENING. 
- Ers VAN BELANG CNTBLO OT. 

1° F eitelijke g1·onclslag missen cle miclcle
len clie geg1·oncl zijn op een on:~uiste 
uitlegging van cle best1·eclen beslissing. 

2° De venve1-ping van cle voo1·ziening ont
neemt alle belan g aan cle clooT cle eiseT 
tot cassa'tie ingestelde eis tot binclencl
vm·lclw·ing van het an· est ( 1). 

(FRANSAER, T . .t).ERTS 
EN LITISCONSORTE::-<.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op 1'let bestred en 
vonnis, op 4 febrnari 1969 in hager 
b eroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Dendermonde ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
' cling van de artikelen 97 van d e Grand
· wet, 544, 637 , 1101, 1108, 1134, 1135, 

1319 en 1320 v an het Bmgerlijk W yt· 
boek, 

(1) Cass., 27 februari 1970 (A1'1'. cass. , 1970, 
biz. 604). 

clom·clat het b estreden vonnis, na gecon
stateerd te hebben dat nit· d e akten van 
ver)mop, tnssen R. en eiser verleden 
v66r notaris K esteloot te Zele op 4 mei 
1961, en tnssen de echtelieden VdB.-D'H. 
en de verweerders verleden voor nota.ris 
Eem;m te Lebbek e op 10 november 1965, 
bleek clat ten b :1t e van de erven v an 
eiser en van de verweerders op een vijf 
m eter brede strook grand behorende 
aan de tweede in zake geroepen pa.rtij 
een erfdienstbaarh eid van doorgang was 
gevestigd om naar het m eer behorende 
aan d e eerste in zake geroepen partij te 
gaan en er op te verblijven voor vis
vangst, dat eiser met toelating v an de 
eerste in zake geroepen p artij in het 
meer een aanlegsteiger had gebouwd, dat 
de ganse constructie, m et nitzondering 
van een poortje, op het eigendom van 
de eerste in zake geroepen partij was 
opgericht en zich bniten de bedding van 
de erfdienstbaa.rheid bevond, eiser ver
oorcleelt om gans de constructie af te 
breken, de verweerders machtigt zo 
no dig zelf tot die afbraak over te gaan en 
het VOJlnis gemeen verldaart aan de 
eerste in zake geroepen partij, zulks om 
de reden dat gezegde constructie tot 
gevolg h ad de h alve breedte van de 
toegangsweg, ter plaatse waar hij op bet 
m eer uitloopt, bestendig en exclusief vor r 
eiser voor te behonden, z::>dat de verweer-

. clers de hager vermelde erfdie::tstbaarheid 
aldaa.r niet meer konden uitoefenen cp 
de bij de overeenkomst bepaalde bree:Ue 
van vijf m eter, e•1 om de r eden dat de 
erfdienstbaarheid in onverdeeldhEnd 
moest worden uitgeoefend, d erwijze dat 
hot gebruik door de ene deellrenoot ver
enigbaar weze met het gelijkwaardig 
recht van . de andere deelgenoten, 

te1·wijl, nu het erf van d e eerste in 
zake geroepen p artij door geen erfdienst
baarheid ten gunste van h et erf van de 
verweerders belast was, en bij afwezig~ 
h eid van enig wettelijk of reglementair 
verbod, gezegde p artij overeenkomstig 
artikel 544 van het Burgedijk W etboek, 
op grond van h aar eigendomsrecht, in 
h et meer constructies mocht oprichten 
of door andere p ersonen, n a.melijk eiser, 
mocht laten oprichten, oak indien die 
constructies tot gevolg nadden voor het 
erf van de verweerders de toegarig tot 
h et meer geheel of gedeeltelijk te belem
n'leren , 

overeenkomstig artikel 637 van h et 
Bmgerlijk W etboek, een erfdienstbaar

. heid een last is welke tot gebruik en t ot 
nut van een bepaald erf op een erf dat 



-205-

aan een andere eigenaar toebeboort 
gelegd is, waaruit volgt dat voor de 
eigenaar van bet dienend erf uit de 
erfdienstbaarbeid geen verbintenissen om 
iets t.e doen of niet te doen ontstaan die 
bet . genot· en bet gebruik zouden beper
ken welke gezegde eigenaar kan bebben 
voor een ander dan bet dienend erf, 

overeenkomstig de a.rtikelen 1101, 
ll08, ll34 en ll35 van bet Burgerlijk 
W etboek, bet aan eiser door de eerste 
in zake geroepen partij verleende genot 
van bet meer, dat aan deze laatste par
tij toebeboorde en door geen erfdienst
baarbeid belast was, door geen verbin
tenis niet te doen ten bate van de ver
weerders beperkt kon worden, tenzij 
kracbtens een overeenkomst dragende 
op bet genot van bet meer en waarin 
eiser zou bebben toegestemd, zodat, nu 
voormelde bedingen in voormelde nota
riele alden van 4 mei 1961 en 10 novem
ber 1965 geen dergelijke verbintenis om 
iets niet te doen inbielden, en :~:icb ertoe 
beperkten een erfdienstbaarbeid te scbep
pen op een strook grand toebehorende 
aan de tweede in zake geroepen partij, 
bet bestreden vonnis, door op grand 
van die akten bet genot van eiser 
dragende op bet aan de eerste in zake 
geroepen partij beborende meer te beper
ken, de bewijskracbt miskent welke 
door de artikelen 1319 en 1320 van bet 
Burgerlijk Wetboek aan gezegde nota
riele alden wordt gebecbt, 

en, bij gebrek aan enige constatering 
betreffende, trouwens niet bestaande, 
wettelrjke, reglementaire of conventio
nele beperkingen van het genot dat eiser 
kon bebben van het meer, bet bestreden 
vonnis geen voldoende motivering bevat, 
zoals vereist wordt door artikel 97 van 
de Grondwet, om de beperkingen, die 
het aanbrengt aan bet genotsrecbt van 
eiser op gezegd meer, te recbtvaardigen : 

Overwegende dat het vonnis, na vast
gesteld te bebben dat de erfdienstbaar
beid ten voordele van bet erf van eiser 
en die ten voordele van bet erf van de 
verweerders (partijen Aerts) op een en 
dezelfde toegangsweg, tbebehorende aan 
de tweede in zake geroepen partij, geves
tigd zijn, beslist dat deze erfdienstbaar
heden in onverdeeldheid dienen uitge
oefend te worden, derwijze dat bet ge
bruik door de ene deelgenoot verenigbaar 
is met bet equivalent recht van de andere 
deelgenoten, dat eiser misbruik heeft 
gemaakt van de recbten hem verleend 
door de akte van 4 mei 1961 en van die 
welke hij trok uit de toelatingen van de 

in zake geroepen partijen, door constr.uc-· 
ties op te .ricbten die bet u.itoefenen op 
baar volledige breedte· van de erfdienst
baarheid van de verweerders op onrecht
matige marrier beperken ; 

Overwegende dat noch aldus, noch op 
enige andere wijze, het vonnis de rech
ten van eiser die in het middel aangeduid 
zijn en die voortspruiten uit gemelde 
ak!te van 4 mei 1961 en uit ·de door de· 
in zake geroepen partijen gegeven toela
tingen, negeert ; 

Dat bet vonnis steunt op quasi-delic
tuele fouten begaan door eiser ; 

Dat het middel, dat ste~_mt op een 
onjuiste interpretatie van het vonnis, 
feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat, nu de voorziening 
verworpen wcrdt, de oproeping in ge
meenverklaring van het arrest zonder 
voorwerp is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening en de oproepj.ng in· gemeenver
ldaring van het arrest ; veroordeelt eiser 
in de kosten. 

30 oktober 1970. - 1e kamer. -
Voo?·zitte?·, de H. Bayot, eerste voorzitter. 
- Ve?·slaggeve?', de H. Hallemans. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, 
advocaat-generaal. - Pleite1', de 
H. Bayart. 

2e KA.liiER. - 3 november 1970. 

1o RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
GE;ZAG VAN HET GEWIJSDE VAN EEN 
IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE 
BESLISSING. - STRAFZAKE::-<. - BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING. -
RAAKT DE OPENBARE ORDE NIET. 

2o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - BURGERI,IJKE REC!ITSVOR
DERING. - MIDDEL AFGELEID UIT DE 
MISKE:'-.'1-HNG VAN RET GEZAG V A::-T 
GEWIJSDE VAN EEN BESLISSING OP 
DE BURGERI,IJKE ttECHTSVORDERING 
DIE IN KRACHT VAN GEWJJSDE IS 
GEGAA.c'f. - MID DEL NIET VOORGELEGD 
AAN DE FEITENRECHTER. - NIET
ONTV ANKELIJKHEID. 

3o RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
GEZAG VAN GEWIJSDE. - STRAFZAKEN. 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
- EERSTE ARRE.ST WAARBIJ HET BE-
GINSEL VAN DE RECHTSVORDERING 'VAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ GEGROND 
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WORDT VERKLA.ARD EN EEN DESKUNDI· 
GENONDERZOEK WORDT BEVOLEN TEN· 
EINDE DE OMV ANG VAN DE SCHADE TE 
BEPALEN. - BEKLAAGDE DIE NA HET 
DESKUNDIGENONDERZOEK OPNIEUW 
AANVOERT DAT HET BEGINSEL VAN DE 
REOHTSVORDERING NIET GEGROND IS. 
- TWEEDE ARREST WAARBIJ DI'r VER· 
WEER WORDT VERWORPEN OP GROND 
VAN HET DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ 
AANGEVOERDE GE.ZAG VAN GEWIJSDE 
VAN HET EERSTE ARREST. - WETTE· 
LIJKHEID. 

1° H et gezag van gewijsde van een beslis
sing op de bu?·ge?·lijke ?'echtsvo?·de?·ing, 
oolc al is deze beslissing gewezen doo?' 
een stmj?·echte?·lijlc college, malct de 
openbare 01·de niet, zelfs indien deze 
beslissing in lcmcht van gewij.~de is 
gegaan (1). 

2° Het middel ajgeleid ttit de mislcenning 
van het gezag van gewijsde van een 
beslissing op de btt?·ge?'lijlce ?'echtsvo?·de
?'ing mag, zelj8 indien deze beslissing 
in k?·acht van gewijsde is gegaan, niet 
voo1· het ee?·st voo1· het Hoj wonlen 
opgeworpen. 

3° Indien een ee1·ste al'?·est het beginsel van 
de · ?'echtsvonle1·ing van de btwge1·lijlce 
pa?'tij geg1·ond heeft ve1·lclaanl en een 
deskundigenonde1·zoek heejt bevolen ten
einde de omvang van cle schade te bepa
len, en de beklaagde na het cleskundigen
onde?'Zoek opniettw aanvoe1·t dat het 
beginsel van de ?'echtsvo?·de?·ing niet 
gegTOnd is, venve1·pt he.t hoj van be1·oep 
dit venvee?' wetteli.ilc en steunt dam·toe, 
in zijn tweecle ct?'?'est, op het doo?' de 
btwge?'lijke pa1·tij aangevoenle gezag van 
gewijsde van het ee1·sw a?Test. 

(MUSSOHE EN . SAlVIENWERKENDE INTER
OORPORATIEVE ZUIVELFABRIEK «DE 
MELKWEG », T . STAD AALST.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 20 januari 1966 en 20 maart 
1970 door het Hof van beroep te Gent 
gewezen; 

Overwegende dat, wat betreft het 
arrest van 20 januari 1966, de voorzie
ningen beperkt zijri tot de beslissing over 
de burgerlijke vordering ; 

(1) Raadpl. cass., 16 maart 1970 (A1·r. 
cass., 1970, biz. 672). 

Overwegen:de dat geen middel tegen 
dit arrest wordt aangevoerd ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de arbkelen 182, 183, 199 
van het W etboek van strafvordering en 
van de bewijskracht en het gezag van 
gewijsde van het bestreden arrest van 
20 januari 1966, wat betreft de bevoegd
heid van het rechtscollege dat over de 
burgerlijke vordering van verweerster 
moest uitspraak doen, 

do01·dat het bestreden arrest van 
20 maart 1970 het vonnis van de Recht
bank van eerste aanleg te Dendermonde 
van 3 maart 1969 bevestigt waarbij 
gezegde rechtbank uitspraak gedaan had 
over de eis van verweerster, burgerlijke 
partij, en de eisers veroordeeld had zekere 
sommen te betalen aan verweerster, en 
doordat het arrest van 20 maart 1970 
aldus impliciet doch duidelijk beslist heeft 
dat de rechtbank bevoegd was om over 
deze eis uitspraak te doen en dat de eis 
van verweerster bij deze rechtbank regel 
matig aanhangig gemaakt werd, 

tm·wijl het hof van beroep bij het 
arrest van 20 januari 1966, na de eisers 
veroordeeld te hebben aan verweerster 
een provisionele vergoeding van 10.000 fr. 
te betalen, de zaak « alhier verschoven 
had op onbepaalde datum wat betreft 
de eis van verweerster », en de zaak naar 
de Rechtbank te Dendermonde terug
gewezen had doch enkel en aileen wat 
betreft de eis van een andere burgerlijke 
partij, zijnde het slachtoffer van het 
ongeval, de genaamde De Vulder, 

te1·wijl de gezegde rechtbank dus niet 
wettelijk kennis heeft genomen van de 
vordering van verweerster die aanhangig 
bleef bij het hof van beroep en onbevoegd 
was om daarover uitspraak te doen, 

te1·wijl bijgevolg het arrest van 
20 maart 1970 het vonnis van de· recht 
bank voor nietig had moeten verklaren, 
en dit vonnis niet wettelijk heeft lmm1.en 
bevestigen. : 

Overwegende dat het arrest van 
20 januari 1966 de zaak onbepaald 
uitstelde wat betreft de eis van de 
burgerlijke partij, hier verweerster ; 

Overwegende dat nit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat de eisers, met betrekking tot 
voormelde bepaling, de schending van 
de kracht van gewijsde van bedoeld 
arrest voor de feitenrechter hebben opge
worpen; 

Dat het middel, hetwelk de openbare 
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orde niet raakt, niet voot de eerste inaal 
voor het Hof mag worden opgeworpen ; 

Overwegende dat het middel niet pre
ciseert hoe het ·arrest van 20 maart 1970 
de bewijskracht van het arrest van 
20 januari 1966 zou hebben miskend; 

Dat het middel nict ontvankelijk is ; 

Over het tweede niiddel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1351 van het Burgerlijk Wet
hoek, van het begrip " kracht van 
gewijsde » in strafzaken en van arti
kel 416 van het Wetboek van strafvorde
ring, 

dooTdat het bestreden arrest van 
20 januari 1966 de eisers veroordeeld 
heeft om aan verweerster een provisionele 
vergoeding van 10.000 frank te betalen 
en het bestreden arrest va.n 20 maart 1970 
ze verootdeelt tot betaling vart een 
defi.nitieve vergoeding van 357.857 fr. ; 

en doordat deze iaatste beslissing enkel 
en aileen gestaafd werd op de kracht 
van gewijsde van het arrest van 20 janu
ari 1966, in zover door dit arrest vast
gesteld · werd dat, bij toepassing van 
artikel 36bis van het statuut van de 
]eden van het personeel van de verwe
rende stad, gezegde verweerster, ten 
gevolge van het ongeval waarvan de 
genaamde De Vulder, lid van haar 
personeel, het slachtoffer W'erd, hem 
vergoed had door hem sornnien uit te 
keren voor de schade die hem door de 
onrechtmatige daad van eiser, voor wie 
eiseres burgerlijk aansprakelijk is, ver
oorzaakt werd ; en daaruit afgeleid had 
dat zij, als borg en wettelijk gesubro
geerde van De Vulder, gerechtigd was 
om tegen en van de eisers de terugbeta
ling van deze sommen te vorderen, 

te1·wijl bij toepassing van artikel 416 
van het W etboek van strafvordering de 
eisers niet ontvankelijk waren om zich 
in cassatie te voorzien tegen het tussen
arrest van 20 januari 1966 v66r het uit
spreken ·van het eindarrest van 20 maart 
1970, 

teTwijl het tussenarrest dus geen kracht 
van gewijsde had tegenover de eisers, wat 
betreft de veroordelingen tegen de eisers 
of ten voordele van verweerster uitge
sproken, 

te1·wijl de eisers bijgevolg ontvankelijk 
waren om v66r het eindarrest tegen de 
stelling in van het tussenarrest al de 
middelen in te roepen die zij nuttig 
achtten tot afwijzing van de vordering 
van verweerster, 

te1·wijl, gebruik makend van dit recht, 

de eisers in hun conclusie onder ·meer 
hebben Iaten gelden : 1° dat ·de stad 
(verweerstei:) als borg niet meer rechten 
kan laten gelden dan de persoon zelf 
waarvoor zij borg wordt gesteld, 2° dat 
het slachtoffer vanaf de datum van de 
werkhervatting geen eis meer zou kurinen 
stellen wegens loo.nverlies, vermits het 
zijn volledig loon ontvangt, en de stad, 
aJs borg, het dus evenmin kan, 3° dat in 
onderhavig geval de uitgaven van. de 
stad voor de gedeeltelijke tijdelijke 
werkonbekwaam,heid geen indemnitair 
karakter hebben, zodat de terugbetaling 
hiervan niet kan worden gevraagd, 
40 dat de vordering•voor de terugbetaling 
van het loon voor de periode van 75 a 
60 · t. h. invaliditeit dus moet worden 
verworpen, 5° dat de inwilliging van de 
eis van de stad inhoudt dat de aanspra
kelijke derde meer zou moeten betalen 
dan wanneer de vordering ingesteld 
wordt door het s]achtoffer, 6° dat de 
eerste rechter in ieder geval aan verweer
ster meer toekent dan de schade die de 
stad door het ongeval zelf heeft gelederi 
en dat die schade alleen kan bestaan in 
het verschil tussen het loon dat de stad 
aan het slachtofier vroeger betaalde als 
buizenlegger en het loon dat normaal 
uitbetaald wordt voor het werk dat het 
slachtoffer thans verricht, 7° dat een 
deskundige zou moeten preciseren welk 
het verschil is tussen de aan het slacht
offer uitbetaalde lonen v66r en na de 
datum van hospitalisatie, welk de aar~ 
van zijn arbeid was v66r en na, welk 
eventueel het gedeelte van het loon is 
dat aan het slachtoffer betaald wordt en 
dat niet beantwoordt aan een reele 
arbeidsprestatie, 8° dat de beslissing van 
de eerste rechter een onrechtmatige ver
rijking van verweerster tot gevolg heeft, 

te1·wijl het arrest van 20 maart 1970 
deze conclusie niet beantwoord heeft, 

terwijl eveneens de door de eisers in 
conclusie ingeroepen middelen tege.n het 
arrest van 20 januari 1966, dat t egenover 
hen geen kracht van gewijsde heeft, 
kumien ingeroepen worden, 

,terwijl vanzelfsprekend de zogezegde 
doch onbestaande kracht van gewijsde 
van het arrest van 20 januari 1966 door 
de rechter niet ,kon ingeroepen worden 
om de beslissing van dit arrest, noch om 
het arrest van 20 maart 1970, te recht
vaardigen, 

terwijl alleszins in strijd met artikel 97 
van de Grondwet het arrest van 20 maart 
1970 niet regelmatig gemotiveerd is, 

terwijl, zelfs indien er · een zekere 
kracht van gewijsde aan het arrest van 
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20 janu.ari 1966 zou kmmen toegeschre
ven worden, deze kracht van gewijsde 
zich zou moeten beperken tot het recht 
van v erweerster op een provisionele ver
goeding van 10.000 frank doch geenszins 
op de definitieve vergoedingen d ie haar 
door h et arrest van 20 maart 1970 toe
gekend werden : 

Overwegende dat het arrest van 
20 nmart 1970 stetmt, niet aileen, zoals 
in het middel wordt aangevoerd, op de 
kracht v an het gewijsde maar ook op 
bet gezag van het gewijsde van het arrest 
van 20 januari 1966, door verweerster 
jngeroepen ; 

Dat het aldus het bekritiseerd beschik
kend gedeel~e wettelijk rechtvaardigt; 

Overwegende dat, JHl het arrest van 
20 maart 1970 wettelijk beslist dat de 
door de eisers aangevoerde betwisting, 
ingevolge het gezag van het · ge-wijsde 
van het arrest van 20 januari 1966, niet 
meer kon opgeworpen worden, h et riiet 
.meer diende t e antwoorden op de con
clusie van de eisers met bet:r;ekking tot 
de grond van die betwisting ; 

Dat h et middel niet kan worden aan
genomen; 

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

3 november 1970. - 2e kamer. -
.Voorzitte1·, de H. Belpaire, r aadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Gerniers. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Depelchin, advocaat-gene-
raal. · 

2° KAMER. - 3 november 1970. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJ~ . - STRAFZAKEN. - BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING. - BESLIS
siNG WAARBIJ . AAN DE BURGERLIJKE. 
PARTIJ SLECE:TS EEN DEEL VAN HAAR 
EIS WORDT TOE.GE.WEZEN. - BE.SLIS
SING BIJ VERSTEK GEWE.ZEN TEN 
OPZICHTE. VAN DEZE PARTIJ."- VOOR
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE TE.GEN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ, VOOR HET VER
STRIJKEN VAN DE VERZETTE_RMJ:JN. 
NIET-ON'l'VANll.LIJKE:EID. 

W annee1· een beslissing bij ve1·stek . is 
gewezen ten opzichte van de bu1·ge1'lijke 

partij en voo1· ve1·zet van deze partij 
openstaat, omdat haa1· slechts een deel 
van ham· eis wo-rclt toegewezen, is de 
voo1·ziening, doo1· de belclaagde tegen de 
bU?·ge?'liJke pm·tij tijdens de ve1·zette1·
mijn ingesteld, niet ontvanlcelijk (1). 
(Wetb. v an stra.fv ., art . 413 ; ·wet van 
9 maart 1908, art. 3.) 

{HEYVA.ERT, T. FR1ART.) 

Met de notitie overeenstemmen cl 
arrest. 

3 november 1970. - 2° ka.n1er. -
Voorzitte1·, de H. Belpaire raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Louveaux. - Gelijkluidende con
clusie, de H. D epelchin, advocaa't-gene
raal. 

2° KAMER. - 3 november 1970. 

VOORZIENING IN CASSATIE . 
TERMJ:JN. - STRAFZAKEN. - VooR
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGE.N 
EEN VE_ROORDELING BIJ VERSTEK. 
AANVANG VAN DE TERMIJN. 

De te1·mijn waa1·ove1· de . beklaagde beschikt 
om zich in cassatie te voorzien tegen een 
te zijnen opzichte biJ ve1·stelc gewezen 
ve?·oo?·del·ing , die voo1· ve1·zet open staat, 
beg·int te lopen vanaf het verst1·ijken 
vctn de gewone ve1·zettennijn (2). 

(PAPE EN VREYE, T. NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP « GROEP JOSI » EN LITISOON 
SORTEN.) 

ARREST. 

HET HO]f ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 januari 1970 door het Hof 
van beroep t e Gent gewezen ; 

I. vVat betreft de voorziening van 
Vreye Andre, beklaagde : 

(1) Cass., 24 mei 1967 (An·. cass., 1967, 
blz. 1168). 

(2) Indien de betekening van de verstek
beslissing niet aan de veroordeelde in persoon 
is gedaan wordt hetzelfde beginsel toegepast 
(cass., 27 aprill970, A1'1'. cass ., 1970, blz. 794). 
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Overwegende dat het arrest tegen eiser 
bij verstek gewezen werd; dat het arrest 
hem in persoon op 4 februari 1970 
petekend werd ; dat aldus de termijn om 
voorziening in te stellen is beginnen lopen 
·op 15 februari 1970, dag volgende op 
de datum waarop de gewone termijn 
van verzet verstreken is ; 

Overwegende derhalve dat de verkla
~·ing tot voorziening te laat gedaan werd 
op 27 februari 1970; . 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
jg; 

. ·om die redenen, verwerpt de voorzie-
1lingen ;.veroordeelt de eisers in de kosten. 

3 november 1970. - 2e kamer-. -
Voorzitter, de H. Belpaire, raadsheer 

·waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Gerniers. - Gel·ijklttidende con
-clusie, de H. D ep elchin, advocaat-gene
raal. 

. 1 e KAMER. - 5 november 1970. 

ERFDIENSTBAARHEID. - AFsLUI
TIN'G . - BEGRIP. 

In artilcel 647 van het Bu?·ge?'l?:j!c Wetboek 
moet het woord « afslttiting >> in zijn 
algemene betekenis w01·den beg1·epen ; 
het dttidt elke belemme1·ing aan die op 
de grens van een e1j w01·dt aangebracht 
of bestaat om te beletten dat men op een 
eigendom komt, of om twee e1·ven af te 
bakenen ( l) . 

{THERESE WILLEJVIART,_ MARIE WILLE
MART, J ULIE WILLEMART EN JOSEPH 
WILLEMART, T. LOUIS.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 november 1969 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid · uit 
de · schending van de artikelen 64 7, 6 61, 

, (1) Raadpl. DE PAGE, d. V, n rs 973 en 
volg. 

663, 1134, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, en 30 van het 
Veldwetboek, 

do01·dat het bestreden arrest, onder 
bevestiging van h et beroepen vonnis, de 
rechtsvordering niet gegrond verklaart 
die de eisers op b asis van de notariele 
akte van 7 juli 1908 hebben ing'esteld 
om verweerder te doen veroordelen de 
bouwwerken · cp h et perceel 261 E 2 
stop te zetten en af te breken, op grond 
dat « zo weliswaar kan worden aange
nomen dat de wederzijdse verplichting 
die partijen in de alcte van 1908 gewild 
entoegestaan hebben, een erfdienstbaar
heid uitmaakt omdat ze bestaat in een 
last gelegd op twee aangrenzende erven 
die aan verschillende eigenaars toebeho -" 
ren, hieruit echter niet volgt dat het 
gaat om een erfdienstbaarheid non aedifi
candi die· elke soort van bouwwerk op 
ieder van de erven op de scheidingslijn of 
erachter verbiedt ;. dat immers het be: 
streden beding slechts een verplicbting 
oplegt tot beperking van de uitoefening 
van bet afsluitingsrecht dat iedere eige
naar krachtens zijn eigendomsrecht heeft, 
zoals artikel 64 7 van het Burgerlijk 
W etboek hieraan herinnert ; dat de wet 
de term afsluiting niet omschrijft en iat 
de uitdrukking in een algemene zin moet 
worden begrepen ter aanduicling van 
elke belemmering die op de grens van 
een erf wordt aangebracht of bestaat ; 
dat zo ook moet worden aangenomen 
dat, zowel in het burge•lijk en veldrecht 
als in het strafrecht, het woord afsluiting 
een waterloop of een gracht kan aandui
den of elk bouwwerk dat werd opgericht 
om te beletten dat men op een eigendom 
komt, of zelfs a ileen om t wee erven af te 
bakenen, h et werkelijk overclreven zou 
zijn, ten_ d eze, aan te nemen dat het 
b ouwen van garages op 11 em achter de 
scbeidingslijn van het aangrenzend erf 
kan worden beschouwd a ls d e opricbting 
van een afsluitingsmuur ; dat deze exten
sieve uitlegging van een· verplichting uit 
een akte van 1908 niet beantwoordt aan 
de bedoeling van de partijen toentertijd ; 
d at ze bovendien het eigendomsrecht 
van elke partij zodanig aantast dat ze 
enkel erkend kan worden krachtens een 
ti tel waaruit ondubbelzinnig een werke
lijke erfdienstbaarheid non aedificandi 
inzake dergelijke bouwvverken blijkt ; dat 
immers, op grond van bet absoluut 
k arakter van bet eigendomsrecbt, de 
erven geacbt worden vrij te zijn van 
elke last en dat, in geval van een geschil 
omtrent het bestaan van een erfdienst-
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baarheid, deze laatste niet in een exten
sieve uitlegging van de wet, de overeen
komsten of van de bedoeling van de 
partijen mag worden gezocht ; dat er in 
geval van twijfel beslist moet word,en 
dat de erven vrij zijn ; dat het beding 
in ue akte van 1908 op het aan het 
beroepshof voorgelegd geval e.nkel kan 
worden toegepast door een extensieve 
mtlegging die ten deze niet geboden is ; 
dat het wel een dergelijke uitlegging is die 
de eisers in hoger beroep geven door de 
ontwikkeling van de argumenten die zij 
bij conclusie aanvoeren; dat deze argu
menten in werkelijkheid neerkomen op 
een petitio p1·incipii, namelijk : gedaagde 
in hoger beroep zou een el'fdienstbaarheid 
non (Zedificandi hebben geschonden om de 
eenvoudige reden dat hij wegens het 
bouwen van garages op zijn erf aan de 
eisers in hoger beroep nadeel heeft 
toegebracht door de bezonning van een 
gedeelte van hun eigendom weg te 
nemen; dat uit deze overwegingen volgt 
dat de rechtbank ten onrechte, in zijn 
redenen, heeft verklaard dat het liti
gieuze beding een tot het bouwen van 
een afsluitin.gsmuur beperkte erfdienst
baarheid non aedificandi vestigde; dat 
ze, daarentegen, terecht heeft beslist dat 
de erfdienstbaarheid enkel bestond in 
een wederzijdse verplichting die het 
afsluitingsrecht beperkte door een om
schrijving van de enige afsluiting die 
mocht worden aangebracht "• 

te1·wijl, 1° verweerder, door de muur 
van de garages op 11 em van de schei
dingslijn van twee erven op t e richten, 
aldus een afsluiting van zijn erf heeft 
aangebracht, welke afsluiting ofwel op 
het uiterste punt van zijn eigendom 
ofwel erachter kon worden opgericht 
(schending van de artikelen 64 7, 661 en 
663 van h et Burgerlijk W etboek en 30 
van het Veldwetboek); 2° het beding van 
de notariele akte va.n 7 ju.li 1908 volgens 
hetwelk : " de verkoopster en de koper 
zich voor zichzelf, Jnm erfgenamen, ver
tegenwoordigers en rechtverkrijgenden 
ertoe verbinden om hun respectieve 
eigendommen enkel met een ijzerdraad 
af te sluiten. b1 geval van enige over
dracht van deze eigendommen wordt 
deze verplichting dus aan de nieuwe eige
naars opgelegd, essentiele voorwaa•·de oie 
van strenge toepassing is en ZOJ1der 
welke de verkoop l1iet was tot stand 
gekomen "• en waarvan de gedingvoeren-

' de partijen erkennen dat het toepasselijk 
is, zich verzet tegen het oprichten van 
een muur door verweerder op 11 em van 
de scheidingslijn van de beide erven 

(schending .van de. artikelen 1134, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek): 

Overwegende dat de wet de term 
" afsluiting » niet omschrijft ; 

Dat de omschrijving die het arrest 
ervan geeft met de gebruikelijke beteke
nis overeenstemt ; 

Overwegende dat de rechter, derhalve,. 
door een feitelijke en dus soeve1eine 
beoordeling heeft kuhnen beslissen dat 
de garagemuur die verweerder op elf 
centimeter van de scheiding,slijn van de 
erven h ad opgericht, geen afsluiting was 
en dat, bijgevolg, verweerder in zijn 
verplichting om zijn eigendom enkel met
ijzerdraad af te sluiten niet te kort ge
schoten was ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

(Het ove1·ige zonde1· belang.) 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt de eisers in de koste1i. 

5 november 1970. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Busin. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. -
Pleitm·s, de HH. Houtekier en Faures .. 

1 e KA.MER. - 6 november 1970. 

HANDELSZAAK. - !NPANDGEVING. -
SAMENSTELLING. -WET VAN 25 OKTO
BER 1919, ARTIKEL 2. - NIET BEPER
KENDE OPSOMMING.- SPEOI:iilN, WAAR

DE.PAPIE.REN EN SOKULDVORDERINGE.N. 
- KUNNE.N IN DE IN PAND GEGE.VEN 
HANDE.LSZAAK BE.GRE.PEN ZIJN. 

Indien de S1Jecien, waanlepap·te1·en en. 
schuldvonlm·ingen oveT het algemeen ( 1} 

(1) Over het punt dat in so=ige gevallen 
met name in een bank een verzekel'ingsonder
neming de schuldvorderingen normaal deel 
uitmaken van de handelszaak, geenszins 
omdat zij uitslagen van de opbrengst, maar 
wel, omdat zij opbrengstelementen zijn, zie 
FREDERICQ, T1•aite de d1·oit commm·cial, d. II, 
nrs 10, 20, 30 en 50; VAN GINDER.ACHTER, 

De la nattwe cltt fonds de comme1·ce, n rs 24, 54 
en noot 2 en 155; Rep. 1J1'at. d1·. belge, v° Fonds 
de commm·ce, nr 8; VANDERVORST, Rev. 
p1·at. du nota1·iat belge, 1925, blz. 261. 
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geen deel uitmaken van de handelszaak, 
kunnen zij nochtans, doo1·· middel van 
een beding, beg1·epen zijn in de in pand 
gegeven handelszaak (1), aangezien de 
in a1·tikel 2 van de wet van 25 oktober 
1919 gegeven opsomming niet bepe1·kend 
is (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « GENERALE 

BANK!VIAATSCHAPPIJ », .T. LIETA.ER, 
CURATOR VAN HET FAII·LISSE!VIENT 
«FILATURE EUROPA SPINNERIJ » EN 
NAA!VILOZE VENNOOTSCHAP «NATION ALE. 
lVIAATSCHAPPIJ VOOR KREDIET AAN DE 

NIJVERHEID ».) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet· op bet bestreden 
.arrest, op 26 september 1968 door bet 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de 
scbending van de artikelen 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek, 2 van de wet van 
25 oktober 1919 betreffende het in pand 
geven van een handelszaak, het endosse
Tnent van de factum·, alsmede de aan
vaarding en de keuring van de recht
streeks voor het verbruik gedane leve
ringen, gewijzigd door het koninklijk 
besluit nr 282 van 30 maart 1936, 
bevestigd door de wet van 4 maart 1936, 
·en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest beslist dat 
de schuldvorderingen, waardepapieren en 
.specien geen deel uitmaken van de aan 
eiseres in pand gegeven handelszaak 
hoewel zij uitdrukkelijk in het pand
·contract waren bedoeld, en zij vermeld 
waren in de inschrijving . in het register 
van de hypotheekbewaarder, om de 
reden dat een handelszaak geen rechts
persoon is met schulden en schuldvorde
ringen, geen onafhankelijk vermogen is 

(1) Het punt wordt betwist: raadpl. 
Novelles, d. IV, V° Faillite et concm·dat, 
n' 1500; VANRYN, P1·incipes de d1·oit comme1'
cial, d. I, n' 255; cont1·a : CAMBRON, De la 
mise en gage dt< fonds de conwtm•ce, n' 58; 
PERCEROU, vermeld door CAMBRON; THI
BAULT, De la vente et dt< nantissement dt< fonds 
de comme1·ce, n' 133. 

{2) DE PAGE, d. IV, n' 310, en d. VI, 
n' ' 1107; FREDERICQ, op. cit., n'5 10 en 50; 
DE BEUS, Revue de la banque, 1957, blz. 327; 
VERCRUYSSE en LAUWERS, Le fonds de com
mace, d. I, n' 22; VAN RYN, op. cit., d. IV, 
nr 2602; CAlliBRON, op. cit., n' 58. Raadpl. 
cass., 6 oktobei• 1970, sup1·a, biz. 121 en de 
noot 4 onder dit arrest. - De Franse wet van 

met een eigen passief, en dat voor een
zelfde fysische persoon of rechtsper
soon niet verschillende vermogens kun
:nen onderscheiden worden en dat, inctien 
gezegde goedereri in het pand moesten 
worden begrepen, men logischerwijze 
eveneens de schulden van de handelaar 
erin zou moeten begrijpen, hetgeen zou 
leiden tot de uitholling van de zekerheid 
van zijn bestaan, 

tenvijl, ee1·ste onde1·deel, indien de vast
stelling dat een handelszaak geen rechts
persoon is, noch een onafhankelijk ver
mogen heeft, ertoe leidt te erkennen dat 
aile goederen die het samenstellen ele
menten blijven van het enig patrimonium 
van de handelaar, zij evenwel niet bij 
machte is, hetzij in rechte, hetzij met 
iriachtneming van de logica, de be:;!lissing 
te rechtvaardigen volgens welke de 
schuldvorderingen, waardepapieren en 
specien geen deel uitmaken van de han
delszaak die in pand werd gegeven 
(schending in het bijzonder van artikel 97 
van de Grondwet) ; 

tweede ondenleel, de schulden van de 
handelaar, die het geheel van zijn passief 
uitmaken, logischerwijze slecbts ku1men 
worden tegengesteld aan het geheel van 
zijn actief en niet aan een willekeurig 
deel hiervan, zodat het begrijpen van 
schuldvorderingen, waardepapieren en 
specien in het voorwerp · van· het pand 
op de handelszaak geenszins het begrij
pen, ten titel van last van diezelfde zaak, 
van het gelieel van het passief van de 
handelaar impliceert (schending in het 
bijzonder van artikel 97 vari de Grand
wet); 

de?'de onde1·deel, indien het jui~t is dat 
de schuldvorderingen, waardepapieren 
en specien normaal niet begrepen zijn 
in het pand van de handelszaak, niets 
zich er tegen verzet dat. partijen, door 

17 rnaart 1909 betreffende de verkoop en 
de inpandgeving van de handelszaak somt 
op beperkende wijze de bestanddelen op die 
kunnen begrepen zijn in de in pand .gegeven 
handelszaak. De· schuldvorderingen zijn uit
gesloten. 

Over de juridische aard van de handels
zaak, zie PE PAGE, d. IV, n' 310; V, n' 735 
en n' 580, B, 6; CoHEN, T1·aitti tlufo1·. et pmt. 
des fonds de comme1'Ce, d. I, n'5 15 en volg.; 
VAN GINDERACH'l'ER, op. cit., nrs 52 en volg.; 
VERCRUYSSE en LAUWERS, op. cit., nrs 8 tot 
11; LIMPENS, Revt<e de la banque, 1950, 
biz. 341, n' 35; DALLOZ, D1·oit comme1·cial, 
vo Fonds de com11w1·ce, n'5 117 en 133. 
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· cen uitdrukkelijke overeenkomst in die 
zin, deze elementen erin begrijpen, zoaJs 
zij . trouwens ter zake hebben gedaan, 
zonder dat deze feitelijke omstandigheid, 
door eiseres voorgehouden, betwist zou 
zijn in het, bestreden arrest (schending 
va.n de artikelen ll34 van het Bmgerlijk 
Wetboek en 2 van de wet van 25 oktober 
1919) : 

Overwegende dat, zo de schuldvorde
ringen;. waardepapieren en specien dooi·
gaans geen deel. uitmaken van de handels
zaak, de rechtshandelingen welke een 
handelszaak tot voorwerp hebben, door 
middel van een bijzonder bedll~g deze 
elementen daarin kunnen begrijpen ; 

Overwegende dat de omschrijving van 
het panel van de handelszaak, zoals zij 
gegeven wordt door artikel 2 van de wet 
van 25 oktober 1919, niet limitatief is; 
dat derhalve de specien, waardepapieren 
en schuldvorderingen met betrekking tot 
c1e handel door middel van een bijzonder 
beding van de pandakte in het pand van 
de handelszaak kunnen begrepen worden ; 
dat deze verrichting openbaarheid ver
krijgt door de inschrijving van de pancl
akte in het bij artikel 4 van evenbedoelde 
wet voorgeschreven register ; 

- Overwegende dat, bijaldien ook de 
handelszaak geen rechtspersoon is noch 
een vermagen heeft dat. onderscheiden 
is van dit van de handelaar, daaruit enkel 
volgt dat al de goederen die de handels
zaak samenstellen tot het enig vermogen 
van de handelaar behoren, doch geenszins 
dat zekere elementen van dit vermogen 
niet van die aard zijn dat zij in de 
handelszaak kmmen worden begrepen ; 
. Overwegende dat, nu de schulden van 
de handelaar het geheel van zijn passief 
uitmaken, het opnemen in de handels
zaak van de schuldvorderingen, die 
slechts een deel van zijn actief uitmaken, 
niet het opnemen daarli1· van het gehele 
passief impliceert ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
door het tegendeel te beslissen de in het 
middel vermelde wetsbepalingen geschon
den heeft; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder dat er 
aanleiding bestaat om het tweede middel 
te onderzoeken, dat slechts gericht is 
tegen een reden van het ari·est die enkel 
gegeven werd om een subsidiali·e stelling 
van eiseres te weerleggen, vernietigt het 
bestreden arrest, in zover het het hoger 
beroep van verweerder gegrond verklaart, 
de vordering van eiseres verwerpt en ze 
in de kosten veroordeelt; beveelt dat 

van dit arrest melding zal · worden ge-· 
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; · houdt de kosten 
aan ; zegt dat erover door de feitenrech
ter zal worden beslist; verwijst de aldus 
beperkte z·aak naar het Hof van beroep· 
te Brussel. 

6 november 1970. - 1e kamer. _: 
Voo1'zitte1·, de H. Bayot, eerste voorzitter. 
- Vm·slaggever, ·de H. Naulaerts. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Detour-

. nay, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de 
HH. VanRyn en Bayart. 

l e KAMER. - 6 november 1970. 

1° SCRIP - SCHEEPVAART. - Brn
NENBEVRACHTING.- WET VAN 5 MEl 
1936, ARTIKEL 6. - VERPLICHTJNG. 
VOOR DE SCHIPPER RET SCRIP OP DE· 
VOOR RET LADEN OF LOSSEN AANCEWE
ZEN PI,AATS TE BRENGEN. DE. 
WOORDEN « AANGEWEZEN ll EN « BEVO

LE::!f » HEBBEN GELIJKE WAARDE. 

2° SCRIP - SCHEEPVAART. - Brn
NENBEVRACHTING. WET VAN 
5 lVIEI 1936, ARTIKEL 6. - VOOR liET' 
LADEN OF LOSSEN AANGEWEZEN 
PLAATS. · - ZICHTBARE GEVAREN. -
RECHT VAN DE SCHIPPER TE WEIGEREN 
HE.T SCRIP OP DE AANGEWEZEN PLAATS· 
TE BRENGEN. - U!TZONDERING. 

3° SCRIP - SCHEEPVAART. - Brn
NENBEVRACHTING. - WET VA!-T 5 lVIEI 
1936, ARTIKEL 6. - VOOR RET LADEN 

. OF LOSSEN AANGEWEZEN PLAATS. -
NIET ZICHTBARE GEVAREK. - VER
PLICHTING VOOR DE SCHIPPER RET 
SCRIP OP DEZE PLAATS TE BRENGEN . -
AA.J.~SPRAKELIJKHEID vAN DE Th--r.ADER 
OF DE GEADRESSEERDE. 

I 0 Dam· aTtikel 6 van de wet van 5 mei 
1936 op de 1·ivie1'bevmchting aan de 
schippe1· de ve·rpl-ichting oplegt het schip 
01J de voo1· het laden of lassen aangewe
zen plaats te b1·engen (1), stemt de 
aanwijzing van de 1Jlaats doo1· de inla
der of de gead1·esseenle ove1·een met een 
onle1· of bevel; de wo01·den « aangewezen " 
en « bevelen » clie 1·espectievelijk in het 
Je, 2e en 3e licl van deze bepaling 
voo1·komen, hebben bijgevolg dezeljcle 
betekenis. 

(1) VAN BLADEL, Le conlmt de tmnspm·t par 
bateaux d'inlrJ1·ieU?·, d. I, n" 505 en volg. 



2o Indien d.e door de ~nlCJile:r of. de geadres-
. see1·de aan de schipper ·aangewezen 

plaats om e1· . het schip te brengen voO?' 
het laden ·of lassen, zichtba1·e gevaren 
ve1·toont, mag de schippe1· weigm·en aan 
het . bevel gevolg te geven, tenzij de 
~nlade1· of de gead1·essee1'de zich sch?-ifte. 
lijk e1·toe verbindt de aa·r1-sprakelijlcheid 
op zich te nemen voo1· de schade die aan 

. het schip mocht ove1·komen ten gevolge 
van de aan deze 1Jlaats · vm·bonden 
1·isico's (1). (Wet van 5 mei 1936 op 
'de rivierbevrachting, art. 6, lid 2.) 

3° indien cl,e cloo1· de inladeT of de geaclTes
. see1·cle aan de schippe1· aangewezen 

plaats om e1· het schip te bTengen voo1· 
het laden of lassen geen zichtbaTe geva1·en 
vm·toont, mag cleze niet weige1·en aan 
het bevel gevolg te geven, maa1·, in dit 
geval, is de inlade1· of de geaclTessee1·cle 
1·echtens aanspmkelijk vooT de aan cleze 
plaats ve1·bonden 1·isico's (2). (Wet van 
5 mei 1936 op de rivierbevrachting, 
art. 6, lid 3.) 

{NAAlVILOZE VENNOOTSCHAP «COMPAGNIE 
D'ENTREPRISE C. F. E. ll EN NAAMLOZE 

VENNOOTSCHAP « PIEUX FRANKIGNOUL ll, 
T. DE. MEY, DE GRAVE EN DE VLA

MINCK.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 febr'uari 1969 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6, alinea 3, 
van d e wet van 5 mei 1936 op de rivier" 
bevrachting en 97 van de Grondwet, 

doonlat het bestreden arrest beslist dat 
de eiseressen van ambtswege aansprake
lijk dienen gesteld te worden voor het 
ongeval krachtens gezegd artikel 6, om 
de reden dat het ongeval zich voordeed 
op een door het personeel van de eiseres
sen aangewezen losplaats, 

te1·wijl, volgens artikel 6 van gezegde 
wet, de aansprakelijkheid van rechts
wege slechts bestaat wanneer de bestem-

(1) VAN BLADEL, op. cit., d . I, n" 526 en 
volg.; DELAHAYE, Le conl1·at d'a[J1·eternent 
fluvictl, nr 48; DEMEUR, L'a[J1·etement flttvial 
BOttS le regime de la loi dtt 5 11Wi 1936, nr 22. 

(2) VAN BLADEL, op. cit., d. I, nrs 536 en 
volg. ; DELAHAYE, op. cit., nr 54. 

meling aan de schipper 11 beveelt " zijn 
?chip op een bepaalde losplaats te plaat~ 
sen, het arrest door de vaststelling dat 
ten deze de losplaats door de eiseresseu 
11 aangewezen " werd, daardoor niet vast
stelt dat .zij een " order " of 11 bevel " aan 
de schipper gegeven hebben, de eiseressen 
in hun · conclusie .staande hielden da.t 
volgens gezegd artikel 6 aileen de bestem
meling die order geeft aan een schipper 
op · een bepaalde plaats zijh schip te 
plaatsen van rechtswege aansprakelijk 
kan zijn voor de risico 's verbonden aan 
die plaats, en het arrest deze conclusie· 
niet · beantwoordt en alleszins in het 
onzekere laat of de rechter in feite heef~ 
willen. beslissen dat de eenvoudige 11 aan
<vijzing " van de plaats volstond om de 
bestemmeling aansprakelijk te maken 
voor de risico's verbonden aan die plaats, 
dan we! of hij in rechte heeft willen 
beslissen dat de eenvoudige aanwijzing 
moet gelijkgesteld worden met een 
" order " of 11 bevel ,, zodat het arrest 
niet regelmatig gemotiveerd is, naar luid 
van artikel 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat het woord 11 beveelt " 
in het derde lid · van artikel 6 van · de 
wet van 5 mei 1936 op de rivierbevrach
ting geen andere betekenis heeft dan het. 
woord 11 aangewezen " in de eerste twee· 
!eden van hetzelfde artikel ; 

Dat immers de aanwijzing van een 
laad- of losplaats met een bevel gelijk
staat, vermits de schipper, krachtens de 
wet, verplicht is zijn · vaartuig op eigen 
kosten op die plaats te brengen ; 

Overwegende dat voormeld artikel 6 
slechts een onderscheid maakt naarge
lang de aangewezen plaats zichtbare 
gevaren vertoont of niet : in het eerste 
geval, mag de schipper weigeren aan het 
bevel gevolg te geven, tenzij de inlader
of de geadresseerde zich schriftelijk ver
bindt de aansprakelijkheid op zich te 
nemen voor de schade die aan het schip 
mocht overkomen ingevolge de aan die 
plaats verbonden risico's; in het tweede 
geval, kan de schipper niet weigeren het 
bevel uit te voeren, vermits de gevaren 
van de plaats niet zichtbaar zijn, maar- . 
de inlader of de geadresseerde is alsdan 

· van rechtswege aa~1sprakelijk voor de· 
aan ~e aangewezen plaats verbonden 
l'ISICO S ; 

Overwegende derhalve dat door de 
veroordeling van eiseressen te steunen 
op de vaststelling dat de schacle aan het: 
schip van de verweerclers veroorzaakt. 
werd do0r de niet-zichtbare gevaren van 
de losplaats die door de aangestelden van 
de eiseressen aangewezen werd, de rech-
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ter van de wet een juiste toepassing 
heeft gemaakt en, met erop te wijzen 
dat de eiseressen " door toedoen van hun 
personeel ook de losplaats aanwezen », 
het arrest op ondubbelzinnige wijze de 
conclusie van de eiseressen heeft beant
woord; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

6 november 1970. - 1e kamer. -
Voo1·zittm·, de H. Bayot, eerste voorzitter . 
- Ve?·slaggeve?', de H. Naulaerts. --:
Gelijkluidende conclusie, de H. Detour
nay, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de 
HH. Struye en De Bruyn. 

2e KA.MER. - 9 november 1970. 

HUUR vAN WERK. - ARBEIDSOVER
EENKOMST. - STATUUT DER HANDELS
VERTEGENWOORDIGERS. - ARBEIDS
ONGESCHIKTHEID. - VERTEGENWOOR
DIGER BEZOLDIGD BIJ COMMISSIELOON. 
- RECHT OP DE IN DE OVERE.EN
KOl\IST BEPAALDE VERGOEDING. 
MoDALITEITEN. 

De hanclelsve?·tegenwoonlige?' die bezoldigd 
wonlt bij commissieloon en dom· m·beids
ongeschiktheid ten gevolge van een 
zielcte of ongeval aangetast is, behoudt, 
onde?' de voonvam·den en tijdens de 
dutw vastgesteld doo?' de a?'tilcelen 10 
van de wetten inzake het bedienden
contmct, gecoonlinee1·d ·op 20 jttli 1955, 
en 1 van de wet van 30 juli 1963 tot 
instelling vcm het statuut de?' handels
ve?·tegenwom·clige?·s, het 1·echt op de ove?·
eengelcornen bezoldiging, zelfs tvannee?' 
lonen die hern ve?·schuldigd zijn 
voo?' doo1· hern aangeb1·achte onle?'s of voo1· 
onle1·s die doo?' de we?·lcgeve?' zijn 
aanvctanl v661· de m·beidsongeschilctheid, 
hern slechts tijdens deze ongeschiktheid 
betaald wm·den ( 1). 

(1) Artikel 5 van de wet van 30 juli 1963 
tot instelling van het statuut der handels
vertegemvoordigers bekrachtigt uitdrukkelijk 
het recht van de handelsvert'egenwoordiger 
op de bezoldiging bedoeld bij artikel 10 van 
de gecoordineerde wetten inzake het bedien-

(PETIT, ' T. DUFOi:JR.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op ·het bestreden 
arrest, op 28 maart 1969 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat het arrest uitspraak 
doet op de burgerlijke rechtsvordering 
van· verweerder; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1249, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, 5, inzon
derheid lid 1, en 10, inzonderheid §§ 1 en 
5, van de wetten inzake het bedienden
contract, gecoi:irdineerd bij koninklijk 
besluit van 20 juli 1955, genoemd arti
kel 10 gewijzigd bij artikel 24 van de 
wet van 10 december 1962, 1 en 3 van 
de wet van. 30 juli 1963 tot installing 
van het statuut der handelsvertegen
woordigers, 

doonlat het bestreden arrest eiser ver
oordeelt tot de betaling aan verweerder 
van een vergoecling van 36.910 frank 
voor de materiele schacle geleden door 
tijdelijke arbeiclsongeschiktheicl, achter
eenvolgens, van 100 en 50 procent, en 
meer bepaald zijn beslissing stetmt, 
enerzijds, op de gronden van de eerste 
rechter hieruit afgeleid, dat " beklaagde 
verklaart ... dat zijn verzekeraar aan de 
vennootschap Electro-Materiel, werkge
ver van de burgerlijke partij, een bedrag 
van 18.747 frank als bezoldiging voor 
de eerste anderhalve maand (vanaf 
16 augustus tot 30 september 1964) 
heeft terugbetaald en dat hij aldus de 
materiele schade tot dit bedrag heeft 
vergoed ·door tussenkomst van zijn ver
zekeraar; .. . dat de burgerlijke partij 
beweert deze som nooit te hebben ·ont
vangen ; dat zij niet betwist dat door haar 
werkgever tijdens de betrokken periode 
betalingen wercl,en gedaan, maar dat het 
daar ging, aldus haar verklaring, om 
commissielonen die betrekking hebben 
op v66r het ongeval behandelde zaken ; 
dat beklaagde de fotocopie voorbrengt 
van een brief die op ' ll januari 1965 
door de venoootschap Electro-Materiel 
aan de verzekeringsadviseuren Gillieau 

dencontract, alsmede op het commissieloon 
op de door hem v66r de schorsing van de 
overeenkomst aangebrachte orders, zelfs wan
neer zij slechts tijdens deze periode zijn aan
vaard. (Raadpl. het verslag van de Senaats
commissie, Parl. st., Senaat, zitt. 1962-1963, 
n' 185, blz. 64.) 



-215-

werd geadresseerd en · ,waaruit , blijkt 
dat deze venno.otschap aan zijn verte

·genwoordiger tijdens de maand augustus · 
5.392 frank en tijdens september 
13.355 frank heeft betaald, dit -is in 
totaal 18.747 frank, dat deze brief echter 
noch de reden van die betalingen nader 
.bepaalt ; dat door beldaagde niet wordt 
bewezeri dat de vennootschap Electro
Materiel regelmatig in de rechten van 
het slachtoffer tot voornoemd bedrag in 
de plaats werd gesteld; dat die betaling, 
die werd gedaan aan een derde door 
tussenkomst van de verzekeraar van 
beldaagde, vreemd is aan de burgerlijke 
partij en derhalve beklaagde niet regel
matig bevrijdt van deze betaling », en 
anderzijds, op eigen gronden hieruit afge
leid, "dat de terugbetaling van 18.747 fr. 
door de verzekeraar aan de werkgever 
van de burgerlijke partij beklaagde niet 
bevrijdt van zijn verplichting de door 
hem veroorzaakte scliade ten belope van 
dit bedrag te vergoeden ; dat bedoeld 
bedrag bestaat, zoals trouwens beklaagde 
dit zelf verklaart, uit commissielonen op 
factuur die werden gestuurd naar de 
klanten van Dufour ; dat het bedrag 
derhalve geldt als. loon voor effectieve 
arbeid en niet als een vergoeding voor 
schadeloosstelling van een arbeidsonge
schiktheid, wat door ·Dufour wordt ge- · 
vorderd ; dat laatstgenoemde overigens 
vreemd is aan de misvattingen van zijn 
werkgever en van de verzekeraar van 
beldaagde bij de interpretatie van hun 
wederkerige verplichtingen », 

te?·wijl eiser, zoals hij in conclusie 
betoogde, aan de vennootschap Electro
Materiel door tussenkomst van zijn ver
zekeraar het bedrag van 18.747 frank 
had terugbetaald als bezoldiging ver
schuldigd overeenkomstig artikel 10, § 1, 
van de wetten inzake het bedienden
contract, en aan verweerder uitbetaald 
gedurende de periode vanaf 16 augustus 
tot 30 september 1964, en deze terugbe
taling geschiedde bij toepassing van het 
recht van indeplaatsstelling aan de werk
nemer toegekend op grond van § 5 van 
genoemd artikel 10; derhalve het be
drag van 18.747 frank diende in minde
ring te worden gebracht van de geeiste 
en toegekende vergoeding, daar ver
weerder niet tweemaal een schadeloos
stelling kon ontvangen, en bijgevolg eiser 
bevrijd was van zijn schuld tE;Jgenover 
het s~achtoffer althans tot beloop van het 
bedrag uitbetaald aan de werlmemer, 
in de plaats gesteld in de rechten van 
laatsgenoemde : 

Overwegende dat van toepassing zijn 

de · bepalingen van artikel I 0 ·van de 
wetten ·inzake het bediendencontract, 
gecoordineerd op 20 juli 1955, en het 
eerste artikel van de wet van 30 · juli 
1963 tot instelling van het statuut der 
handelsvertegenwoordigers, volgens wel
ke de door arbeidsongeschiktheid ten 
gevolge van een ziekte of ongeval aan
getaste handelsvertegenwoordiger, onder 
de voorwaarden en tijdens de duur vast
gesteld door deze bepalingen, het recht 
behoudt op de overeengekomen bezoldi- . 
ging, zelfs wanneer, de vertegenwoordiger 
bezoldigd zijnde bij commissielonen, 
zulke lonen, die hem zijn verschuldigd 
voor door hem aangebrachte orders of 
orders die door de werkgever zijn aan
vaard v66r de arbeidsongeschiktheid, 
hem slechts tijdens deze ongeschiktheid 
worden betaald ; 

Dat het recht van de handelsvertegen
woordiger op de betaling van deze 
bezoldiging verschilt van zijn recht op 
de betaling van die cmnmissielonen en 
hiermee moet samerigevoegd worden ; 

Overwegende dat het arrest enerzijds 
vatstelt dat het aan de werkgever van 
verweerder door de verzekeraar van eiser 
terugbetaalde bedrag geldt als commissie
lonen op factuur aangerekend aan de 
klanten van verweerder, zoals eiser zelf 
betoogt, dat het bedrag derhalve het loon 
is voor een effectieve arbeid verricht 
door verweerder en geenszins de door 
laatstgenoemde geeiste vergoedin.g is die 
een arbeidsongeschiktheid omvat ; 

Dat het anderzijds stelt dat verweer
der vreemd is aan de misvattingen van 
zijn werkgever en van de verzekeraar 
van eiser bij de interpretatie van hun 
wederkerige verplichtingen; 

Overwegende dat uit die voorafgaande 
overwegingen blijkt enerzijds dat die , 
commissielon.en, of zij nu aan. verweerder 
betaald werden tijdens de periode vanaf 
16 augustus tot 30 september 1964, 
zoals eiser dat beweert, ofna 15 augustus 
1964, datum van het ongeval, niettemin 
gelden als bezoldiging voor een arbeid 
verricht door verweerder vooraleer onge
schikt te worden tot werken, en, ander
zijds, dat de aan de werkgever van 
verweerder door de verzekeraar van eiser 
betaalde som niet werd uitbetaald op 
grond van een indeplaatsstelling van de 
werkgever die de rech.tsvordering van 
het slachtoffer in diens plaats tegen de 
aansprakelijke derde instelt, overeen
komstig artikel 10, § 5, van de vcior
noemde gecoordineerde wetten, eindelijk 
dat, . gelet op de misvattingen van de 
verzekeraar en de werkrtemer betreffende 
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hun wederkerige verplichtingen, verweer
der door de betaling van de verzekeraar 
niet schadeloos wordt gesteld voor zijn 
arbeidsongeschiktheid ; 

Dat het middel niet kan worden aan· 
genomen; 

Om die redenen, verwerpt d e voorzie
iiing; veroordeelt eiser in, de kosten . 

9 november 1970. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1· en V e1·slaggeve1·, Baron Richard, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijlcluidende conchtsie, de H. ·Paul 
Mahaux, eerste advocaat-generaal: . -
Pleite1·s, de HR. F. Magm~e (van de balie 
bij het Hof van beroep te Brnssel) en 
Philips. 

2e KAMER. - 9 november 1970. 

1 Q CASSATIEMIDDELEN . . - STRAF
ZAKJJ;N. ·_ STRAFVORDERING. - VOOR
ZIENING TEGEN· E.EN VEROORDELING 
WEGENS ONOPZETTELIJK TOE.BRENGEN 
VAN VE.RWONDINGEN. - VEROORDE
LING GEGROND OP EEN GEBREK AAN 
VOORZICRTIGREID OF VOORZORC+ DAT 
EEN OVERTREDING VAN RE.T WEGVER
KEERSREGLElVIENT EN EEN ONVOOR
ZICRTIGREID OPLEVERT. - MIDDEL 
WAARIN WORDT BETWIST DAT RET 
GEBREK AAN VOORZICRTIC+HEID ·OF 
VOORZORC+ EEN OVERTREDlliG VAN RET 
WEf+VERKEERSREGLEl\1EKT OPLEVERT. 
- N IET- ONTV A2·~KELI.JKr:EID. 

2° WEGVERKEER. - PLAATS OP DE 
RIJBAAN. WEGVERKEERSREGLE
l\1ENT VAN 10 DECEMBER 1958, ARTI
KEL 12-1 , LID 3. - VERKEER IN 
EVENWIJDIGE FILES. - BESTUURDER 
DIE VAN FILE WIL VERANDERE£i. -
DRAAGWIJDTE VAl'<' DEZE BEPALING. 

1° J'V annee1· de best1·eden beslissing als 
bestanddeel van het miscl1·ijf van ono1J
zettelijlc toeb1·engen van venuondingen 
een geb1·elc awn voo1·zichtigheicl of voo?·
zo?·g 1·elevee1·t, dat een ove1't1·eding vnn 
het wegve?·lcee?'S?'eglement een· 01W001'
zichtigheid opleve1·t, is niet ontvankelijlc 
wegens het ontbTeken vcm belan g, het 
middel gm·icht tegen de beslissing· 01J de 
st?·afvonlm·ing dctt enkel betwist dat het 
geb1·ek ctan voo1·zichtigheid of voo?'ZO?'g 
een ove1·t1·eding van dit wegve1·lcee?'S-

?'eglement opleve1·t (I). (Wetb. van 
strafv., art. 411 en 414; Strafwetb., 
art. 418 en 420.) · 

2o De bepaling van· a1•tikel 12-1, lid 3, van 
het wegve1·kem·s1·eglement van 10 decem
be?' 1958, volgens wellce wannem· het 
ve1·kee1· ,in evenwiJdige files geschiedt, 
de bestuunle1· die van file wil ve1·ande?·en, 
de no1·male gang van de ande1·e besttm?'
cle?'S niet beletten, noch hinclm·en mag, 
is vnn toepassing afgezien van de ?'eden 
wam·om de bestuu1·cle?· van file wil 
ve1·ancle1·en. 

{SMETS, T. RE.RZET, FRAN<;JOIS EN NAAM
LOZE VENNOOTSCRAP «VACUUM CLEA
NER n.) 

ARREST (vm·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 april 1969 gewezen door 
het Hof v an beroep te Luik; 

A. In zover de voorziening van eiser, 
beklaagde, gericht is 

1° tegen de beslissing op de straf
vordering tegen verweerder Herzet : 

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

Dat de voorziening niet ontvan.kelijk 
is; 

2° tegen de beslissing op de blU'gerlijke 
r echtsvordering ingesteld tegen eiser : 

a) door. verweerder Herzet : 

Overwegende dat het arrest · er zich 
toe beperkt aan deze verweerder een 
provisionele vergoeding toe te kennen 
en voor het overige · een onderzoeksmaat
reerel te bevelen ; 

Dat deze beslissing geen eindbeslissing 
is in de zin van artikel 416 van het Wet
hoek van strafvordering en geen 
uitspraak doet over een bevoegdheids
geschil; 

Dat de voorziening voorbarig en, der
h alve, niet ontvankelijk is ; 

b) door verweerder Fran<;ois : 

Overwegende dat eiser regelmatig van 
zijn voorziening afstand heeft gedaan ; 

(1) Cass., 21 november 1960 (Bull. en 
PASIC., 1961, I, 313); vgl. cass., 23 oktober 
1967 (A>T. cass ., 1968, biz. 282). 
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B. In zover de voorziening van eiser,. 
beklaagde, gericht is tegen de beslissingen 
op de tegen hem ingestelde strafvordering 
en burgerlijke rechtsvordering van de 
naambze vennootschap Vacu,tm1 cleaner, 
verweerster, en in zover de voorziening 
van eiser, burgerlijke partij, gericht is 
tegen de beslissing . op de burgerlijke 
rechtsvordering ingesteld door hem tegen 
Herzet, verweerder : 

Over bet middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 418, 420 van het' 
Strafwetboek, 12-1 (koninldijk besluit 
van 30 april 1963, artikel 4), 17 (konink
lijk besluit van 30 april 1963, artikel 5), 
19, eerste lid, 21-2 (koninklijk besluit van 
30 april 1963, artikel 8) en 27-1 (konink
lijk besluit van 30 april 1963, artikel 14) 
van het vVegverkeersreglement, voor zo
veel als nodig 12-1 , 17, 19, eerste lid, 21-2 
.en 27-1 van het koninklijk besluit van 
14 maart 1968 houdendo a lgemeen regle
ment op de pol itie van het wegverkeer, 
1382-1383 van het Burgerlijk ·vvetboek, 
3, 4 van de wet van 17 april 1878 h ou
rlende de voorafgaande titel van bet 
~Tetboek van strafvordering en 97 van 
de Gronclwet, 

doordat, om te beslissen clat eiser en 
niet verweerder Herzet strafrechtelijk 
verantwoordelijk is voor de aanrijding 
die plaats had op de Louizalaan te Brussel 
tussen de voertuigen die zij respectieve
lijk bestuurden en het voertuig bestuurd 
door verweer.:ler Fran r;ois, on1 eiser te 
veroorJele:1 tot d e b etaling van schade
vergoeding aa·1 de verweerclers H erzet, 
Franr;ois ei1 V [1'JUUm Cleaner en de 
correctiOJ1ele rechtbank · onbevoegd te 
verklaren om kew1is te nemen van de 
burgerrechtelijke vordering van eiser 
tegen verweercler Herzet, het. bestredeJl 
arrest stel t " dat de b otsing t ussen het 
voertuig van Frangois komende uit de 
richting van h et bos en dat van Herzet 
die van de stad kwam, hierin .zijn oorzaak 
vindt clat laatstgenoemd voertuig pas 
daarvoor rechts · vooraan werd aangere
den door de linkerflank van de personen
wagen bestuurd door beklaagde Smets, 
die daar hij zag dat de doorgang op de 
door hem gevolgde rechtse rijstrook in de 
richting van h et bos belemmerd was door 
de t.ot stilstand gebrachte vrachtwagen 
van de Heer D e Smet, om deze is gereden 
en de linkse rijstrook is opg~reclen, waar 
het 'verkeer in evenwijdige files gebeurde 
juist op het ogeriblik wanneer de wagen 
bestuurd door Herzet kwam opdagen; 
dat beklaagde S!nets, a,lvorens te over
wegen van file t e veranderen, zich ervan 
moest vergewissen clat hij hierdoor de 1 

nqrm'tle gang van de andere bestuurders 
niet zou beletten, nooh hinderen; dat 
hij, door zijn verldaring Herzet niet te 
hebben gezien, impliciet erkent deze 
verplichting niet te zijn nagekomen, 
wat hem door artikel12 van het algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer ten stre:1gste werd opgelegd ; dat 
hierin de fout ligt die bestaat in het · 
gebrek aan voorziohtigheid of voorzorg 
bedoelcl in de telastlegging tegen Smets, 
beldaagde; dat d~rgelijke fout vaststaat, 
al heeft beldaagcle nu al dan niet gestopt 
gedurende een tijd of al heeft hij zijn 
lmipperlioht gebruikt alvorens de linker
strook, beschouwd vanuit de door hen1 
gevolgde richting, op te rijden; dat ten· 
las.te van beldaagde Herzet geen enkele· 
fout in oorzakelijk verb.:md met het 

· ongeval bewezen is n, 

terwijl, daa.r de doorga.ng op een van 
heiden rijstroken in de richting gevolgd 
door eiser en verweerder Herzet belem
merd was, de rechter niet heeft kunnen 
besohouwen, zonder artikel 12-1 van het 
vVegverkeersbesluit en hetzelfde artikel 
van het koninklijk besluit van 14 maart 
1968 te . schenden, dat het verkeer in 
evenwijdige files · gebeurde, nooh wette
lijk beslissen, op grand vaJ1 deze naar 
recht verkeerde beoordeli.ng, dat eiser 
aansprakelijk was voor het ongeval 
en dat gecm enkele fout verweerder 
Herzet kon aangerekend worden (schen
ding van aile voorn6emde bepalingen); 

en te1·wijl noch de hierb e>ven vermelde 
gronden van h et arrest noch enig andere 
grmid een regelmatig of passe::td ant
woorcl geeft op de oonclusie waarin 
eiser betoogcle " dat vaststaat e;J. niet 
bestreden worclt dat een door een zekere 
Desmet bestuurde vraohtauto, die sti l 

· stone! op enkele afstand van het uiteinde 
van de tunnel, een pas3ieve rol heeft 
gespeeld bij het betwiste ongeval zonder 

· dat zijn bestumder enige aansprakel.ijk
heid k an worden aangerekend ; dat noah
tans de aa'l.Wezigheid van die vracht
wagen een beslissende rol heeft gespeeld. 
bij het zich voordoen van het ongeval ; 
dat vaststaat dat geaoemde vracht~ragen 

. door zijn bestuurder tot stilstand werd 
gebracht op enkele afsta.nd van de uitrit 
v an de tunnel wegens het vallen van een. 
kist- behorende tot de lading, zodat , 
zoals aangetoond wordt door de situatie-, 
schets v an de politie, de doorgang van 
de eerste cler beide rijstroken voorbe
houden voor het. verkeer kmnen.de uit 
de tunnel in de richting van Terkameren
b os door <lie vrachtwagens was belem
merd; da.t om. verder te rijden, eiser 
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die rechts hield, dit is zijn regelmatige 
plaa.ts op de .rijbaan, noodzakelijkerwijs 
om de vrachtauto ·moest rijden . en uit" 
wijken naar de tweede rijstrook die 
voorbehouden is voor de weggebruikers 
die naar Terkamerenbos rijden; dat 
eiser slechts dan zou kunnen verweten 
worden te zijn verder gereden ' en een 
stilstaande hindernis langs te zijn gegaan 
- trouwens zichtbaar voor alle wegge
bruikers -, indien hij deze aldus zou 
zijn omgereden dat de andere weggebrui
kers in dwaling zouden zijn geraakt of 
dat noodzakelijkerwijs een aanrijding 
zou zijn teweeggebracht met een andere 
weggebruiker die, bij voorbeeld, te zijner 
hoogte reed » ; ten aanzien van die 
conclusie en met het oog op de mogelijk
heid om de wettelijkheid van zijn beslis
sing te kunnen nagaan de rechter zonder 
dubbelzinnigheid, nadere bepaling diende 
te geven ---'-- wat hij n.iet heeft gedaan -
van de aard van de hindernis veroorzaakt 
door de stilstaande vrachtwagen die de 
doorgang belemmerde op een der beide 
rijstroken (schending van artikel 97 van 
de Grondwet ert voor zoveel als nodig 
van de artikelen 12-1 van het wegver
keersbesluit en 12-1 van het koninklijk 
besluit van 14 maart 1968) : 

Overwegende dat het arrest stelt, 
zonder dat kritiek wordt uitgebracht op 
de materialiteit van deze vaststellingen, 
dat eiser, om een vrachtwagen om te 
rijden die stil stond op de eveneens door 
hem gevolgde rechterstrook van de rij
baan, op de linkerstrook is gereden juist 
op het ogenblik dat in dezelfde richti11g 
de wagen opdaagde van verweerder 
Herzet, die hij beweert niet te hebben 
gezien en waarvan hij het gedeelte rechts 
vooraan met de linker:flank van zijn 
wagen heeft geraakt ; 

Overwegende dat het arrest, door aldns 
vast te stellen dat eiser op de linker 
rijstrook was gereden juist op het ogen
blik waar in dezelfde richting de wagen 
bestuurd door verweerder Herzet kwam 
aangereden en dat hij die wagen niet 
had zien aankomen, wijst op het dubbel 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, 
wat een onvoorzichtigheid inhoudt die 
de beslissing op de strafvordering wette
lijk verantwoordt ; 

Dat hieruit volgt dat het middel, in 
zover het gerich~ is tegen deze beslissing, 
slechts kritiek uitbrengt op gronden die 
de wettelijkheid . ervan niet beinvloeden 
en, derhalve, niet ontvankelijk is wegens 
het ontbreken van bela'ng ; 

Overwegende, voor het overige, dat 

het arrest, door te verrnelden dat eiser 
op de linkerstrook van de rijbaan is 
gereden "waar het verkeer in evenwijdige 
files gebeurde », het bestaan vaststelt 
van een verkeer in evenwijdige files op 
de plaats waar eiser op die rijstrook is 
beg inn en te rij den ; 

Overwegende dat de bepaling van 
artikel 12-1 , lid 3, van het Wegverkeers
reglerne11.t volgens de welke, wanneer het 
verkeer in evenwijdige files gebeurt, de 
bestuurder die van file wil yeranderen, 
de normale gang van de andere bestuur
ders niet beletten noch verhinderen mag, 
in algemene termen is opgesteld ; dat, bij 
gebrek aan elk onderscheid, zij van 
toepassing is, afgezien van de reden waar
om de bestuurder van file wil verande
ren; 

Dat derhalve het arrest de aard niet 
rnoest vermelden van de hindernis die 
eiser ertoe gebracht had op de linker 
strook te rijden ; 

Dat hieruit volgt dat het rniddel, in 
zover het i& gericht tegen de beslissingen 
op de bm·gerlijke rechtsvorderingen, naar 
recht faalt ; 

En overwegende dat, met betrekking 
tot de beslissi:rig op de strafvordering 
ingesteld tegen eiser, de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorzie11.ing ingesteld door eiser 
als behlaagde, tegen de beschikkingen 
van het arrest, -i.utspraak doende op de 
hmgerlijke rechtsvorderingen ingesteld 
tegen hem door verweerder Fran9ois ; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

9 november 1970. - 2e kamer. 
Voo1·zitter en Verslaggeve1·, Baron Richard, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkltddende conclusie, de H. Paul 
Mahaux, eerste advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Fally. 

2e KAMER. - 9 november 1970. 

l e REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN.
UITI.EGGrnG. - REDENEN DIE EL
KAAR VERKLAREN. 
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2° WEGVERKEER. - VERVALLE<NVE1R
KLARING VAN HE<T RE<CHT TOT STUREN. 
- ARTIKEL 2-7 VAN DE< WET VAN 
I AUGUSTUS I899, GEWIJZIGD BIJ 
ARTIKEL 3 VAN DE< WET VAN 15 APRIL 
I958 . - 0VERTREDING VAN DE< POLITIE 
OVER HET WEGVERKEE.R OF VE1RKEERS
ONGEV AL " TE. WIJTE<N AAN HET PE<R
SOONLIJK TOEDOEN VAN DE DADER "· 
- BETEKENIS VAN DEZE< LAATSTE 
WOORDEN. 

I 0 De 1·edenen van een besljssing moeteri 
elkaar ve1·kla1·en; er is geen tegenst1·ij
digheid noch dubbelzinnigheid wannee1· 
zij, onde1"ling vergeleken, de juiste 
gedachte van de 1·echte1· wem·geven (1) .. 
(Grondwet, art. 97.) 

2° A1·tikel 2-7 van de wet van 1 augustus 
1899, gewijzigd bij m·tikel 3 van de 
wet van 15 ap1"il 1958, waa1·bij . de 
1"echte1· onde1· de dam·in bepaalde voo1·
waa1·den en in geval van ove1't1"eding 
van de politie ove1· het wegve1·kee1" of 
van een ve1"lcee1·songeval te wijten aan 
het pe1·soonlijlc toedoen van de dade1·, 
gemachtigd w01·dt de ve1·vallenve1·kta1·ing 
van het 1·echt tot stu1·en uit te sp1·eken, 
maalct de uitoefening van dat 1·echt niet 
afhankelijk van de vaststelling van een 
opzettelijlce fout of een emstige nalatig
heid (2). 

(JOVENEAU, T. ~iORDANG.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 juni I969 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Nijvel; 

Over de middelen afgeleid uit de scherr 
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 154 en I89 van net Wetboek van 
strafvordering, 12 van het koninklijk 
besluit van 8 april 1954, 12 van het 
koninklijk besluit van 14 maart 1968, 
2-7 van de wet van 1 augustus 1899 
gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 

(1) Cass., 1 februari 1968 (A1'1'. cass., 1968, 
blz. 731) en 31 maart 1969 (ibid., 1969, 
blz. 717). 

(2) Raadpl. cass., 25 april 1960 (Bttll. en 
PASIC., 1960, I, 992), 28 januari 1963 (ibid., 
1963, I, 606), 20 december 1965 (ibid., 1966, 
I, 531) en 12 december 1966 (A1'1'. cass., 
1967, blz. 463). 

I5 april1958 en 38,van de wet betreffende 
de politie op het wegverkeer (gecoordi
neerd op 16 maart I968), 

doordat, . ee1·ste middel, wanneer de 
rechtbank stelt dat eiser geruime tijd 
reeds het niet gei:dentificeerde voertuig 

. dat uit . de tegenovergestelde richting 
kwam, zoals verweerder, en dat een 
zijlaan wilde inslaan, " had moeten zien " 
en dat " eerder schijnt vast te staan " 
dat eiser links hield zonder zich te bekom
meren om de tegenliggers, zij zich dubieus 
of althans dubbelzinnig uitdrukt, en zo 
zij erop heeft gewezen dat de bestuurder 
van het niet gei:dentificeerde voertuig een 
maneuver heeft willen doen dat een op 
het laatste ogenblik verrichte handeling 
impliceert, zij bij haar beoordeling hier
mee rekening zou moeten hebben gehou
den, 

te?"wijl aldus de gronden van het von
nis, enerzijds, onderling tegenstrijdig zijn· 

· en, anderzijds, tegenstrij'dig zijn met het 
beschikkend gedeelte waarbij een veroor
deling zonder voorbehot~d wordt uitge
sproken; 

en doonlat, tweede middel, het vonnis 
eiser veroordeelt tot de vervallenverkla
ring van het recht een voertuig te 
bestnren op grand dat het ongeval te 
wijten is aan zijn persoonlijk toedoen, 

teTwijl nit de zwaarwichtigheid van 
die straf voortvloeit dat bedoelde per
soonlijke fout aileen een ernstige font 
kan zijn die een opzettelijke font zoniet 
althans een ernstige na.Iatigheid impli
ce,ert, wat niet komt va13t te staan gelet 
op de dubbelzinnigheden en tegenstrij
digheden waarop kritiek wordt uitge
bracht in h et eerste middel 

Over het eerste middel : 

Overwegende dat eiser in zijn con
clusie voor de correctionele rechtbank 
betoogde dat de snelheid waarmee hij 
reed niet in oorzakelijk verband stand 
met het ongeval, dat het ongeval was 
gebeurd omdat hij de wagen van ver
weerder op een te korte afstand had 
opgemerkt om afdoend te kunnen rem
men en dat de plaats van zijn voertuig 

Artikel 38 van de wet op de politie over het 
wegverkeer (gecoordineerd op 16 maart 1968) 
spreekt in analoge bewoordingen van het 
geval waarin d e overtreding of het ongeval 
te wijten is aan het persoonlijk toedoen van 
de dader. 



op het linker gedeelte . van de rijbaah 
het gevolg was· van het schuldige· m aneu 
v er van het niet ge!dentificeerde voer-
tuig; . 

Overwegende dat llet vonnis, ori). ·op 
dit verweer te antwoorden, · vaststelt. 
dat bewezen is op grond van de uitleg 
verstrekt door de partijen en de verlda-· 
ringen van verweerder voor de ·eerste 
rechter, dat eiser om~odiw links en t egeri 
hoge snelheid reed, en dam·na de door 
het middel . bekritiseerde overwegingen 
vermeldt; · 

Overwegende, enerzijds, dat uit h et 
zinsverband van het vom~is blijkt dat d e 
rechter noch op wijfelende, dubbelzinnige 
of tegenstrijdige wijze beslist dat h et 
onmogelijk was dat ,eiser sedert geruime 
tijd de niet geldentificeerde tegenligger 
die een zijlaan wilde inslaan niet had 
gezien en dat hij links hield, geenszins 
wegens het maneuver van het niet ge!den
t.ificeerde voertu ig maar omdat hij zich 
schijnbaar niet om de tegenliggers heeft 
b ek ommerd; 

Dat h et middel in dat opzicht feit elijke 
grondslag mist ; · 

Overwegende , anderzijds, dat uit geen 
enkel stuk waarop h et Hof vermag acht 
te slaan, hlijkt dat eiser voor de correc
tionele rechtbank heeft b eweerd dat h et 
maneuver van d e l bestuurder van h et 
niet ge!dentificeerde voertuig een op het 
laatste ogenblik gepoogd m aneuver was ; 

D at het middel in dat opzicht riieuw 
en , d erhalve, n iet ontvankelijk is ; 

Over h et t weede middel : 

Overwegende dat artikel 2-7 van d e 
wet van 1 augustus 1899 gewijzigd bij 
artikel 3 van de wet van 15 april 1958 
waarvan de b epalingen h et voorwerp 
zijn van artikel 38 van de wet betre:ffe!1de 
de p olitie op h et wegverkeer (gecoordi
n eerd op 16 nmart 1968) en waarbij d e 
re0hter onder d e daarin bepaalde voor
waarden en.in geval van overl;reding van 
de p oliti e vap. h et vervoer of van een 
verkeerso.ngeval te wijten aan het per
soon lijk toedoen va!~ de dader gemach
tigd wordt de ver vallenverkltH'ing van 
het recht tot het besturen van ee:1 
voer t.uig nit te spreke~, de uitoefenin g 
v .1:1 d o.t r echt n iet afhar_~kel ijk maakt 
va!~ de vaststelling van een opzett elijke 
font of een ernstige nal a.tigheid; 

I Overwegende dat de gepastheid om die 
vervallenverldaring nit te spreken wordt 
overgelaten aan de soevereine beoorde
ling van de rechter, die volgens de 
omstandigheden van d e zmtk b eslist ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
· En overwegende, m et betrekkin.g 'tot 

de'beslissing op de strafvordering, dat de 
substantiele of op strafte van nietigheid 
vom;geschreven' I;echtsvoi'Inen werden I'la 
geleefd en dat de b eslissing overeenkom-
stig de wet is ; · · 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; V(lroordeelt eiser in de kosten. 

9 november 1970. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1' en V m·slaggevm·, Baron Richard, 
taadsheer waarnemen'd voorzitter. · 
Gelijlcltticlencle conclusie, d e H. Paul 
MahaU:.x, eerste advocaat-generaal. '
Pleitm·, de H. Boonen (van de balie te 
Nijvel). 

.\ I 

2e KAMER. - 9 november 1970. 

1 e BELEDIGING EN SMAAD. 
SM:AAD. - SMAAD AANGEDAA.!.'f AAN 
EEN AGEN T, DRAGE R VAN DE OPENBARE 
MACHT. - BEGRIP. 

2o BELEDIGING EN SMAAD. 
SlliAAD. UrTOEFENING vA-"f DE 
BEDIENING. - BEGRIP. 

3° BELEDIGING EN SMAAD. 
SlliAAD . - BELEDIGEND:El U ITLATINGEN 
WANNEER DE AGENT, DIE DRAGE.R IS 
VAN DE OPENBARE MACHT, EEN HANDE 
LING VAN ZIJN BE.DIENING VE.RRICHT. 
- UITLATINGEN DIE NOODZAKELI JKER
WIJS EEN SMAAD OPLEVEREN . 

1° A1·tilcel 276 van het Stmftvetboelc, clat 
cle smaacl aangeclaan aan ellce ctgent die 
cl1·age1· is van cle openbm·e mctcht best1·ajt, 
becloelt oncle1· mee1· cle smaacl aangeclaan 
aan , leclen vcm he~ tege1·, inzonclm·heicl 
nan oncle1·o {ficie1·en van cle militai1·e 
1Jolitie ( 1) . 

2° De uitoefening van cle becliening, zoals 
clit becloeld wonlt b1:j artilcel 276 van het 
8t?·ajwetboelc rlat cle smaacl aangeclaan 

(1) NYPELS en SERVAIS , L e Cocle jJ!Jnal 
inte1'1n·ete, d . II , blz. 215, n rs 2 en 3, blz. ·222, 
n' 15; en b lz. 230, n' 3; CONSTA..'>IT, llfanttel 
de dToi t penal, d. II, vol. I , nrs 578, 584 
en 588 ; RIGAUX en TROUSSP. , Lcs crirnes 
et les delits dtt Code jJenal, d. IV, blz. 456 tot 
450; R ep. p1·at, d1'. belge, v 0 Outntge, nrs 3, 
61, 69 en 122. Raad pl. ca.ss ., 22 s.eptember 
1953 · (Bull. en PASIC., 1954, I, 58). 
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. aan elke agent die d1·age1· is van het 
openbaa1· gezag of van ile openb(u·e 
macht best?·aft, omvat de ?wdige ve1·
plaatsing om zich te begev13n naa1: de 
plaats van de taakve1·vulling d,ie deel 
1iitmaakt van deze ~titoefen,:ng · of om 
eTvan te1·ug te ke1·im (1). 

:3° Van het ogenblik dat een beledigende 
' ttitlating ge1·icht is tegen die agent die 

d1·age1·· is van het openbaa1· gezag of 
van de openba?·e macht tvannee1' hij 
een hctndeling van zijn bediening Vlf1 '
i·icht, leve1·t zij een smaad op, ajgezien 
van de oo1·zaak of de aa1·d m·van, daa1· 
de1·gelijke belediging noodzakelijke1·wijs 
de waa1·digheid van het ambt lc1·enkt (2). 

(TINAKT.) 

ARREST (veTtaling). 

HET HOF; - Gele.t op het bestreden 
.arrest, op 25 maart 1970 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 276 van het Strafwet
boek en uit de bewijskracht der alden, 

do01·dat het bestreden arrest, om eiser 
1.iit hoofde van inbreuk op artikel 276 
van het Strafwetboek te veroordelen, de 
onderofficieren van de militaire politie 
onder de agenten die drager zijn van het 
openbaar gezag of van de openbare 
macht rangschikt, erop wijst dat . de 
onderofficieren die per voertuig van 
patrouilledienst terugkwamen, in de uit
oefening van hm1 bediening waren toen 
zij beledigd werden en overigens dat de 
·oneerbiedige uitlatingen tegenover de 
onderofficieren gericht, ertoe strekten 
d~ze in hun bediening te krenken « claar 
htm verweten werd zelf het van kracht 
zijnde reglement niet in acht te nemen », 

tenvijl, ee1·ste onde1·deel, de milita.ire 
politie slechts een dienst is die onder het 
Ieger ressorteert en die gelast is toe te 
zien op h et na.leven van de tuchtregels 
door hen die, met uitsluiting van de 
burgers, aan de ·militaJre ·wetten zijn 
onderworpen ; 

tweecle ondenleel, de uitoefening van 
een ambt door een overheid bestaat in 
verrichtingen die . eigen zi jn aan het 
ambt van die overheid ; dat zich per 
voertuig verplaatsen, wat soms. nood
zakelijk is om bepaalde taken te vervul
len, niet kan worden gelijkgesteld met 

(1) en (2) Zie de noot onderaan de voorgaan
<le bladzijde. 

efiectieve ambtsuitoefening, dat de .. be
grippen van werkelijke dienst en a.mbts-. 
uitoefening niet met mekaar overeen.
stemmen en dat een . duidelijk onder-· 
scheid client gemaa;kt te worden tussen 
de bevoegdheid tot ambtsuitoefening en 
de werkehjke uitoefening ervan ; 

dm·de ondenleel, de uitlegging vari de 
gezegden van eise'r afwijkt van de 
verklaringen van de betrokken'en zelf ;· 

vienle ondenleel, in geen geval de I eden 
van de militaire politie tot taak hebben 
toe te zien op de nalevi11g van het Weg
verkeersreglement door de burgers : 

Wat het eerste onderdeel betr.eft : 

Overwegende dat artikel 276 elke 
smaad bestraft die wordt aangedaan . 
aan elke agent die drager is van de 
openbare ma()ht; dat de aan de Grand
wet ontleende uitdrukking van « open
bare macht » onder meer het Ieger be
doelt; dat derhalve de onderofticieren 
van de militaire politie, welke ressorteren 
onder het Ieger, agenten van de openbare 
macht zijn in de zin van die wetsbepa
ling; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt; 

vVat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de ambtsuitoefening 
de nodige verplaatsing omvat om· zich 
to begeven naar de plaats van dfl taak
vervulling die deel uitmaakt van deze 
uitoefening of om ervan terug te keren ; 

Overwegencle dat het arrest, claar het 
beschouwt dat de toegesproken oncler
officieren in de uitoefening van hun 
bediening waren op grond dat "zij per 
militair voertuig van patrouilledienst 
terugkwamen, wat een handeling is die 
tot hun becliening behoort », van de wet 
een juiste toepassing maakt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
naar recht faa.Jt ; 

W at het derde ondercleel betreft : 

Overwegende dat . dit onderdeel van 
het middel en in zover het kritiek uit
brengt op een uitlegging van de feiten 
door de feitenrechter en in zover het de 
miskenning van de bewijskracht van de 
verldaringen van de get\1igen aanvoert, 
zonder nader te bepalen waarin deze 
miske1ming bestaat, niet ontvankelijk is ; 

Wat het vierde onclerdeel betreft : 

Overwegende dat een. belediging tegen 
een beschermde agent tijdens de uit-
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oeferiing van z1jn bediening gericht een 
smaad is, afgezien van de oorzaak of de 
aard ervan ; dat de bel ediging in dergelijk 
geval noodzakelijkerwijs de waardigheid 
van h et ambt krenkt; 

Dat dit onderdeel van het middelnaar 
recht faal t ; 

Overwegende dat de ~ubstantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
r echtsvormen warden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

9 november 1970. - · 2e kamer. -
Voo?"Zitte1·, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeveT, 
de H. Trousse. - Gelijkluiclencle conclu
sie, de H. Paul Mahaux, eerste advocaat 
generaal.- Pleiter, de H. R. Detry (van 
de balie te Namen). 

2° KA.t''I'IER. - 9 november 1970. 

1e HOGER BEROEP. - STRAFZA.KEN. 
- HoGER BEROEP VAN BET OPENBAA.R 
MIJ'..'ISTERIE BIJ HET HOF OF DE RECHT 
BANK DIE VAN HE1' HOGER BEROEP 
KENNIS MOET NEMEN . - BEKLA.A.GDE 
DIE IN BE.I,GIE ZIJN WOONPLA.A.TS 
HEE.FT.- DAGVAA.RDING Olli VOOR HE.T 
RECRTSCOLLE.GE IN HOGER BE.ROEP TE 
VE.RSCHIJNEN lVIEE.R DAN VE.E.RTIG DA
GEN TE RE.KENEN VAN DE UITSPRAAK 
VAN HE.T VONNIS. - NIETIGHEID VAN 
HET HOGER BEROEP. 

20 HOGER BEROEP. - STRAFZA.KEN. 
- HOGER BE.ROEP VAN HET OPE.NBA.A.R 
lVIINISTERIE BIJ HE.T HOF OF DE RECE:T
BANK DIE VAN HET HOGER BEROEP 
KE.NNIS lVIOE.T NElVIEN. - BEKLA.A.GDE. 
DIE IN BE.LGIE NOCH WOON- , NOCH 
VERBLIJFPLA.A.TS HEEFT. - DAGVA.A.R
DING BINNEN VEE,RTIG DAGEN TE. 
RE.KENEN VAN DE. U ITSPRAA.K VAN HE.T 
VONNIS. DAGVA.ARDING IN HET 
BUITENLAND.- BE.RE.KENING VAN DE 
TE.RlVIIJN. - TE.Rl\ITJN VOORGESCHRE
VEN OP STRAFFE. VAN NIE.TIGF,EID VAN 
HE.T HOGER BEROEP. 

30 HOGER BEROEP. - STRAFZA.KEN. 
-HOGER BEROE.P VAN HET OPENBA.A.R 
l\ITNISTERIE BIJ HE.T HOF OF DE RECHT
BANK DIE. VAN HE.T HOGER BEROE.P 
KENNIS l\iOEJ' NEME.N. HOGER 
BE.ROEP GERICHT TE.GEN VERSCHIL;LE.N 
DE BE.KLAAGDE.N TEN OPZICHTE VAN 

WIE DE EE.RSTE. RE.CHTE.R BIJ EENZELF
DE. VONNIS UITSPRA.AK HE.EFT GEDA.AN. 
- BE.KLA.A.GDE.N WA.A.RVAN DE. ENEN 
IN BE.LGIE HUN WOONPLA.A.TS HE.BBEN ,. 
DE ANDE.RE.N IN DIT LAND GE.E.N 
WOON- OF VERBLIJFPLA.A.TS HEBBEN, 
EN IN HE.T BUITEN;LAND WONEN. -
0PE.NBA.AR MINISTERIE NIET VERPLICHT 
DE VERSCHILLENDE TE.RMIJNEN IN 
ACHT TE. NEMEN VOOR DE DAGVA.AR
DING OM. VOOR HE.T RE.CHTSCOLLE.GE IN 
HOGER BEROEP TE. VERSCHIJNEN. -
RE.CHT OM A.LLE. BE.K.LA.A.GDEN TE DAG
VA.ARDEN OP DE.ZE.LFDE. TE.RE.CHTZIT
TING, DIE IS V ASTGE.STELD MET I N
ACHTNEJ\ITNG VAN DE LANGSTE TER
l\ITJN. 

4° GERECHTSKOSTEN. STRAF-
ZAKEN.- VEROORDEE.LDE-A.PPELLANT. 
- 0PENBAA.R lVIINISTE.RIE DAT HOGER. 
BE.ROE.P AANTE.KENT TE.GE.N HEM, 
TEGEN EEN VRIJGE.SPROK.EN MEDE 
BEKLAAGDE EN TEGEN DE VOOR DE 
LA.A.TSTGE.NOEllfDE. BURGE.RRE.CHTEI,IJK. 
A.ANSPRA.KELIJKE, P A.RTIJ, DIE BUITEN 
DE. ZA.AK IS GE.STELD. - BEVE..STIGING 
DOOR DE RECHTER IN HOGE.R BEROE,P. 
- VEROORDEI,ING VAN . DE VE.ROOR
DEE.LDE IN A.LLE KOSTEN VAN HOGER. 
BEROEP. - 0NWETTEI,IJK.HEID . 

1° I nclien het lwge1· be1·oep ingestelcl dom· 
het openbaa1· ministerie bij het hof of 
cle 1·echtbank die van het hogeT beToep 
kennis moe~ nemen, ge1·icht is tegen een 
in Beigie tvonende beklaagcle, moet het 
exploot waanloo1· dit hoge1· bemep wonlt 
betekend, op st?·atfe van nietigheid van 
het hoge1· be1·oep, clagvaanling bevatten 
om voo1· het 1·echtscollege in hoge1· be1·oep 
te ve1·schijnen binnen vee1·tig clagen te 
1·ekenen van de ttitsp1·aak van het von
nis (1). (Wetb. van strafv., art . 205; 
wet van 1 mei 1849, art. 8, gewijzigd 
bij artikel 4 van de wet van 27 febru
ari 1956.) I 

2° Indien het hoge1· be1·oep ingestelrl dom· 
het openbaa1· ministe1·ie bij het hof of 
cle 1·echtbank die van het hoge1· be1·oep 
kennis moet nemen, geTicht is tegen een 
beklaagde die in Belgie noch woon-, noch 
ve1·blijjplaats heeft en in het bttitenland 
woont, wo?"dt de te1·m,:jn van vee1·tig 
dagen te 1·ekenen van de uitsp1·aak van 
het vonnis, binnen welke dagvaanling 
moet gedaan wm·den, ve?"lengcl in dezelfde 

(1) Cass., 24 oktober 1966 (A?'1". cass., 1967, 
biz. 262) en de in de noten vermeide arresten; 
25 mei 1970 (ibid., 1970, biz. 894); 28 septem
ber 1970, supm, biz. 90. 
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mate al.s de tm·mijn die in acht client 
te wonlen genomen tussen de dagvaa?·
ding en de ve1·schijning (1). (Wetb. van 
strafv., art. 184 en .205; wet van 
1 m ei 1849, art. 8, gewijzigd bij 
artikel 4 van de wet van .27 februari 
1957; Wetb. van burg. rechtsv., art. 
73; lwn. besl. nr 301 van 30 maart 
1936, art. 5.) 

3o· Indien het hogeT be1·oep ingestelcl doo1· 
het openbaa1· ministe1·ie bij het hof of 
de 1·echtbanlc die van het hoge1· be1·oep 
lcennis moet nemen, ge1·icht is tegen 
ve1·schillencle bij dezelfde of b~i samen
hangende zalcen betmlclcen belclaagclen, 
ten opzichte van wie de ee1·ste 1·echtm· 
b~i eenzelfde vonnis uitspmalc heeft 
gedaan, waa1·van cle enen in Betgie htm 
woonplaats hebben en de anclenm in het 
buitenland wonen, zondeT in Belgie een 
woon- of ve?·blijfplaats te hebben, .is het 
openbam· ministe1·ie niet ve1·plicht, bij 
cle betekening van zijn hoge1· beToep, 
de veTschillende clagvam·clingste1·mijnen 
voo1· iede1· van hen voo1· het hoge1· ge1·echt 
in acht te nemen; hij mag alle beklaagden 
clagvaanlen om te veTschijnen op dezelfde 
tm·echtzitting, die is vastgesteld met 
inachtneming van de te1·mijn wettelijk 
ve1·eist voo1· de dagvaaTcling van de 
beklaagcle clie vooT cle langste teTmijn 
in aanme1·lcing komt (2). 

4o Stelt een ve1·oonleelcle hogeT be1·oep in 
en telcent het openbaa1· ministe?"ie tegen 
hem, tegen een V?·ijgesp1·olcen meclebe
lclaagcle en tegen cle voo1· cle laatstge
noemcle btwgen·echtelijk aanspmkelijke 
pa1·tij, clie bttiten cle zaak is gestelcl, ho ge1· 
be1·oep aan, clan moeten cle lcosten 
bet1·efjencle het hoge1· be1·oep van het_ 
openbaaT ministm·ie· tegen deze laatst
genoemden, in geval van bevestiging 
van de V?·ijspmak, ten laste van de 
Staat blijven (3). (Wet van 1 juni 1849, 
art. 3.). 

(R. CHAUDE.RLOT, C. CHAUDERLOT E.N 
F. CHAUDERLOT, T. CRIJNEN, NAAMLOZE. 
VENNOOTSCHAP « KERRE.S », JODOGNE. 
EN HUBERTY.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) en (2) Cass., 24 oktober 1966, zoeven 
vermeld in de vorige noot. 

(3) Cass., 2 maart 1970 (A?T. cass ., 1970, 
lz. 610). 

vonnis, op 25 maart 1970 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Luik, 
rechtdoende in hoger beroep ; 

Overwegende dat het hoger beroep, 
ingest.eld door een en dezelfde akte, door 
Chauderlot Rene, beklaagde en burger
lijke partij, Chauderlot Christine en 
Chauderlot Francine, burgerlijke par
tijen, tegen het op 22 december 1969 
door de Politierechtbank te Luik gewe
zen vonnis, gevolgd werd door de 
Procureur des Konings bij de Rechtbank 
van eerste aanleg te Luik tegen genoemde 
beldaagde, tegen Crijnen Cornelus, mede
beldaagde, en tegen de naamloze · ven
nootschap Kerres, voor deze medebe
ldaagde burgerrechtelijk aansprakelijk ; 

Overwegende dat het vonnis die hogere 
beroepen ontvangt, de strafrechtelijke 
en burgerrechtelijke beschikkingen van 
het beroepen vonnis bevestigt en litis
consorten Chauderlot tot de kost.en van 
het hoger beroep, Chauderlot Rene tot 
de kosten v an de bm·gerlijke rechtsvor
deringen in hager beroep van J odogne 
en van Huberty, en de litisconsorten 
Chauderlot tot de andere kosten van 
hoger beroep, dit wil zeggen de kosten van 
de vordering ingesteld door hen tegen 
Crijnen en de naamloze vennootschap 
Kerres veroordeelt; 

I. Op de voorziening van Chauderlot 
Rene, beklaagde : 

A. In zover de voorziening gericht is 
t.egen de beslissingen op de strafvordering 

. ingesteld door het openbaar ministerie 
en op de burgerlijke rechtsvorderingen 
ingesteld door Chauderlot Christine, 
Chauderlot Francine, J odogne Roger en 
Huberty Josiane tegen Crijnen Cornelus, 
medebeklaagde en tegen de naamloze 
vennootschap Kerres, voor deze burger
rechtelijk aansprakelijk : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd is 
zich in cassatie te voorzien tegen die 
beslissingen ; dat de voorziening niet 
ontvankelijk is ; 

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

Over het eerste middel, ambtshalve 
afgeleid uit de schending van de arti
kelen 184, 205 van het Wetboek van 
strafvordering ( artikel 8 van de wet van 
1 mei 1849 op de rechtbanken van 
eenvoudige en van correctionele politie, 
gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 
27 februari 1956) en 73 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering : 
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Ovcrwegende dat de procureur des 
Konings bij de Rechtbank van eerste 
aanleg te Luik, op 6 januari 1970, aan 
eiser woonachtig te Ans, aan verweerder 
Crijnen Cornelus, 11.1edebeldaagde, en de 
naamloze vem1ootschap K erres, verweer
ster en voor deze burger aansprakelijk, 
eerstgenoemcle van h eiden h ebbende zijn 
verblijfplaats, en laatstgenoe:-nde haar 
maatschappelijke zetel in Nederla ·.1d , 
a lsmede aan de andere betrohken' par
tijen, de h ogere beroepen h eeft bekend
gemaakt die door hem tegen het op 
22 december 1969 door de Politierecht
b:t~Ik te Luik geweze'l. vonnis werden 
ingestelcl ; dat hij in het?.elfde exploot 
eiser en de andere partijen op 18 maart 
1970 voor de Correctionele Recht bank te 
Luik heeft gf?dagvaard om alclaar uit
spraak te horen over die beroepen ; 

Overwegencle dat krachtens art,ikel 205 
van het W etboek van strafvordering 
(artikel 8 van de wet van 1 mei 1849 
op de rechtbanken van eenvoudige en 
correctionele politie, gewijzigd bij arti
k el 4 van de wet van 27 februari 1956}, 
het exploot tot betekening van het beroep 
van het openbaa.r ministerie bij het hof 
of d e re:)htbank die van het beroep 
kennis m l et nemen, d:1gvaarding m.oet 
bevatten binnen veertig dagen te rekenen 
van de uitspraak van het vonnis ; 

Overwe.sende dat die termijn van 
veertig d ao·en werd vastgesteld op grand 
va 1 de normale dagvaardingsterrnijn van 
tien dagen d ie voorgesclll'even is bij 
artikel 184 van het Wetboek van straf
vordering, gewijzigd bij artikel 2 van 
de wet van 27 februari 1956 ; 

Dat hieruit volgt dat, wanneer die 
termijn van tien dag;en m.oet verlengcl 
worden wegens de af.3tand, overeenkom
stig artikel 73 van het Wetb 'Jek van 
burgerlijke rechtsvordering e :1 eveneens 
van toepassing in strafzaken overee'1-
komstig artikel 5 van het k oninklijk 
besluit nr 301 van 30 ma ar t 1936, t c t 
vervanging van het enige artikel va:1 de 
wet van 28 juni 1889, de termi jn van 
veertig dagen moet verlengd wor den op 
gelijkrnatige w ij ze, echter zoncler verder 
te gaan ; 

Over wegende dat d e tern:1ij n van veer
tig dage!l , wanneor goi'ntimeerde zijn 
woon- of verb1ijfplaats in Belgie heeft, 
tevens zoals de termijn die verlen gcl is, 
op grand van de verlenging van de 
dagvaardingstermijn, wanneer ge·ir1ti 
meerde noch woon- , noch verblijfplaats 
in Belgie heeft, moeten worden nageleefd 
op str affe van nietigheid van het b oger 
beroep; 

Overwegende dat ten deze, daar mede
beklaagde Crijnen en de voor d eze burger· 
aansprakelijke vennootschap noch WOOJ1-

of verblijfpla.ats noch maatschappelijke 
zetel in Belgie hebben en trouwens in 
N ederland v·erblijven, de dagvaardings
termijn voor h en, krachtens artikel 73. 
van voornoemd Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, een maand omvat, dit. 
is 20 dagen rneer dan de normale termijn 
bepaald bij artikel 184 van het Wetboek 
van strafvordering ; da,t de bij het Wet
boek van strafvordering vastgestelde ter
mijn slechts met 20 dagen kon worden 
verlengd, in totaal echter zestig dagen 
niet kon te hoven gaan ; 

OverwegeDde dat, wanneer de hogere 
beroepen van het openbaar ministerie 
bij h et gerecht dat van het hoger beroep 
kennis moet nemen, gericht zijn tegen 
verschillende bij dezelfde of bij samen
hangende zaken b etrokken p erson en, 
tegenover wie de eerste rechter bij 
eenzelfde vonnis uitspraak h eeft gedaan ,. 
dat gerecht ertoe gehouclen is, binnen 
de perken van de devolutieve kracht 
van de hogere beroepen, kennis te nemen 
van de vervolgingen in htm geheel, onder 
voorbehoud van het r echt om, zonodig, 
dE' splitsing te bevelen ; dat, derhalve, 
bet van belang is, met bet oog op een 
goede rechtsbedeling, dat voornoemd 
gerecht gelijktijdig kem1.is zou nemen 
van al de h ogere b eroepen van- het 
openbaar ministerie door de hiervan 
uitgaancle dagvaardingen gegeven voor 
dezelfde terechtzitting ; ' 

Overwegende dat dit belang 'niet ver
schillend is in het geval, hetwelk niet 
geregelcl wordt in artikel 205 van het 
Wetboek van strafvordering, waarin, 
z')a.Is ten deze, de termijnen bepaalcl voor 
d e dagvaarding van elk van de personen 
aan vvie het openbaar ministerie ?.ijn 
h oger beroep· heeft aangezegd, niet de
zelfde zijn ; 

D at derhalve becloelcl artikel niet ver
hindert dat het openbaar ministerie al 
die personen dagvaardt om op dezelfcle ·. 
terechtzittirg te verschijnen, welke wordt 
vastgesteld met inachtneming van de 
termijn wettelijk vereist voor de dag
vaarcling van de persoon die voor de 
langste termijn in aanmerking kornt; 

Overwegende dat in onderhavig geva.I 
die terrnijn verstreek op vrijdag 20 febru 
ari 1970 te middernacht; dat, derhalve, 
het vonnis , door het h oger beroep van 
d e procurem· cles Konings ontvankelijk 
te verklaron waarbij opgeroepen werd 
om op 18 n:mart 1970 voor de recht.bank 
te verschijnen , het in h et middel vermelclo 
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artikel 205 van het W etboek van straf
vordering heeft geschonden ; 

Over het tweede rniddel, ambt.shalve 
afgeleid uit de schending van artikel 3 
van de wet van 1 juni 1849 op de herzie
ning van het tarief in strafzaken : 

Overwegende .dat het vonnis onder 
meer eiser vero~rdeelt tot al de kosten 
van boger bero;J? , d.eze inbegrepen van 
het boger beroep mgesteld door het 
openb~ar ministerie tegen medebeklaag
de CriJnen, vervolgd wegens verschillende 
feiten, en tegen de naamloze vennoot
schap Kerres, voor deze bttrger aanspra
kelijk; 

Overwegende dat, nu deze medebe
klaagde en deze burgerlijk verantwoor
delijke partij, respectievelijk, definitief 
vrijgesproken en definitief buiten de 
zaak gesteld werden, het vonnis eiser 
niet in de kosten van boger beroep heeft 
kunnen veroordelen zonder de in het 
middel vermelde beschikking t e schen
den; 

Overwegende voor het overige, met 
betrek~ring tot de beslising op de straf
vordermg tegen eiser, dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen werden nageleefd 
en dat de beslissing geen onwettelijkheid 
bevat waarop kan worden gewezen op de 
voorziening van laatstgenoemcle ; 

Overwegende dat de kosten van de 
strafvordering ten Jaste ·van de Staat 
dienen te blijven ; 

0. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorcleringen : . 

1° Ingesteld tegen eiser door J oclogne 
Roger en door de naamloze vennootschap 
Kerres: 

Overwegende dat e1ser geen middel 
aanvoert; 

2° Ingesteld tegen eiser door Hubertu 
Josiane: 

Overwegencle dat het vonnis aan deze 
verweerster een prov!sionele vergoecling 
toekent en verder een deskundigenonder
zoek beveelt ; 

Overwegende dat deze beslissing geen 
einclvonnis is in de zix1 van a.rtikel 416 
van het Wetboek van strafvordering en 
over geen bevoegdheidsgeschil rechtdoet ; 
dat de voorziening niet ontvankelijk is ; 

Il. Op de voorziening van Chauderlot 
Rene, Chauderlot Christiane en Chauder
lot Francine, burgerlijke partijen : 

Overwegende dat, in zover de voorzie
ni~g: gerich~ is · tegen ' het openbaar 
rmnister1e, e1seressen . die werden veroor
deeld tot .. de kosten van hager beroep 
gezamenhJk met e1ser Chauderlot Rene 
burgerlijke partij, geen middel aanvoe: 
ren; 

· Overwegende evenwel dat de vernieti
ging op voorziening van eiser, beklaagde, 
van de beslissing die uitspraak doet op 
het - hager beroep van het openbaar 
ministerie, .. de verniet~ging meebrengt van 
de beshssmg waarb1j samen met eiser 
tevens Chauderlot Christiane en Chau
derlot Francine tot de kosten van hager 
beroep werden veroordeeld, welke beslis
sing door dezelfde nietigheden is aange
tast a:Is d1e welke . de vernietiging op de 
voorz1enmg van e1ser verantwoorden; 

. Overwegende, voor het overige, dat 
mt de processtukken waarop het · Hof 
vermag acht te slaan niet blijkt dat de 
voorzieningen werden betekend aan de 
partijen waartegen zij zijn gericht; 

Om die redenen , vernietigt het bestre
den vonnis, in zover het, uitspraak 
doende op het boger beroep van het 
openbaar ministerie, het hager heroep 
gerwht tegen Chauderlot Rene O!ltvan
kelijk verklaart en litisconsorten Chau
derlot in de kosten van boger beroep 
veroordeelt; wijst de voorziening af 
voor wat het overige betreft ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; laat de helft van de kosten ten 
laste van de Rtaat en veroordeelt eisers in 
de overige kosten ; zegt dat er geen reclen 
is tot verwijzing. .: 

9 november 1970. - 2• kamer. -
Voo1·zttte1· en Verslaggeve1·, Baron Richard, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Paul 
Mahaux, eerste advocaat-generaal. 

28 KA,MER. - 9 november 1970. 

1o VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGE.N WAARTE.GEN EE.N CAS
SATIE.BEROEP KAN WORDEN INGESTETJD. 

STRAFZAKE.N. BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING . - VOORZIENING 

VAN DE BURGERI,IJKE PARTIJEN TEGEN 
DE. BEKI,AAGDE. - RECHTER IN HOGER 
BEROEP DIE. NIE.T BESLIST HEEFT OP DE 
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· RECE:TS,VORD-ERING DOOR • DEZE PAR

.; • . TIJEN . TE{GEN DE BEKLAAGDE INGE
. · STELD EN,; DIE GEEN ' KENNIS ERV AN 

HE.EFT GENOMEN.- NIET ONTVANKE
LIJKE VOORZIENING. 

2° TUSSE'NKOMST.- STRAFZAKE;N".
·OPROEPING TOT TUSSENKOMST TEN: 

- ETNDE RET VONNIS BINDEND TE VE.R

KLARE.N. - BESLISSING DIE DEZE EIS 
AANNEEMT.- AARD VAN DEZE BESLIS
SING. 

1 o Niet ontvankelijk is de voo1·ziening die 
de bu1·ge1·lijke pm·tijen tegen de beklaag
de hebben ingesteld, inclien de 1·echte?· in 
hoge1· be1·oep niet besl1:st heejt op . de 
1·echtsvm·de?·ingen dam· cleze pm·tijen 
tegen de beklaagcle ingestelcl en geen 
kennis ervan heejt genomen (1). (Wetb. 
van strafv., art. 216.) 

2o De beslissing, die een eis imvilligt tot 
geclwongen tussenkomst teneincle het te 
wijzen vonnis voo1· de tot tussenkomst 
opge1·oepene bindend te ve1·kla1·en, is 
noch een vom·be1·eidend noch een bezwa
rende uitspmak (2). (Impliciete oplos
sing.) 

(QUINTELIER, wwe J. VANDUERE_N, EN 
P. VANDUERE_N, T. DE PRINS EN 
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ «DE SO
CIALE VOORZORG ».) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 december 1969 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zciver de voorziening gericht is 
tegen De Prins : 

Overwege.nde dat het bestreden arrest 
geen uitspraak doet met betrekking tot 
de vordering gericht door de eisers tegen 
verweerder De Prins, beklaagde ; 

Dat de voorziening geen bestaansreden 
heeft en dus niet ontvankelijk is; 

II . In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de dagvaarding 
tot tussenkomst van eiseres tegen de 

(1) Vgl. cass., 27 januari 1969 (A?T. cass., 
1969, blz. 504). 

(2) Raadpl . noot 2, get. R. H., onder cass., 
10 juni 1948 (B1tll. en PASIC., 1948, I, 370) . 

Zoals in deze noot wordt opgemerkt, onder 
aanhaling van wat GLASSON en TrssiER leren 
(T1·aite tluJ01·ique et pmtique de 1J1"o'ctfcl1t>·e civile, 

verzekeringsmaatschappij « De Sociale 
voorzorg »: 

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

cloonlat het bestreden· anest de recht
streekse dagvaarcling, op verzoek van 
eiseres op 30 december 1968 gegeven, 
niet ontvankelijk verklaart, in zover zij 
gerJCht is tegen verweerster, op de 
gronden dat de verwerende vennootschap 
niet bij de zaak betrokken was voor deze 
dagvaarcling, wanneer De Prins bij von
nis van 16 juni 1966 van de Correctio
nele Rechtbank te Brussel strafrechtelijk 
veroordeeld word wegens onopzettehjk 
doden van de rechtsvoorganger van de 
burgerlijke partij en diens minderjarige 
zoon en als enige aansprakelijk werd ver
klaard voor het betwiste ongeval en 
verder aan de burgerlijke partij een 
schadevergoecling als provisie werd toe
gekend; dat hieruit volgt dat de burger
~ijke partij, bij de verdere behandeling 
van de zaak, niet meer ontvankelijk was 
om te eisen : 1° in hoofdorde, de veroor
deling van de « Sociale Voorzorg >> hoof
delijk of in solidum met De Prins tot 
betaling van de schadevergoeding ten 
gunste van de burgerlijke partij ; 2° sub
sidiair, dat het bij de verdere behandeling 
van de zaak uit te spreken vonnis bindend 
zou worden verklaard voor de « Sociale 
Voorzorg », zodra de « Sociale Voorzorg » 
op ondubbelzi11nige wijze zou weigeren, 
op welke wijze ook, te berusten in het 
vonnis van 16 j uni 1966, 

te1·wijl overigens door het arrest aan
genomen wordt dat, zoals aangevoerd 
door de burgerlijke partij, de eis tot 
tussenkomst niet noodzakelijkerwijs client 
ingesteld te worden in limine Utis en dat 
dit kan geschieden bij de verdere behan
deling van de zaak, bij voorbeeld, wan
neer het slechts gaat om een voorberei
dende of een bewarende uitspraak te 
doen ; dat wanneer de dagvaarding tot 
tussenkomst gericht tegen de verzekeraar 
er slechts toe strekt hem het uit te spre
ken vonnis te ktmnen tegenwerpen, zij 
louter een bewarend karakter heeft en 
dat, derhalve, het arrest, zonder zich 
tegen te spreken,' niet tegelijkertijd niet 

d. I, nr 249, b iz. 637, noot 1), heeft bet 
onderscheid tussen de eis tot gedwongen 
tussenkomst teneinde de tot tussenkomst 
opgeroepene te doen veroordelen en de 
oproeping tot tussenkomst teneinde bet von
nis voor hem binclend te verklaren « in rechte 
maar weinig belang "· 
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kon_ beslissen dat de eis tot tussenkomst 
kon worden ingesteld tijdens de verdere 
behandeling van de zaak wanneer het 
slechts gaat om een voorbereidende of 
bewarende uitspraak te doen, en, ander
zijds, de oproeping tot tussenkomst van 
de « Sociale Voorzorg" niet ontvankelijk 
verklaren op grond dat zij in de loop van 
de verdere behandeling van de zaak werd 
gedaan, in zover althans dat zij ertoe 
strekte dat het bij verdere behandeling 
uit te spreken vonnis bindend voor deze 
vennootschap zon worden verklaard : 

Overwegende dat het arrest, om niet 
ontvankelijk t e verklaren de rechtstreek
se dagvaarding gegeven op verzoek van 
eiseres tegen verweerster, stelt « dat zo 
het jnist is dat, zoals aangevoerd door 
de burgerlijke partij - thans eiseres -, 
de eis tot tussenkomst niet noodzakelij
kerwijs client ingesteld te worden in 
lirnine liLis, daaruit niet volgt clat hij 
steeds kan worden ingcsteld tijdens de 
v.erdere behandeling van de zaak, dat 
echter znlks kan geschieden, bij voor
beeld, wanneer het slechts gaat om op 
voorbereidende of op bewarende titel 
uitspraak te doen ; dat, in de omstandig
heden van de zaak en zoals blijkt uit 
de hierboven uiteengezette gronden, de 
eis tot tussenkomst niet ontvankelijk zou 
lnmnen worden verldaard zonder de 
rechten van het verweer te schaden "; 

Dat uit deze bewoordingen van het 
arrest blijkt, _ enerzijds, _ dat de in het 
micldel vermelde incidentele zin : « wan
neer het slechts gaat om een voorberei
dende of een bewarende nitspraak " niet 
doelt op het karakter van de eis tot 
tnssenkomst, maar op het karakter van 
de op de hoofdvordering nit te spreken 
beslissing, en anderzijds, dat bet arrest, 
verre van de uit t e spreken beslissing 
op "de vordering tot tnssenkomst, zelfs 
in zover strekkende tot het voor ver
weerster bindend verklaren van bet bij 
verdere behandeling van de zaak nit te 
spreken vonnis, te beschouwen als een 
voorbereidende of bewarende beslissing, 
da.arentegen van oordeel is dat dergelijke 
beslissing de rechten van het verweer 
zou schaden ; 

Dat het arrest aldns niet de aange
klaagde tegenstrijdigheid inhondt; dat 
het middel steunende op een onjuiste 
lezing van het arrest, feitelijke grondslag 
mist; 

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

9 november 1970. - 2e _kamer. -
Voorzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V erslaggever, 
de H. Trousse. - Gelijkluidende conclu
sie, de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. - PZeiters, de HH. Faures -en 
Simont. 

2• KA.MER. - 9 november 1970. 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- SA111ENSTELLING VAN HET RECIITS
COJ,LEGE. - STRAFZAKEN. - CORRE;C
TIONE;LE RECHTBANK. - DADEN VAN 
ONDERZOEK REGELJVIATIG TER TE;RECHT
ZITTING VERRICHT DOOR EEN E;NIGE 
DAARTOE BEVOEGDE RE;CHTE_R. - ON
DERZOEK VOORTGEZET E.N VONNIS GE
~~ZEN DOOR E;EN ANDERE; RECHTER 
AANGEWEZEN OM DE EERSTE TE VER
VANGE.N EN DIE ALLE DEBATl'E;N VAN 
DE ZAAK HEEFT BIJGEWOOND 

2° VERZEKERINGEN. - VERP;LICHTE 
AANSPRAKELIJKHE;IDSVERZEKERING IN
ZAKE MOTORRIJTUIGEN. - EXCEPTIES 
DIE DOOR DE VERZEKERAAR AAN DE 
BENADEELDE PERSOON l\WGEN WORDEN 
TEGENGEWORPEN. - BE_GRIP. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. 
NEERLEGGING VAN MElVIORIE;S. 
STRAFZAKEN. - NEERLEGGING VAN 
E;E;N MEMORIE VAN ANTWOORD DOOR 
E;EN PARTIJ DIE DOOR DE BESTREDEN 
BESLISSING BUITEN DE ZAAK IS GE
STELD.- PARTIJ DIE IN HET CASSATIE
GEDING NIET BETROKKEN IS, JVIAAR ER
VRIJWILLIG IS TUSSENGEKOMEN. 
EVE;NTUELE \~RNIETIGING DIE MOET 
WORDEN UITGEBREID TOT HE.T BESCHIK
KENDE GEDEELTE; WAARBIJ DEZE PAR
TIJ BUITEN DE ZAAK \VERD GESTELD. 
- 0NTVANKELIJKE VOORZIENING. 

1 o I ndien het onde1·zoek van een zaak 
1·egelrnatig te1· te1·echtzitting van de 
co?Tectionele 1·echtbank is begonnen door 
een enige daa1·toe bevoegde ?'echte?·, staajt 
de 1·echter, die wenl aangewezen orn het 
onde1·zoek van de zaak voort te zetten en 
de zaak te beslechten te1· ve1·vanging van 
de eerste, wettelijk zijn ovm·tuiging op de 
1·eeds ve1Tichte daden van onderzoek, van 
het ogenblik dat hij alle debatten, 
waa1·toe de zaak aanleiding gaj, heejt 
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bijgewoond (1). (Wet van 20 april1810, 
art, 7.) 

2o De exce1Jties voo1·tspntitend uit de ve?·
zeke?·ingsove?·ecnkomst die, naa1· · lttid 
van a1·tilcel 11 van de wet van 1 juli 1956 
betrefjemle de ve1·plichte aanspralcelijk
heidsve?'zelce?·ing inzalce moton·ijtttigen, 
door de ve1·zelce?·aar aan de benadeelde 
niet lcunnen wonlen t~?gengewo?·pen, zijn 
de excepties die de ve1·zekeram· lean 
g1·onden op een bestaande ove1·eenkomst 
om ontslagen te wonlen vnn z·~in ve?'· 
plichtingen jegens de ve?·zelce?·ingneme?' 
en niet die wellce het bestaan zelf van 
de overeenkomst, ham· draagwijdte en 
deklcing van het 1·isico bet1·efjen (2). 

3o De pa1·ti.i die do01· de best1·eden beslissing 
buiten de zaak werd gesteld en niet in 
het cassatiegeding is bet?·oklcen mam· e1· 
v1·ijwillig is in tussengekomen, is ont
vanlcelijk om een memo1'ie van antwo01·d 
nee1· te leggen, in zove1· de vernietiging 
die op de voo1·ziening zou w01·den ttit
gesp?·olcen, zatt w01·den uitgeb1·eid tot 
het beschikkende gedeelte van de beslis
sing wam·bij deze partij buiten de zaak 
wordt gesteld (3). 

(KOHN EN RISS, T. NAAMLOZE VENNOOT· 
SCHAE « DE VERENIGDE MEESTERS » ; 
GEMEENSCHAPPPELIJK MOTORWAAR· 
BORGFONDS, T. KOHN EN RISS, IN 
TEGENWOORDIGHEID VAN DE NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAE « DE VERENIGDE MEES· 
TERS ».) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 januari 1970 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

A . Op de voorziening van de burger
lijke partijen Kohn en Riss : 

Overwegende dat de eisers, burgerlijke 
partijen, geen middel aanvoeren; 

B. Op de voorziening van het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 7 van de wet van 
20 april 1810, 

(1) Oass., 19 april 1948 (Bull. en PASIC., 
1948, I, 259); 19 oktober 1953 (ibid., 1954, 
I, 122) en de noot 2, blz. 123, onder dit arrest; 
9 december 1957 (ib·id., 1958, I, 368); 28 maart 
1966 (ib·id., 1966, I, 971). 

doonlat het bestreden arrest verwijst 
naar de wetsbepalingen vermeld in het 
beroepen vonnis gewezen op 26 juni 1969 
door de 24• kamer van 'de Correctionele 
Recht bank te Brussel, dat deel van de 
motivering van genoemd vonnis heeft 
overgenomen en zich zodoende de nietig
heid eigen heeft gemaakt waardoor dat 
vonnis is aangetast en die volgt uit het 
feit dat, zoals blijkt uit de processen
verbaal van ·de zittingen van de correc 
tionele rechtbank tijdens welke deze 
zaak werd behandeld en gevonnist, 
1° tijdens de zitting van 12 mei 1967 als
mede deze van 22 december 1967, getui
gen onder ede gehoord werden, 2° tijdens 
de zitting van 22 december 1967 de recht
bank behalve de beslissing tot verda
ging sine die geen andere beslissing heeft 
genomen, 3° tijdens deze twee zittingen 
de alleenzetelende rechter, de Heer Z., 
zitting nam, 4° het onderzoek van de zaak 
werd verder gezet tijdeJ~s· de zittingen van 
9 januari en 5 juni 1969, 5° tijdens die 
zittingen de rechtbank niet besloot het 
onderzoek ab initio te hernemen, 60 tij
dens voornoemde zittingen van 9 janu
ari en 5 juni 1969 de alleenzetelende rech
ter, de Heer· DeS., zitting heeft genomen, 
7° het beroepen vonnis van 26 jtmi 1969 
werd uitgesproken door een enkele rech
ter, de Heer De S., 

tenvijl daaruit · volgt dat het vmmis 
werd gewezen· door een rechter die al de 
zittingen niet heeft bijgewoond tijdens 
welke de zaak werd onderzocht en het 
derhalve voornoemde wetsbepaling 
schendt: · 

Overwegende dat uit de processtukken 
blijkt dat de aileen zetelende rechter Z., 
die aanvankelijk de zaak heeft behandeld, 
zich ertoe beperkt heeft twee getuigen te 
horen en bij beslissing van 22 december 
1967 de debatten heeft gesloten en de 
zaak sine die heeft verdaagd ; dat, na 
een nieuwe dagvaarding van beldaagde, 
de zaak verder werd behandeld door de 
alleenzetelende rechter DeS., die een van 
de getuigen en al de r;artijen opnieuw 
heeft gehoord tijdens de zitt.ing van 
5 juni 1969 en uitspraak heeft gedaan 
tijdens deze van 26 juni 1969; 

(2) Cass., 22 mei 1967 (A,.,.. cass., 1967, 
blz. 1124) en noot 1 ; 5 september 1968 
(ibid., 1969, blz. 11); raadpl. cass., 2 oktober 
1967 (ibid., 1968, blz. 153) . 

(3) Cass.', 3 november 1969 (Arr. cass., 
1970, blz. 224). 
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Overwegende dat de getnigenissen die 
werden afgenomen door de rechtf\r die 
met de behandeling van de zaak was be
gonnen, werden afgenomen door een 
magistraat die bevoegd was om die daden 
van onderzoek te verrichten ; dat hieruit 
volgt dat de uitspraakdoende rechter 
wettelijk zijn overtuiging kon steunen 
op de aldus verrichte daden, zonder 
gehonden te zijn deze opnieuw te verrich
ten; 

Dat, voor het overige, de u,itspraak
doende rechter al de debatten heeft bij
gewoond waartoe de zaak aanleiding heeft 
gegeven; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, ll en 16 van de wet van 
1 juli 1956 betreffende de verplichte 
aanspra.kehjkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen en 9 van de wet van 11 juni 
1874 op de verzekeringen, 

dom·dat, na te hebben vastgesteld dat 
beklaagde Husson, bij een polis met 
ingang van 1 maart 1966, een verzekering 
heeft afgesloten met « De Verenigde 
Meesters »tot. dekking van .zijn aanspra
l{elijkheid voortvloeiende uit het gebruik 
van « een voertuig van om het even 
welk merk of vorm, van maximum 
2.400 cc met aanhangwagen ... de per
sonenwagen zal de nummerplaat KL. 864 
dragen », dat garagehouder G., v66r de 
verkoop, verschillende veranderingswer
ken aan de motor heeft uitgevoerd, en 
dat de wagen een cylinderinhoud van 
2,6 liter had, en na te hebben aangeno
men dat, zoals eiseres in conclusie betoog
de voor het Hof van beroep, op de 
genoemde polis de bepalingen van voor
noemd artikel ll van de wet van 1 juli 
1956 toepasselijk waren, het bestreden 
arrest beslist heeft dat, luidens de ver
zekeringspolis, de identificatie van de 
verzekerde wagen tegelijkertijd afhing 
van zijn cylinderinhoud en van de 
nummerplaat en dat, gelet op het ont
breken van een van deze voorwaarden, 
verzekerde een andere wagen in het ver
keer op de openbare weg heeft gebracht 
dan die vermeld in het contract en, na de 
maatschappij «De Verenigde Meesters >>, 
verzekeraar van beklaagde, buiten zaak 
te hebben gesteld, het beroepen vonnis 
heeft bevestigd, in zover het eiser hoofde
lijk met beklaagde heeft veroordeeld tot 
de betaling aan de bm·gerlijke partijen 
van het bedrag van 57.861 frank als 
vergoeding voor de door de getroffene 
geleden lichamelijke schade, 

t~1·wijl, krachten~ de bepalingen van 
art1kel _16 van de wet van 1 juli 1956, 
e1ser met kon worden veroordeeld tot 
de sc.hade.loo~stelling van de bnrgerlijke 
partiJen md1en het voertuig dat het 
ongeval had veroorzaakt gedekt was door 
e.en verzekering overeenkomstig de bepa
lmgen van voornoemde wet ; 

tenvijl het feit dat de verzekerde wagen 
een grotere cylinderinhoud had dan die 
welke was vermeld in de polis, een 
nietigheid was in de zin van artikel 9 
van voornoemde wet van ll juni 1874, 
daar dergelijk feit onder de begrippen 
« verzwijging » en « valse verklaring » 
valt zoals bedoeld b1j dat artikel 9 ; 

te1·wij!, krachtens de bepalingen van 
artikel 11 van voornoemde wet van 
1 juli 1956, geen uit de wet of de overeen
komst van verzekering voortvloeiende 
nietigheid door een verzekeraar aan de 
benadeelde kan worden tegengeworpen 
en hieruit volgt dat, niettegenstaande de 
nietigheid waardoor een verzekerings
contract kan zijn aangetast, het voer
tuig waarop het contract betrekking 
heeft, niettemin verzekerd blijft overeen
komstig de bepalingen van genoemde 
wet van 1 juli 1956; 

teTwijl, mocht .men zelfs aannemen dat 
in onderhavig geval de verzekeraar op 
geldige wijze door een clausule van de 
polis had kunnen b19palen dat een va.Ise 
verklaring omtrent de cylinderinhoud 
van het verzekerde voertuig geenszins 
de nietigheid van het verzekeringscon
tract tot gevolg zou hebben maar de 
niet-verzekering van het voertuig en dat 
de verzekeraar die aangeldaagde niet
verzekering aan de benadeelde kon tegen
werpen, het arrest de verzekeraar heeft 
toegelaten door een bepaling van de 
polis af te wijken van de gebiedende 
voorschriften van artikel 11 van voor
noemde wet van 1 juli 1956, 

en te1·wijl het tegenstrijdig is enerzijds 
aan te nemen dat de gebiedende voor
schriften van artikel ll van de wet van 
1 juli 1956 toepasselijk waren op de 
betwiste polis en anderzijds te beslisse.n 
dat de verzekeraar op grond van een 
bepaling van de polis van deze gebie
dende •voorschriften kon afwijken : 

W at het vijfde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, in strijd met wat 
betoogd wordt in het middel, het arrest 
niet aanneemt dat de gebiedende voor
schriften van artikel ll van de wet van 
1 juli 1956 van toepassing waren op de 
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polis en niet beslist dat de verzekeraar, 
op grand van een bepaling van de polis, 
van die gebiedende voorschriften kon 
afwijken; 

Dat het beslis_t dat " zo bij artikel 11 
van de wet van 1 j1.ui 1956 de verzeke
raar geen uit de wet of de overeenkomst 
van verzekering voortvloeiende nietig
heid, exceptie of verval aan een bena
deelde kan tegenwerpen, deze verzeke
raar echter niet kan gehouden worden 
een risico te dekken dat niet is begrepen 
in de waarborg jegens de derden, meer 
bepaald een risico waarvoor geen verze
keringscontract bestaat » ; dat het aldus 
met zekerheid acht dat het ontbreken 
van verzekering buiten de bepalingen van 
genoemd artikel 11 van de wet van 
1 juli 1956 valt ; dat aldus het arrest de 
aangeklaagde tegenstrijdigheid niet bevat 
en dat het vijfde onderdeel van het 
middel op een onjuiste lezing van het 
vonnis berust en derhalve feitelijke 
grondslag mist ; 

W at de vier andere onderdelen samen 
betreft : 

Overwegende dat, om eiser te veroor
delen tot de schadeloosstelling van de 
verweerder, het arrest beslist dat het 
voertuig, dat de schade heeft veroorzaakt 
waarvoor vergoeding wordt geeist door 

-de verweerder, " een ander voertuig was 
dan dat verineld in het contract », meer 
bepaald een voertuig " waarvan het risico 
niet begrepen was in de waarborg jegens 
de derden, dit is waarvoor er geen over
eenkomst van verzekerin.g bestond » ; 

Dat het de bewijsgrond verwerpt 
waardoor verweerders betoogden dat 
« beldaagde een fout had begaan tegen
over zijn verzekeraar door het Inotor
vermogen van het voertuig een grotere 
cylinderinhoud te verlenen dan die welke 
werd opgegeven bij de overeenkomst van 
verzekering » en derhalve eveneens de 
begrippen " verzwijging » en " valse ver
klaring » afwijst, door te beslissen dat 
" de redenering van de burgerlijke par
tijen Kahn en Riss - thans verweer
sters - zeker en vast gegrond zou zijn, 
indien beklaagde Husson een voertuig 
m et een cylinderinhoud van 2.400 cc zou 
hebben gekocht en achteraf de motor 
ervan zou veranderd hebben met het oog 
op een grotere cylinderinhoud, maar dat 
zulks niet het geval is '' ; 

Overwegende dat aldus het arrest de 
bepalingen van de artikelen 11 en 16 van 
de wet van 1 juli 1956 en 9 van de wet 
van 11 j1.UJ.i 1874 op de verzekeringen niet 
heeft geschondcn, maar ze juist heeft 

toegepast; dat de nietigheden voortvloei
ende uit de wet of de overeenkomst die 
door de verzekeraar aan de benadeelden 
niet kunnen worden tegengeworpen, die 
zijn welke de verzekeraar tegenwerpt op 
grand van een bestaand verzekerings
contract om ontslagen te worden van zijn 
verplichtingen tegenover de verzekering
nemer, en niet de verweermiddelen waar
bij het bestaan zelf van het contract, 
zijn draagwijdte en de dekking van het 
risico worden betwist ; 

Dat de vier onderdelen van het middel 
niet kunn,en worden aangenomen ; 

En overwegende dat, indien de voor
ziening van het Gemeenschappelijk Mo
torwaarborgfonds zou zijn aangenomen, 
de vernietiging van de beslissing op de 
vordering van verweerders tegen deze 
partij de vernietiging van de beslissing 
op de vordering van verweerders tegen 
de partij «De Verenigde Meesters » zou 
hebben meegebracht ; 

Dat aldus laatstgenoemde partij ont
vankelijk was om een memorie van 
antwoord in te dienen ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt elke eiser in de 
kosten van zijn voorziening waaronder 
zijn begrepen, met betrekking tot het 
Gemeenschappeli jk Motorwaar borgfonds, 
eiser, de kosten van de memorie ingediend 
door de partij "De verenigde meesters ». 

9 november 1970. - 2e kamer. -
Voo1·zittm·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnem end voorzitter. - Vm·slaggevM·, 
de H. Trousse. - Gelijkl1ddende conclu
sie, de H. Pa1.u Mahaux, eerste advocaat
generaal. - Pleite1·s, de HH. Bayart en 
Simont. 

2e KAMER. - 9 november 1970. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSING WAARTEGEN EEN OASSATIE
BEROEP KAN WORDEN INGESTELD. -
ARREST VAN DE KAMER VAN INBE
SOHULDIGINGSTELLING WAARBIJ DE IN
TERNERING VAN DE BEKLAAGDE WORDT 
BEVOLEN. - 0NTVANKELIJKE VOOR
ZIENING. 

Ontvankelijk is de vom·ziening tegen een 
an·est van de kame~· van inbeschuldi
gingstelling wam·b•:j de inte1·ne1·ing van 
de beklaagde wm·dt bevolen. De1·gelijke 
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beslissing is ·in laatste aanleg gewezen 
en is cle?'l~alve een einclbeslissing (1). 
(Wet van 4 augustus .1832, art. 15, 
1o [2], Wetb. v. strafv., art . 413 en 
416; wet van 9 april 1930, vervangen 
door die · van 1 juli 1964, art . 31.) 
(Impliciete oplossing.) 

(JONNART.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 september 1970 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling, waar
bij d e internering van eiser wordt 
bevolen in een van de door de Commissie 
tot bescherming van de maatschappij 
aan te wijzen bijzondere inrichting; 

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. 

9 november 1970. - 2e kamer. -
Vo01·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, 
de H. Capelle. - Gelijkluidende conclu
sie, de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. · 

ze KAMER. - 10 november 1970. 

1o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING.- WINSTEN VAN 
E.EN NIJVERHEIDS-, HANDELS- OF LAND
BOUWBEDRIJF. - HANDELSVENNOOT
SCHAP WAARVAN DE MAATSCHAPPELIJKE 
ZETE.L IN BE.LGIE IS GEVESTIGD. -
IN HET BUITENLAND BEHAAJ,DE OF 
ONTVANGE.N WINSTEN. - AAN DE BE
LASTING ONDERWORPEN WINSTEN. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN. 
- FRANS-BELGISCHE OVEREENKOMST 
VAN 16 MEI 1931, GOEDGEKEURD BIJ 
DE H4NDELING VAN DE WETGEVENDE 

(1) Raadpl. cass., 24 februari 1969 (A?T. 
cass., 1969, biz. 594). 

(2) .Artikei 15, 1°, van de wet van 4 augus
tus 1832 is thans vervangen bij art. 609, 1°, 
van bet Gerechtelijk Wetboek. 

MACHT VAN 28 DECEMBER 1931. 
NIJVERHEIDS-, MIJN-, HANDELS- OF 
LANDBOUWEXPI OITATIES BELASTBAAR 
IN E.LK DER STATEN NAAR RATO ·VAN 
DE INKOMSTEN VOORTGEBRACHT DOOR 
DE ALDAAR GELEGFN VASTE INRICH
TINGEN. - IN FRANKRIJK GELEGEN 
INRICHTING VAN EEN HANDELSVEN
NOOTSCHAP WAARVAN DE MAATSCHAP
PELIJKE. ZETEL IN BELGIE GEVESTIGD 
IS. - INKOMSTEN BEHAALD DOOR DEZE 
INRICHTING. - INKOMSTEN ONDER
WORPEN AAN DE BELASTING IN BELGIE, 
DOCH ERVAN VRIJGESTEI·D KRACHTENS 
DE FRANS-BELGISCHE OVEREENKOMST. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK VAN DE BEDRIJFSVERLIEZEN 
VAN VROEGERE DIENSTJAREN. -HAN
DELSVENNOOTSCHAP DIE IN FRANKRIJK 
EN IN BELGIE GELEGEN VASTE INRICH
TINGEN HEEFT. - MAATSCHAPPELIJKE 
ZETEL VAN DE VENNOO~'SCHAP IN BEL
GIE GEVESTIGD. - VASTSTELLING VAN 
DE IN BELGIE BELASTBARE INKOMSTEN. 
- VERLIEZEN VAN DE VROFGERE 
DIENSTJAREN MOETEN WORDEN AFGE
TROKKEN VAN DE INKOMSTEN BEHAALD 
ZOWEL DOOR DE IN FRANKRIJK GELE
GEN INRICHTING ALS DOOR DE IN 
BELGIE GELEGEN INRICHTINGEN. 

4° GERECHTSKOSTEN. - RECHT
STREEKSE BELASTINGEN. - KOSTEN 
DER RECHTSPLEGING IN CASSATIE. -
ARREST DAT EEN GEDEELTELIJKE CAS
BATIE UITSPREEKT. - IN PRINCIPE 
AANHOUDEN DER KOSTEN. 

1° A an de bed1·ijfsbelasting onde1'w01·pen 
zijn de winsten die in het buitenland 
behaald of ontvangen wo11den /do01· een 
im·icht1:ng van een vennootschap bij 
wijze van eenvottdige geldschieting waa1·
van de maatschappelijke .zetel in Belgie 
is gevestigd (3). (Wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, gecoordineerd 
bij het koninklijk besluit van 6 augus
tus 1931 en bij het besluit van de 
Regent van 15 januari 1948, artikel 2, 
25, § 1, 1°, en 27, § l.) 

2o Indien, kmchtens m·tikel 7, § 1, van de 
oveTeenkomst gesloten op 16 mei 1931 
tussen Belgie en Fmnk1·~jk en goedge
keu1·d bij de handeling van de wetge
vende macht van 28 decembe1· 1931, 
" de nijve1·heids-, mijn-, handels- of 
landbouwexploitaties belastbam· zijn in 

(3) Cass., 28 mei 1968 (A1·1·. cass., 1968, 
biz. 1187). 
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elk der Staten naar rata van de inkomsten 
voortgebracht door de aldaar gelegen 
vaste inrichtingen "• zijn de inkomsten 
van een de1·gelijke in Frankrijk gelegen 
inrichting, die de inrichting is van een 
handelsvennootschap waarvan de maat
schappelijke zetel in Belgie 1:s gevestigd, 
niettemin in Belgie aan de belasting 
onde?'WO?'pen, maa1· zijn ervan v?·ijge
steld krachtens deze ove1·eenkomst ( 1). 

3° Wannem· een handelsvennootschap, 
waarvan de maatschappelijke zetel in 
Belgie is gevestigd, een in Frank?·ijk 
gelegen vaste im·ichting heejt, moeten de 
tijdens de vroege1·e dienstjaren geleden 
bed1·ijjsverliezen, die naa1· luid van a?·ti
kel 32 van cle gecoonlinee?·de wetten be
tretfende de inkomstenbelastingen van de 
belastba1·e inlcomsten ajt?·elcbaa?' ziJn, 
ajget?·olcken wo1·den van het geheel van 
de inkomsten van de oncle1·neming, dit 
wit zeggen, zowel van die wellce in F'?·ank
?'ijk zijn behaald of ontvangen als van 
die welke in Belgie we1·clen behaalcl, hoe
wel de eerste, in de bij de Frans-Bel
gische ove1·eenlcomst van 16 mei 1931 
omsch1·even voorwaanlen, in Belgie van 
de belasting v1·ijgestelcl zijn (2). (Wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
gecoiirdineerd.bij het ).mninklijk besluit 
van 6 augustus 1931 en het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, 
artil{el 25, § 1, 1°, 27, § 1, en 32, en 
Frans-Belgische Overeenkomst van 
16 mei 1931, goedgekeurd bij de 
handeling van de wetgevende macht 
van 28 december 1931.) 

4o W annee1· inzake ?'echtst?·eekse belastin
gen het Hoj de gedeeltelijke cassatie 
uitsp1·.eelct, houdt het in principe de 
kosten van ?'echtspleging aan om hie?'
over doo1· de jeiten?'echte?' te laten beslis
se?'l(. (Gerechtelijk Wetboek, artikelen 2 
en 1ll1, alinea 3 en 4.) 

(BE:LGISCHE STAAT, 1\UNISTER VAN FINAN
CIEN, T. VENNOOTSCHAP BIJ WIJZE 
VAN EENVOUDIGE GELDSCHIETING 
<<DUMONT FRERES ET cie n.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 februari 1969 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 7, § 1, van de twee-

(1) en (2) Cass., 28 mei 1968 (Ar1·- cass., 
1968, biz. 1187). 

zijdige overeenkomst op 16 mei 1931 
tussen Belgie en Frankrijk gesloten met 
het doel dubbele belasting op het stuk 
van inkomstenbelastingen te vermijden, 
goedgekeurd bij de wet van 28 december 
1931, 2, 20, 25, § 1, 1°, 27, § 1, 32, § 1, 
lid 1 en 2, en 35, § 1, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coiirdineerd bij het besluit van de Regent 
v'an 15 januari 1948, 

doordat het bestreden arrest beslist 
dat door, voor de berekening van de 
belastbare grondslagen van de litigieuze 
aanslagen, de resultaten van de Belgische 
vaste inrichting en die van de Franse 
vaste inrichting van verweerster te ver
mengen, met name door de in Belgie 
geleden verliezen aan te rekenen op de in 
Franknjk behaalde winsten, de Belgische 
fiscus artikel 7 van voormelde Frans
Belgische overeenkomst heeft geschon
den, 

te1·wijl, overeenkomstig het beginsel 
van de tmiciteit van de resultaten van een 
boekjaar, met de gezamenlijke resultaten 
van de activiteit van de onderneming 
rekening moet worden gehouden, zonder 
een onderscheid te maken tussen de 
plaats waar deze ·resultaten werden v~st
gesteld; de in Frankrijk behaalde win
sten, in beginsel, in Belgie belastbaar zijn 
overeenkomstig de bepalingen van de 
artikelen 2, 25, § 1, 1°, en 27, § 1, van de 
reeds vermelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen ; zo artikel 7, § 1, 
van de Frans-Belgische overeenkomst 
van 1931 in Belgie weliswaar de inkom
stan van vaste inrichtingen in Frankrijk 
vrijstelt, deze inkomsten, hoewel ze in 
hun land van herkomst belast worden, 
in beginsel aan de belasting in Belgie 
onderworpen doch krachtens overeen
kornst vrijgesteld zijn; d1entengevolge, 
tot vaststelling van het belastbaar inko
men in Belgie en dus ook van het bedrag 
van de verliezen die krachtens artikel 32 
van voormelde gecoiirdineerde wetten 
gerecupereerd kunnen worden, de -
positieve of negatieve - resultaten van 
de Belgische en Franse inrichting moeten 
worden verrekend : 

Overwegende dat, na vastgesteld te 
hebben dat de maatschappelijke zetel 
van de eisende vennootschap in Belgie 
gevestigd is, dat ze er een vaste inrichting 
heeft alsook een in Frankrijk, en na te 
hebben gesteld dat uit artikel 7 van de 
Overeenlwmst tot vermijding van dub
bele belasting ·en tot regeling van zekere 
andere _ fiscale aangelegenheden, die op 
16 mei 1931 tussen Belgie en Frankrijk 
werd gesloten en op 28 december 1931 
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"bij de Belgische wet werd goedgekeurd, 
blijkt dat de inkomsten die het bedrijf 
in een van de beide Staten heeft behaald 
enkel in deze Staat belastbaar zijn, en dat 
er, bijgevolg, geen sprake kan zijn van 
vrijstelling in de andere Staat, daar 
vrijstelling de belastbaarheid onderstelt 
die echter is afgeschaft, het arrest beslist 
dat de Belgische aclrninistratie der belas
tingen, zelfs door van de in Belgie ver
schuldigde belasting het gedeelte van 
dezelfde belasting op de in Frankrijk 
belastbare inkomsten af te t.rekken, 
niet, " zonder de nationale wet v66r de 
internationale wet te stellen "• heeft 
kunnen beschouwen, om de belastbare 
grondslag in Belgie vast te stellen, dat 
de resultaten die in de beide inrichtingen 
werden behaald een geheel vormen, en de 
Belgische verliezen op de Franse winsten 
van hetzelfde dienstjaar heeft kunnen 
aanrel>enen, waarbij het eventuele resul
taat het fiscale verlies vertegenwoordigt 
dat krachtens artikel 32 vt<n de gE>coordi
neerde wetten betreffendfl de inkomsten
belastingen gerecupereerd kan worden ; 

Overwegende, enerzijds, dat, buiten 
een verbintenis tot het verlenen van 
wederzijdse hulp en bijstand door de 
contracterende Staten in verband met 
de inning, voormelde Belgisch-Franse 
overeenkomst enkel tot doel en tot voor
werp heeft dubbele belasting te vermij
den, dat ze enkel betrekking heeft op de 
inning en dat de toepassing ervan niet 
dient uitgebreid te worden tot voorwer
pen die ze niet op het oog heeft gehad, 
met name tot de vaststelling van het 
bedrag van de belastbare inkomsten ; 

Overwegende, anderzijds, dat naar 
luid van artikel 2 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, gecoor
dineerd bij het koninklijk besluit van 
6 aughstus 1931, vervolgens bij het be
sluit van de Regent van 15 januari 1948, 
belastbaar zijn " de inkomsten van de 
personen die hun, woonplaats of ·hun 
verblijf in Belgie hebben zelfs wanneer 
de inkomsten in het buitenland mochten 
gcwonnen of verkregen zijn >> ; clat Juach
tens artikel 25, § 1, 1°, van voormelde 
wetten, de bedrijfsbelasting de winsten 
van om 't even welke nijverheids-, 
handels- of landbouwbedrijven betreft, 
en dat artikel 27, § 1, van dezelfde 
wetten preciseert dat de winsten van de 
nijverheids-, handels- ·of landbouwbed.rij
ven de winsten zijn die voortvloeien uit 
al hun verrichtingen die door hun inrich
tingen of door tussenkomst ervan worden 
gedaan; 

Dat aldus de in Frankrijk gewonnen 

of verkregen bedrijfswinsten, in beginsel, 
in Belgie belastbaar zijn ; 

Overwegende dat hieruit volgt dat, 
door voor te schrijven " dat de nijver
heids-, mijn-, handels- of landbouw
exploitaties belastbaar zijn in elk der 
Staten naar rato van de inkomsten voort
gebracht door de aldaar gelegen vaste 
inrichtingen >>, artikel 7, § 1 van voor
melde overeenkomst van 16 mei "!931 
van de belasting in Belgie vrijstelt de 
inkomsten van verweerster voortgebracht 
door haar in Frankrijk gelegen vaste 
inrichting, die in beginsel aan de belasting 
in Belgie onderworpen zijn ; 

Overwegencle dat, derhalve, het arrest 
niet wettelijk heeft kunnen stellen dat 
door het bedrag van de belastbare grand
slag in Belgie vast te stellen aan de hand 
van de gezamenlijke resultaten van de 
vaste inrichtingen die verweerster in 
Belgie en in Franluijk bezit, wat leidde 
tot de opslorping van Belgische verliezen 
door Franse winsten, de Belgische admi
nistratie der belastingen, zelfs door van 
de in Belgie verschul<!_igde belasting het 
gedeelte van dezelfde belasting op de in 
Frankrijk b elastbare inkomsten af te 
trekken, artikel 7 van de in het middel 
vermelde overeenkomst schond ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Om die r edenen, vernietigt het bestre

den arrest, behalve in zover het beveelt 
dat de stukken die op 1 maart 1966 door 
verweerster op de griffie van het hof van 
beroep en door de Staat op de terecht
zitting van 3 december 1968 werden 
neergelegd in het dossier blijven ; 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 feitenrech
ter wordt beslist ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

10 november 1970. - 2e kamer. -
Voo1·zittm· en VeTslaggeve1·, Baron Richard, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijklttidende conclttsie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. PleiteTs, de 
HH. Fally, Bayart en Foriers (laatstge
noeinde van de balie bij het Hof van 
beroep te Brussel). 

2e KAMER. ~ 10 november 1970. 

1 o TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDER
LANDSE - FRANSE). - GE.BRUIK 



-234 

VAN DE .TALEN IN BESTUURSZAKEN. -
GECOORDINEERDE WETTEN VAN 18 JULI 
1966, ARTIKEL 33, § l.- FoRMULIEREN 
VOOR DE AANGIFTE IN DE PERSONEN
BELASTING. - TAAL, WAARIN DEZE 
FORMULIEREN 1\WETEN GESTELD ZIJN. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANGIFTE IN DE BELASTINGEN. -
TAAL WAARIN D.E AANGIFTE MOET 
GEDAAN WORDEN. 

1° De j01·mulie?·en voo1• aangijte in de 
pe1·sonenbelasting, die de gewestelijke 
dienst van de administ1·atie de1· belas
tingen aan de bet1'0kken belastingplich
tigen zendt, moeten worden opgesteld in 
de taal van het gebied waa1·in deze 
dienst gevestigd is en wannee1· de we1·k
kring van deze dienst uitslttitend de 
gemeenten zonde1· speciale 1·egeling be
strijkt. (Gecoordineerde wetten op het 
gebruik, van de talen in bestuurs 
zaken, art. 33, § 1.) 

2° De belastingplichtige is wettelijk ve1'
plicht cle aangijte van zijn belastba1·e 
inkomsten te doen doo1· middel van het 
hem clo01· de gewestelijlce clienst der belas
tingen toegezonden jo1·muliB1· dat opge
stelcl is in de taal van het gebied waa1·in 
aeze dienst is gevestiga en . wanneer zijn 
we1·kk1·ing uitsluitencl de gemeenten zon
der speciale regeling best1·ijkt, zelfs 
wannee1 het jo1·mulie1· opgesteld is in 
een ande1·e taal dan deze gekozen door 
de belastingplichtige. (Wetb. van de 
inkomstenbelastingen, art. 212 tot 215 
en gecoordineerde wetten op het 
gebruik van de talen in bestuurszaken, 
art. 33, § 1.) 

(BELGISCHE STAA'l', MINISTER 
VAN FINANCIEN, T. GUILLAUME.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 oktober 1969 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over de middelen samen, afgeleid, 
het ee1·ste, uit de schending van de 

artikelen 23, 112 van de Grondwet, 206, 
212 tot 215, 256, 335 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen en 33, § 1, 
van de wetten op het gebruik van de 
talen in bestuurszaken, gecoordineerd 
bij het koninklijk besluit van 18 juli 1966 
(artikel 23, § I, van de wet van 2 augus
tus 1963 op het gebruik vari de talen in 
bestuurszaken), 

cloordat het bestreden arrest, wegens 
onwettigheid, vernietigt de aanslag van 
ambtswege in de personenbelasting die 
op naam van verweerder werd gevestigd 
over het dienstjaar 1965, navordering 
van rechten over het dienstjaar: 1964, 
alsmede de administratieve boete die 
ten laste van deze belastingplichtige 
over het dienstjaar 1964 ten kohiere 
werd gebracht, op grand dat de admi
nistratie, bij gebrek aan een afwijkende 
wet inzake taalgebruik, ten onrechte 
heeft geweigerd in te gaan op het verzoek 
van verweerder om hem een formulier 
voor aangifte in de inkomstenbelasting 
te doen geworden in de Franse taal, 
welke taal hij heeft gekozen, zulks 
ter vervanging van het N ederlands for
mulier dat hem was toegezonden, zodat 
de aan deze belastingplichtige verweten 
niet-aangifte aan overmacht te wijten is, 

te1·wijl de weigering van de administra
tie om aan verweerder een Frans aangifte
formulier te zenden haar grondslag en 
rechtvaardiging vindt in de bepalingen 
van de artikelen 206 en 212 tot 215 van 
het Wetboek van de inkomstenbelastin
gen, gecombineerd met die van artikel 33, 
§ 1, van de wetten op het gebruik van de 
talen in bestuurszaken, geco6rdineerd bij 
het koninklijk besluit van 18 juli 1966 
(artikel ·23, § 1, van de wet van 2 augus
tus 1963 op het gebruik van de talen in 
bestuurszaken) ; 

het tweede, uit de schending van de 
artikelen 23 van de Grondwet, 33, § 1, 
en 40 van de wetten op het gebruik van 
de talen in bestuurszaken, geco6rdineerd 
bij het koninklijk besluit van 18 juli 1966 
(artikelen 23, § 1, en 29 van de wet van 
2 augustus 1963 op het gebruik van de 
talen in bestuurszaken), 

doo1·dat het bestreden arrest, na de 
stelling te hebben aangenomen dat de 
formulieren voor aangifte in de personen
belasting formulieren zijn die een centrale 
dienst door bemiddeling van plaatselijke 
of gewestelijke diensten ter beschikking 
stelt van het publiek, beslist dat de 
wetten op het gebruik van de talen in 
bestuurszaken niet zeggen in welke taal 
de aangifteformulieren moeten worden 
opgesteld die ter beschikking van het 
publiek worden gesteld door bemiddeling 
van een gewestelijke dienst waarvan de 
werkkring uitsluitend gemeenten zonder 
speciale ;regeling uit het Nederlandse of 
het Franse taalgebied bestrijkt en waar
van de zetel in dat gebied gevestigd is, 
met het gevolg dat men, bij gebrek aan 
een afwijkende wet, moet terugkeren 
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naar het beginsel van de vrijheid van de 
talen dat in de eerste zin van artikel 23 
van de Grondwet wordt vermeld, 

te1·wijl zowel uit het geheel van de wet 
van 2 augustus 1963 op het gebruik van 
de talen in bestuurszaken als uit de 
parlementaire voorbereiding van deze 
wet volgt dat de wetgever zich, in 
bestuurszaken, heeft willen houden aan 
het beginsel van de eentaligheid voor het 
N ederlandse en het Franse taalgebied, 
zodat een gewestelijke dienst der belas
tingen, waarvan de werkkring uitsluitend 
gemeenten zonder speciale regeling uit 
het Nederlandse taalgebied bestrijkt en 
waarvan de zetel in dat gebied gevestigd 
rs, aan de belastingplichtigen, die in het 
gebied van deze gewestelijke dienst wo
nen, geen in het Frans gestelde formulie
ren voor aangifte in de inkomstenbelas
tingen mag zenden : 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
zonder deswege te worden bekritiseerd, 
dat verweerder zijn woonplaats heeft in 
het gebied van de gewestelijke dienst 
van de administratie der directe belastin
g~n t~ Tervuren, waarvan de werkkring 
mtslmten~ gemeenten zonder speciale 
regehn.g mt het N ederlandse taalgebied 
bestrrJkt en waarvan de zetel in dat 
gebied gevestigd is ; dat, daar hij van 
genoemde dienst een in het Nederlands 
gestelc:J. formulier voor aangifte in de 
belastmgen over het dienstjaar 1964 had 
ontvangen, hij tweemaal aan de contra
leur der belastingen van zijn gebied 
vroeg om hem een Frans formulier te 
zenden en dat, daar hij geen voldoening 
had bekomen, hij geen belastingaangifte 
over voormeld dienstjaar heeft overge
legd ; dat dientengevolge een aanslag 
van ambtsw~g~ in ?-e personenpelasting 
en een admrmstratreve boete te zijnen 
laste over het dienstjaar 1965, navorde
ring van rechten over het dienstjaar 
1964, ten kohiere werden gebracht ; 

Overwegende dat het arrest stelt dat 
de formulieren door de centrale diensten 
worden opgesteld en vervolgens door 
bemiddeling van de gewestelijke diensten 
ter beschikking van het publiek worden 
gesteld; 
· Dat het hieruit afl.eidt dat artikel 33 
§ 1, lid 2, van de wetten op het gebruik 
van de talen in bestuurszaken, gecoiir
dineerd op 18 juli 1966, dat bepaalt dat 
de formulieren die door de gewestelijke 
diensten ter beschikking van het publiek 
worden gesteld uitsluitend in de taal van 
het gebied worden gesteld, ten , deze 
niet van toepassing is daar deze tekst 
onderstelt dat de gewestelijke diensten 

zelf die formulieren opstellen en dat nu 
de formulieren voor belastinga.angiften 
door de centrale diensten worden opge
steld, derhalve, bij gebrek aan een 
afwijkende wet, teruggekeerd moet wor
den naar het. beginsel van de vrijheid van 
de talen dat m de eerste zin van artikel 23 
van de Grondwet wordt vermeld, krach
tens welke vrijheid de staatsburgers een 
keuze kunnen doen ongeacht de min of 
meer grote kennis die zij van een van de 
landstalen zouden hebben; 

Overwegende dat, naar luid van de 
artikelen 212 tot 215 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen, de belas
tingplichtigen gehouden zijn elk jaar 
aan de administratie der directe belas
tingen een aangifte van hun belastbare 
inkomsten over te leggen en dat deze 
aangifte geschiedt door middel van een 
formulier dat de belanghebbende belas
tingplichtigen door bedoelde administra
tie wordt toegezonden ; dat deze aangifte 
moet worden teruggezonden aan de 
ambtenaar of dienst die ze heeft laten 
geworden en dat zo de belastingplichtige 
een dergelijk formulier niet heeft ont
vangen hij het bij de taxatiedienst van 
zijn gebied moet aanvragen en het bin
nen de wettelijke termijnen aan deze 
dienst moet terugzenden ; 

Overwegende dat uit deze tekst als
mede uit artikel 206 van hetzelfde wet
hoe~{ bli~kt dat de plaatselijke of gewes
tehJke drensten dre door de administratie 
d~r directe belastingen aangewezen zijn 
~n die ermede belast zijn de aangiften 
rn on tv angst te nemen en te onderzoeken, 
alsmede de aanslagen te vestigen en de 
belastingen in te vorderen, aan de 
belastingplichtigen persoonlijk het for
mulier moeten toezenden door middel 
waarvan zij gehouden zijn de aangifte 
van htm belastbare inkomsten over te 
leggen; 

Dat aldus de formulieren voor aangifte 
in de inkomstenbelastingen door de 
gewestelijke diensten worden gebruikt in 
h.un betreld{ingen met de belastingplich
trgen ; dat het, derhalve, van weinig be
lang is dat het model van de formulieren 
die de centrale diensten van de adminis
tratie zelf ter beschikking van de gewes
telijke diensten stellen door de centrale 
diensten wordt opgemaakt ; dat immers, 
naar luid van artikel 33, § 1, lid 3, van 
de gecoiirdineerde wetten van 18 juli 
1968, ~Ike gewestelijk dienst in zijn 
betrekkmgen met de particu:lieren uit
sluitend de taal van zijn gebied gebruikt ; 

Dat, bijgevolg, de formulieren voor 
aangifte in de personenbelasting, die de 
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gewestelijke diensten van de administra
tis der directe belastingen aan de belang
hebbende belastingplichtigen dienen te 
zenden, uitsluitend in het N ederlands 
gesteld moeten worden wanneer de werk
kring van de gewestelijke dienst uitslui
tend gemeenten zonder speciale regeling 
uit het Nederlandse taalgebied bestrijkt 
en de zetel van deze dienst in dat gebied 
gevestigd is ; 

Dat het arrest dus niet heeft kunnen 
beslissen, zonder artikel 33, § I, van de 
op IS juli I966 gecoordineerde wetten 
op het gebruik van de talen in bestuurs
zaken te schenden, dat nu de formulieren 
voor aangifte in de inkomstenbelastingen 
worden " opgesteld door de centrale 
diensten », de belastingplichtige volgens 
de wet vrij kon kiezen in welke taal hij 
zijn inkomsten mocht aangeven, wanneer 
het daarvoor bestemde formulier hem 
door een gewestelijke dienst was toege
zonden; 

Overwegende dientengevolge dat het 
arrest zijn beslissing niet wettelijk heeft 
verantwoord en dat aldus de middelen 
gegrond zijn ; 

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 wordt beslist; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

IO november I970. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Capelle. - Gelijklttidende conclusie 
de H. Krings, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Fally en Defosset 
(laatstgenoemde van de balie bij het 
Hof van beroep te Brussel). 

Ie K.A.MER.- 12 november 1970. 

I 0 VERZEKERINGEN.- VERPLICHTE 
AANSPRAKELIJKHEID SVERZEKERING 
INZAKE MOTORRIJTUIGEN. - STAAT 
OF INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT 
WAARVAN SPRAKE IN ARTIKEL I4 VAN 
DE WET VAN I JULI I956 DIE VOOR HUN 
MOTOR:&IJTUIGEN GEEN VERZEKERING 
HEBBEN AANGEGAAN.- BURGERRECH
TELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
HOUDERS EN BESTUURDERS VAN DEZE 
VOERTUIGEN GEDEKT DOOR DE STAAT 

OF DOOR DE GENOEMDE INSTELLINGEN. 
- BEGRIP. 

20 VERZEKERINGEN.- VERPLICHTE 

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 
INZAKE MOTORRIJTUIGEN. - STAAT OF 
INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT 
WAARVAN SPRAKE IN ARTIKEL I4 VAN 
DE WET VAN I JULI I956 DIE VOOR 
HUN MOTORRIJTUIGEN GEEN VERZEKE
RING HEBBEN AANGEGAAN. - STAAT 
OF INSTELLINGEN DIE; DE BENADEELDE 
PERSOON HEBBEN SCHADELOOS GE
STELD.- VERHAAL TEGEN DE HOUDER 
OF BESTUURDER, DADER VAN DE SCHA
DE. - GRENZEN. 

3° INDEPLAATSSTELLING. - BETA
LING DOOR DE SCHULDENAAR VAN 
ZIJN EIGEN SCHULD EN NIET DIE< VAN 
EEN DERDE.- GEEN INDEPLAATSSTEL
LING KRACHTENS DE WET OF INDE
PLAATSSTELLING ,BIJ OVEREENKOMST. 

I 0 TV annem· de Staat of de instellingen van 
'openbaa1· nut, die gebruik maken van 
de mogelijkheid, hun toegekend do01· 
a1·tikel 14. van de wet van 1 juli 
1956 bet1;efjencle de ve1·plichte aanspm
kelijkheidsve1·zeke1·ing inzake moton·ij
tttigen, voo1· hun moto1"1"ijtuigen geen 
ve1·zeke1·ing hebben aangegaan, dekken 
zij zelf de bu1·gen·echtelijke aanspmke
lijkheicl van elke houdm· of bestuu1·de1· 
van deze vom·tttigen en laatstgenoemden 
zijn krachtens voo1·melde wet " vm·zekm·
den », met het gevolg dat zij, behoudens 
ancle1·sluidend bij de wet toegestaan 
becling, ontlast worden van de ve?·plich
ting pm·soonlijk bij te clmgen in de 
vm·goecling van cle schacle. 

2° Wannee1· de Staat of een instelling 
van openbam· nut waarvan sp1·ake in 
a1·tikel 14 van de wet van 1 juli 1956 
bet1·efjencle de ve1·plichte aanspmkelijlc
heiclsve?·zeke?·ing, clie zelf de bu?·ge1'1'ech
telijke aanspmkelijkheid van de hottde1·s 
en besttttti·de1·s van hun vom·tuigen 
dekt, cle vm·goecling heeft betaald, ve?'
schulcligcl aan een pe1·soori clie schade 
heeft geleclen, wam·doo1· deze wet van 
toepassing is gewo1·clen, mag hij een 
vedbaal tegen deze houcle1· of bestttu1·cle1· 
enkel uitoefenen oncle1· de voo?·waa?'
clen en in de mate zoals dit is bepaalcl 
bij a1·tikel 11, lid 2, van dezelfcle wet. 

3° Hij die uitsluitencl zijn eigen schuld 
betaalt en niet die van een de1·de, 
is niet lcmchtens de wet in cle plaats 
gestelcl en mag niet bij ove1·eenkomst 
in cle plaats w01·den esteld van cle 
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schuldeiser tm· uitoejening van diens 
1·echten Jegens deze dr-rde (1). (Burg. 
Wetb., art. 1249 tot 1252.) ' 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN LANDS

VERDEDIGING, T. TASSENON EN NAAM
LOZE VENNOOTSCHAP « ETABLISSEMENTS 

P. PLASMAN >>.) 

ARRES'I' (vertaling). 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 november 1969 in laatste 
aanleg gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1249, 1250, 1251, 1382, 1383, 1384 
van het Burgerlijk W etboek, 16 van de 
wet van ll juni 1874 op de verzekerin
gen, ll en 14, § 1, van de wet van 1 juli 
1956 betreffende de verplichte aansprake
lijkheidsverzekering inzake motorrijtui
gen, 

do01·dat het bestreden vonnis de rechts
vordering niet gegrond verldaart die 
eiser heeft ingesteld om van de verweer
ders terugbetaling te bekomen van het 
bedrag dat hij, overeenkomstig artikel14, 
§ 1, van voornoemde wet van 1 juli 1956, 
had gestort aan de benadeelde derde .van 
een ongeval veroorzaakt door verweer
der in zijn hoedanigheid van aangestelde 
van verweerster aan wie eiser een leger
voertuig had toevertrouwd voor herstel
ling, en beslist dat eiser ten onrechte deze 
rechtsvordering, in hoofdzaak, wilde 
steunen op de indeplaatsstelling krach
tens de wet die bij de. artikelen 1249 en 
1251, 3o, van het Burgerlijk Wetboek 
bepaald is ten voordele van hem die, 
voor anderen tot betaling van een schuld 
gehouden zijnde, er belang bij heeft 
deze te voldoen en ze voldoet, en subsi
diair, op de indeplaatsstelling bij over
eenkomst die door de benadeelde derde 
van het litigieuze ongeval, overeenkom
stig de artikelen 1249 en 1250, 1°, van 
het Burgerlijk Wetboek, aan eiser werd 
toegestaan, en meer subsidiair, op de 
aansprakelijkheid die op grand van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek op verweerder rustte wegens 
de fout die hij had begaan, en die op 
grand van artikel 1384 van het Burger
lijk W etboek op vcrweerster rustte 

(1) Cass., 27 februari 1964 (Bull. en PAsiC., 
1964, I, 682) 

wegens de fout die haar aangestelde had' 
begaan, en doord.at het vonnis zijn 
beshssmg mot1veert door de overweging 
dat uit art~e~ 14, § 1, van voornoemde 
wet van 1 JUh 1956 voortvloeide dat de 
Staat als zijn eigen verzekeraar be
s~houwd moest w.orden en zelf de burger
hJke aansprakehJkheid van alle houders 
~n bestnurders van zijn motorrijtuigen 
Jegens de benadeelde derde dekte en zulks 
onder de voorwaarden van genoemde 
wet, zodat hij. tegen hen slechts een 
verhaal kon _tntoefenen in de gevallen 
bedoe~d m artJkel 11, lid 2, van genoemde 
wet die betrekkmg hebben op de grove 
font van de verzekerde zoals ze in arti
kel 16 v~n de wet Van ll juni 1874 op de 
verzekermgen wordt omschreven, dat 
de Staat, wegens z i jn hoedanigheid van 
verzekeraar, uitges]oten was van het 
voordeel van de indeplaatsstellina krach
tens de wet, alsook van het r~cht om 
z~ch tegen zijn verzekerde op de toepas
smg van art1kel 1382 van het Burgerlijk 
W etboek te beroepen, dat eiser zich, om 
dez:elfde redenen! niet kon beroepen op 
de mdeplaatsstelhng bij overeenlwmst die 
hem door de benadeelde derde was toe
gestaan, dat trouwens de bij artikel 1250 
van het Burgerlijk Wetl:>oek vereiste 
geldigheidsvoorwaarden van deze inde
plaatsstelling ten deze jegens verweerder 
met vervuld waren, en dat wat verweer
ster betreft de ilJgemene voorwaarden 
van het tussen eiser en verweerster 
gesloten contrac~ van huur van werk, 
gedm·encl~ de mtvoering waarvan het 
ongeval zwh .had voorgedaan, voor eiser 
het recht mtsloten om zich erop te 
beroepen dat verweerster de hoedanig
heid had van aansteller van verweerder, 

tm·wijl, ee1·ste onde1·deel, uit artikel 14, 
§ 1, van yoormelde wet van 1 juli 1956 
voortvloe1t dat ten aanzien van de bena
deelde derden van een ongeval dat door 
de houders en bestuurders van voertui
gen van de Staat wordt veroorzaakt, 
deze laatste dezelfde verplichtingen heeft 
als die welke op de verzekeraar van deze 
voertuigen zouden rusten, maar dat 
hieruit niet voortvloeit dat de Staat 
jegens deze houders en bestuurders of 
jegens degenen die hen aanstellen 'de
zelfde verplichtingen zou hebben al~ die 
van een ver~ekeraa.r jegens zijn verze
kerde, waarmt volgt dat het vonnis ten 
onrechte aan eiser het recht heeft ont
zegd om zich jegens de verweerders to 
beroepen op de indeplaatsstelling krach
tens de wet welke op de a.rtikelen 1249 
en 1251 van het Burgerlijk Wetboek 
gegrond is, op de indeplaatsstelling bij 
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. overeenkomst welke overeenkomstig de 
artikele.n 1249 en 1250 van het Burger
lijk W etboek gegrond is op de inde
pl:;tatsstelling op 20 januar~ 1966 door 
de bena.deelde derde aan eiser toe
gestaan, en op de aansprakelijkheid die 
overeenkomstig de artikelen 1382, 1383 
en 1384 van het Burgerlijk Wetboek op 
de verweerders rustte ; 

tweede onde1·deel, het vonnis geen enkele 
feitelijke vaststelling bevat waaruit zou 
blijken dat de door de benadeelde derde 
toegestane indeplaatsstelling ten aanzien 
van verweerder niet voldeed aan de bij 
artikel 1250 van het Burgerlijk Wetboek 
vereiste geldigheidsvoorwaarden, of dat 
het tussen eiser en verweerster gesloten 
contract van hutu van werk zou uitslui
ten dat deze laatste verweerder heeft 
aangesteld zoals zulks voor de toepassing 
van artikel 1384 van het Burgerlijk 
W etboek wordt vereist, waaruit volgt 
dat het Hof aan de hand van de motive
ring van het bestreden vonnis de wette
lijkheid niet kan toetsen van de toepas
sing die de rechters van deze beide 
wetsbepalingen hebben gemaakt, dat deze 
motivering onvoldoende is en dat, der
halve, het vmmis artikel 97 van de 
Grondwet heeft geschonden : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden vonnis blijkt dat ver
weerder, werlrman van verweerster aan 
wie eiser een legervoertuig had toever- · 
trouwd voor herstelling, een ongeval 
heeft veroorzaakt toen hij dit voertuig 
bestuurde; dat eiser, die de burgerlijke 
aansprakelijkheid van verweerder, be
stuurder van een aan de Staat toebe
horend voert.uig, dekte overeenkomstig 
artikel 14, § 1, van de wet van 1 juli 
1956 betreffende de verplichte aanspra
kelijkheidsverzekering inzake motorrij
tuigen, de benadeelde derde heeft ver
goed ; dat de rechtsvordering van eiser 
ertoe strekt verweerder, die het ongeval 
had vergorzaakt, evenals verweerster, 
die wordt beschouwd als aansteller van 
laatstgenoemde, te doen veroordelen 0111 

aan eiser de vergoedingen terug te beta
len die hij aan de benadeelde derde tot 
vergoeding van de schade had betaald ; 

I. W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het middel onder
stelt dat de Staat, die de burgerlijke 
aansprakelijkheid van de houders of 
bestuurders van zijn voertuig dekt met 
toepassing van artikel 14, § 1, van de 
wet van 1 juli 1956, jegens deze personen, 
of jegens degenen die hen aanstellen, 

niet dezelfde verplichtingen zou hebben 
als die van een verzekeraar met wie hij 
een met de wet van 1 juli 1956 overeen
stemlnende verzekering zou hebben aan
gegaan tot dekking van de burgerlijke 
aansprakelijkheid waartoe zijn motor
rijtuigen aanleiding kunnen geven ; 

Overwege~1de dat zowel uit de parle
mentaire voorbereiding als uit de verge
lijking van de artikelen 2, 3 en 14, § 1, 
van de wet van 1 juli 1956 blijkt dat, 
volgens de opzet van de wet, ·de Staat, 
zoals elke eigenaar van een motorrijtuig, 
verplicht is om met een erkende verzeke
ringsonderneming een aan de bepalingen 
van genoemde wet beantwoordende ver
zekering aan te gaan tot dekking van 
zijn burgerlijke aansprakelijkheid en van 
die van elke houder of bestu1.uder van 
een motorrijtuig dat hem toebehoort ; 
dat uit artikel 14, § 1, volgt dat de Staat 
van die verplichting slechts is vrijgesteld 
u1die~1 hij zelf de burgerlijke aa~lsprake
lijkheid van elke houder of bestuurder 
van een van zijn motorrijtuigen dekt 
onder voorwaarden die identiek zijn met 
die welke wettelijk zouden vervuld zijn 
ten gevolge van een bedongen verzeke
ring die met de vereisten van de wet 
van 1 juli 1956 overeenstemt; 

Dat naar luid van artikel .1 van de 
wet onder verzekerden wordt verstaan 
zij wier burgerlijke aansprakelijkheid 
overeenkomstig haar bepalingen is ge
dekt ; dat hieruit moet worden afgeleid 
dat, onder voorbehoud van het geval 
bedoeld in artikel 14, § 1, lid 2, waarin 
de bestuurder van een aan de Staat 
toebehorend voertuig zich erover de 
macht heeft verschaft door diefstal of 
geweldpleging, de houders of bestuurders 
van ·de motorrijtuigen van de Staat 
verzekerden zijn in de zin van de wet 
van 1 juli 1956 en dat zij, wanneer de 
Staat, die gebruik maakt van de moge
lijkheid die hem, bij afwijking, door 
artikel 14, § 1, w6rdt toegekend, zelf hun 
burgerlijke aansprakelijkheid dekt, een 
soortgelijke waarborg genieten als die 
welke een verzekering, die de Staat 
daartoe zou hebben aangegaan, hun zou 
verschaffen ; 

Overwegencle dat . de wet van 1 juli 
1956, weliswaar, hoofdzakelijk tot doe! 
heeft gehad, inzake wegverkeer, de 
schadeloosstelling te waarborgen waarop 
de door de font van een ander be~1adeelde 
personen recht hebben; 

Dat echter uit artikel 5 en uit arti
kel 11, lid 2, volgt dat de dekking van 
de burgerlijke aansprakelijkheid van de 
verzekerde, zoals de wetgever ze opvat, 
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impliceert dat, behoudens andersluidend 
b eding, d e verzekerde, in beg[nsel, out
last wordt van de verplichting persoon
lijk bij te dragen in de vergoeding van 
de schade, en de uitoefening van een 
recht van verhaal tegen de voor de 
schade aansprakelijke verzekerde aan 
beperkende voorwaarden onderwerpt ; 

Dat aldus blijkt dat de wetgever, door 
de dekking van de burgerlijke aanspra
kelijkheid van de verzekerde te eisen, 
niet aileen de waarborg op het oog heeft 
gehad die ze aan de benadeelde derde 
moet verschaffen, maar ook die welke ze, 
in beginsel, aan de verzekerde zelf wil 
geven; . 

Overwegende dat eiser, derhalve, tegen 
verweerder geen verhaal kon uitoefenen, 
daar deze laatste krachtens de wet zijn 
verzekerde was, tenzij voor zover, in de 
onderstelling dat de Staat een verzeke
ring zou aangegaan hebben, de verzeke
raar zelf zou verkeren in de omstandig
heden die daarto.e bij artikel 11, lid 2, 
worden vereist ; 

Overwegende dat ' het vonnis dus 
wettelijk beslist dat eiser, die enkel 
handelde ingevolge de verplichting welke 
hij op zich genomen en uitgevoerd had 
met toepassing van artikel 14, § 1, om 
zelf de burgerlijke aansprakelijkheid te 
dekken van verweerder die het motor
rijtuig van de Staat bestuurde, zich ten 
aanzien van verweerder in een soort
gelijke toestand bevond als die waarin de 
verzekeraar zou verkeerd hebben met 
wie de Staat daartoe een met de wet 

(1) Het openbaar ministerie had geconclu
deerd tot de aanneming van het middel. 

Daartoe h a d het uiteengezet dat, ook al 
d ekken de Staat of de instellingen van open
b aar nut waarvan sprake in artikel 14 van de 
wet van 1 juli 195.6, die geen verzekering heb
ben aangegaan, zelf de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid van de houders en bestuurders 
van hun voertuigen, m.et h et gevolg, inzonder
heid, dat de laatstgenoemden met toepassing 
van de artikelen 1, 2 en 14, § 1, 3• lid, van 
dezelfde wet gemachtigd zijn om op de open
bare weg te rijden en dat d e Staa t; en deze 
instellingen verplicht zijn d e benadeelde 
schadeloos te stellen, uit bedoelde wet evenwel 
niet kan worden afgeleid dat deze bestm1rders 
en houders cc verzekerden » zijn, in d e zin van 
d e wetten betreffende de verzekeringen, of 
dat is afgeweken van ·de regels betreffende de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van deze 
houders of bestuurders en van de regels 
betreffende de verhaalsvordering die kan 
worden ingesteld door degene die bet slacht
offer schadeloos h eeft gesteld. 

overeenstemmende verzekering zou heb 
ben aangegaan, en. dat eiser, bijgevolg, 
tegen verweerder geen verhaal kon uit
oefenen buiten de gevallen die beperkend 
in artikel 11, lid 2 van de wet van 
1 juli 1956 worden. ;ermeld · 
Da~ het vonnis in dit opzi~ht vaststelt 

dat met werd betvv.ist dat deze bepaling 
ten deze geen toepassing vond; 

II. W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende da t het vonnis, na erop 
gewezen te hebben dat de Staat door de 
b etaling van d e ve1:goeding cc enkel maar 
zijn eigen schuld heeft betaald " hieruit 
regel~atig en w~ttelijk afleidt dat eiser 
zwh met op een mcteplaatsstelling krach
tens de wet of op een hem door de bena
deelde derde toegestane indeplaatsstel
ling bij overeenko:rnst kon beroepen en 
zulks noch ten aanzien van verweerster, 
zelfs in de onderstelling dat zij, ten tijde 
van het ongeval, Verweerder had aange
steld, noch ten aanzien van deze laatste ; 

Dat geen e.nkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen ; 

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

12 november 1970. - 1e k~;Lmer. -
Voo1·zitter, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemen?- voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. Perrwhon. - Andersluidende con
clusie (1 ), de H. Dnmon, advocaat-gene
raal.- Pleiters·, de HH. Bayart en Fally. 

De wet van 1 juli 1956 heeft tot doel de 
schadeloosstelling van de slachtoffer8 van 
verkeersongevallen te verzekeren, maar niet 
de patrimoniale bela ngen van hen die de 
schade veroorzaakten te vrijwaren of nieuwe 
regels vast te stellen betreffende de weder
zijdse rechten en verpJichtingen van de Staat 
of van deze instellingen en van de houders 
of bestuurders van hun voertuigen, wanneer 
d eze aan een ander Schade hebben berokkend. 

Het openbaar ministerie had ook erop 
gewezen dat, gesteld dat de bestuurder of de 
houder van een motol'rijtuig van de Staa.t of 
v an de genoemde inst ellingen kon gelijkgesteld 
worden met een verzekerde, in de zin van de 
wet van 1 juli 1956, dan zouden noch de 
Staat noch deze instellingen , zoals een ver
zekeraar daartoe het recht heeft, zich met 
name kunnen beroepen op de bepalingen van 
de artikelen 4, 5 en 11, lid 2, van voormelde 
wet, aangezien deze bestuurder of d eze houder 
normaal onder de toepassing valt van een 
reglementair statuut. 
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1° ,KA,MiJJR. -13 november 1970. 

1° SCHIP-SCHEEPVAART.-SoHEE.PS
vooRREOHTEN EN -HYPOTHEKEN. 
VOORREOHT OP HET SCRIP, OP DE 
VRAOHT EN OP HET TOEBEHOREN. -
WETBOEK VAN KOOPHANDEL, BOEK II, 
TITEL I, ARTIKEL 23, * 1, 2o. -
SOHULDVORDERING VAN DE HULP- EN 
VOORZORGKAS VOOR ZEEVARE::-<.DEN ON
DER BELGISOHE YLAG. - SOHULDVOR
DERDW WEGENS BIJDRAGEN VOOR SO
OrALE ZEKERHEID. - NIET BEVOOR
REOHTE SOHULDVORDERING. 

2° VOORRECHTEN EN HYPOTHE
KEN. - SOI£EEPSVOORREOHTEN EN 
HYPOTHEKEN. - VOORREOHT OP HET 
SOliiP, OP DE VRAOHT EN OP HET TOE
BEHOREN. - VVETBOEK VAl." KOOP
HANDEL, BOEK II, TITEL l, ARTIKEL 23; 
§ 1, 2°. - SOHULDVORDERlNG VA:"'' DE 
HuLP- E::"f VooRzORGKAS vooR ~EE
VARENDEN ONDER BELGISOHE VLAG.
SOHULDVORDERING WJUGENS BIJDRA
GEN VOOR SOCIALE ZEKERHEID. 
NIET BEVOORRECHTE SCHULDVORDE
RING. 

3° SOCIALE ZEKERHEID. - HULP
EN VOORZORGK.AS VOOR ZEEVARENDEN 
ONDER BELGISCHE VLAG. - SoHULD
VORDERING WEGE.NS BIJDRAGEN VOOR 
SOCIALE ZEKERHEID.- NIET BEVOOR
REOHTE SCHULDVORDERING. 

4° SOCIALE ZEKERHEID. - HULP
EN VOORZORGKAS VOOR ZEEVARENDEN 
ONDER BELGISCHE VLAG. - SCHULD
VORDERING WEGENS BIJDRAGEN VOOR 
SOCIALE ZEKERHEID. - JURIDISCHE 
GRONDSLAG. 

1 o, zo en 3o Nu er geen wettelijke bepaling 
bestaat tot instelling van een voo?·?·echt 
om de betaling van de bijdmgen voo1· 
sociale zeke1·heid aan de Hulp- en Voo?·
zorgkas voo1· zeeva1·enden onde1· Belgische 
vlag te waa?·bo1·gen, zijn de schuldvonle
?'ingen die 1tit deze bijcl?·agen voo?·tsp?·ui
ten, n·iet bevoo?'?'echt op he~ schip, op de 
vmcht en op het toebeho1·en (1). (Wetb. 
van kooph., hoek II, titel I, art. 23, 
§ 1, 2°; wet van 16 decen;1ber 1851, 
a rt. 11 en 12 ; besluitwet van 7 febru-

(1) Raadpl. cass., 8 mei 1886 (Bull. en 
PAsrc., 1886, I, 193) . Cont1·a : DE PAIJE, 

Droit civil, d. VII, n r 276 ; SMEESTERS en 
WrNKELMOLEN, D?·oit ma?'itime, a. I, nr 40; 
J. CoLLARD, D1·oit rnm·itime belge, blz. 142; 

ari 1945 betreffende de maatschappe
lijke veiligheid van de zeelieden ter 
koopvaardij, art. 12 en 12bis.) 

4° De schuldvo?·de?·ingen van de Hulp- en 
Voo?'Zo?·gkas voo?' zeeva1·enden onde1· Bel
gische vlag wegens bijd1·agen voo1· sociale 
zelce1·heid vinden lmn ju1·idische grand
slag in de wet en niet i?l de a?·beids
ove?·eenlcomst van de kapitein, het 
scheepsvolk en de ove1·ige pe1·sonen welke 
zich in dienst van het schip aan boonl 
bevinden (2). (Wetb. van koopha~1del, 
hoek II, titel I, art. 23, § 1, 2°; wet 
van 16 december 1851, art. ll en 12; 
besluitwet van 7 februari 1945 betref
fende de maatschappelijke veiligheid 
vax1 de zeelieden ter koopvaarilij, 
art . 12 en 12bis.) 

(HULP- EN VOORZORGKAS VOOR ZEEVAREN
DEN ONDER BELGISCHE VLAG, T. W. DE 
GRAVE q.q., CURATOR VAN DE PERSO
NENVENNOOTSOHAP lliET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « ARMEMENT BEL
GIAN COASTING ll.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 april 1969 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het middel ·afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 23, in h et bijzonder 
23, § 1, 2°, van hoek II van het Wetboek 
van koophandel (wetten van 21 augustu s 
1879, 12 juni 1902 en 10 februari 1908, 
gecoordineerd op 25 september 1908 en 
gewijzigd door de wetten van 12 augus
tus 1911, 10 oktober 1913, 5 juni 1928 
en 28 november 1928), 12 van de wet 
van 16 december 1851 op de voorrechten 
en hypotheken, 88 van d e wet van 
5 juni 1928, houdende reglementering 
van de aanwerving van zeelieclen, 

doonlat het bestreclen arrest, door 
hervonning van het beroepen vonnis, 
voor r echt verklaart clat de schuldvor
clering van eiseres wegens niet betaalde 
bijdragen voor sociale zekerheid, aan
vaarcl dient te worden in het gewone 
passief van het faillissement van de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkl1eid « Rederij Belgian Coast-

Rep. pmt. d·tt d1·. belge, v 0 Navi1·e-Navigcttion, 
n•· 85 . 

(2) Raadpl. cass., · 31 oktober 1963 (ibid., 
1964, I, 233) en 27 november 1969 (An·. cas.<., 
1970, blz. 309), evcnals de noot get. W. G., 
blz. 309, onder het d erde arrest. 
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ing » en eiseres tot de kosten van de 
/ procedure in hoger beroep veroordeelt, 

aldus de vordering gegrond op artikel 23 
van het in het middel aangehaalde 
Boek II van het W etboek van koophandel 
-en 61-toe strekkende opgenomen te worden 
.in het bevoorrecht passief voor een som 
groot 124.040 frank verwerpend, 

terwijl, luidens artikel 23, § 1, 2° van de 
·zee- en binnenvaartwet, de schuldvorde
.ringen voortspruitende uit de arbeids
overeenkomst van de kapitein, het 
scheepsvolk en de overige personen die 
zich in dienst van het schif aan boord 
bevinden, bevoorrecht zijn op het schip, 
-op de vracht verdiend gedurende de reis, 
tijdens welke de bevoorrechte schuld
vordering ontstaan is, en op het toebe
horen van het schip en van de vracht, 
sedert de aanvang van de reis ontstaan, 
en de schuldvordering van eiseres, zoals 
ze werd aangegeven en in het inleidend 
exploot beschTeven, de schuldvordering 
uitmaakt omschreven door het avenge
meld artikel 23, § 1, 2°, zodat het arrest, 
door de vordering van eiseres tot opname 
in het bevoorrecht passief ongegrond te 
verklaren, de in het middel aangehaalde 
wetsbepalingen, het bovengemeld arti
kel 23, § 1, 2°, in het bijzonder, heeft 
geschonden : 

Overwegende dat, luidens artikel 23, 
§ 1, 2°, van de zeevaartwet, bevoorrecht 
zijn op het schip, op de vracht verdiend 
gedurende de reis, tijdens welke de 
bevoorrechte schuldvordering ontstaan 
is, en op het toebehoren van het schip en 
van de vracht , sedert de aanvang van 
de reis ontstaan : " de schuldvorderingen 
voortspruitende uit de arbeidsovereen
komst van de kapitein, het scheepsvolk 
en de overige personen welke zich in 
dienst van het schip aan boord bevin-
den »; , 

Overwegende dat de schuldvorderingen 
van eiseres wegens niet betaalde bijdra
gen voor sociale zekerheid met betrekking 
tot zeelieden niet voortspruiten uit de 
arbeidsovereenkomst van de kapitein, 
het scheepsvolk en de overige personen 
welke zich in dienst van het schip aan 
boord bevinden, maar uit de w_et zelve, 
dit is de besluitwet van 7 februari 1945 
betreffende de maatschappelijke veilig
heid van de zeelieden t er koopvaardij, 
welke geen voorrecht instelt voor clerge
lijke schuldvorderingen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
derhalve, wettelijk beslist, zonder een 
van de in het middel vermelde wetsbe
palingen te schenden, dat deze schuld-

vorderingen het bij artikel 23, § 1, 2o, 
van de zeevaartwet bepaalde voorrecht 
niet genieten ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

13 november 1970. - 1• kamer. -
Voo1·zitter, de H. Hallemans, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. N aulaerts. - Gelijlcluidende con
clusie, de H. Colard, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, de HH. VanRyn en Bayart. 

2• KAMER.- 16 november 1',)70. 

SCRIP- SCHEEPVAART.- BINNEN
VAART.- BESLUITWET VAc'l" 12 DECEl\1-
BER 1944 HOUDENDE OPRICHTING VAN 
EEN DIENST VOOR REGELING DER 
BINNENVAART.- !NSCHRIJVING OP DE 
BEURTLIJSTEN VAN DE BEURTBE_VRACH
TINGSKANTOREN VAN DE DIENST. -
VERPLICHTING VOOR ALLE. SCHEPEN DIE 
IN BELGIE EEN VERVOER VAN GOEDE
REN VOOR REKENING VAN DERDEN 
UITVOEREN.- GEVOLGEN. 

Lttidens de a1·tilcelen 5 en 6 van de beslt{it
wet van 12 decembe1· 1944- houdende 
op1·ichting van een Dienst voo1· Regeling 
de1· Binnenvaart is de insclwijving op de 
betwtlijsten van de beu?·tbevmchtings
lcanto?·en vm·plicht voo1· de schepen, die 
in Belgie een ve1·voer van goederen voo1· 
1·elcening van de1·den willen uitvoeTen; 
in dit geval vindt de bevmchting enlcel 
plaats door de tussenlcomst van de 
betwtbev1·achtingslcanto1'en, tegen de 
vmcht- en huu1'p1·ijzen en ande1·e doo1· 
ministe1·ieel besluit bepaalde voo1·waa1·
den; de inschTijving op de beurtlijsten 
lean gebeu1·en vanaf het ogenblilc dat de 
schepen zich ledig in Belgie bevinclen 
en in staat zijn om een lading in te 
nemen (1). (Besluitwet van 12 december 
1944, art. 5 en 6.) 

(DIENST VOOR REGELING 
DER BINNENVAART, 

T. DE GRAVE.) 

(1) Raadpl. cass., 0 maart 1959 (Bull. en 
PAsrc., 1959, I, 684), arrest inzake schepen 
welke geen vervoer van goederen voor reke
ning van d erden uitvoerden. 
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ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 oktober 1969 in hoger 
beroep gewezen door de Correctiouele 
Rechtbauk te Antwerpeu ; 

I. Iu zover de voorzieuiug gericht is 
tegen de beslissing over de strafvorde
ring: 

. Overwegeude dat eiser, burgerlijke 
partij, niet in de kosten van de openbare 
vordering veroordeeld werd, zodat de 
voorzieniug niet outvankelijk is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tege11 de beslissing over de burgerlijke 
vordering: 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikeleu 1, 2, meer bepaald 
lid 1, 5 meer bepaald leden 2 eu 3, e11 
10 van de besluitwet van 12 december 
1944 houdeude oprichting van eeu Dienst 
voor Regeliug der Binneuvaart en 97 
van de Grondwet, 

doo1·dat het bestredeu vonnis, na ver
weerder te hebben vrijgesproken, de 
rechtbank onbevoegd heeft verklaard 
om te keunen over de vordering van eiser 
om de reden dat de besluitwet van 
12 december 1944 iu haar artikel 5 
bepaalde dat al de binnenschepen moch
ten iugeschreven worden op de lijsten 
van de Dienst voor Regaling der Binllen
vaart (lid 2) en dat (lid 3) « deze , 
schepen slechts mochten bevracht of 
verhuurd worden door tussenkomst van 
gezegd organisme ; dat zulke tekst klaar
blijkelijk de inschrijving bij het toen 
opgerichte staatsorganisme facultatief 
wilde maken (hetgeen bevestigd wordt 
door het verslag van de Regent), doch 
dat, eenmaal de inschrijving gebeurd 
zijnde, de bevrachting voor het ingeschre
ven schip enkel mocht gebeuren door 
tussenkomst van het gezegd staatsorga
rusme (zie eveneeus de bewoordingen 
van deze wettekst : lid 2 « ••. mogen ... , ; 
lid 3 ... « deze schepen "• klaarblijkelijk 
doelende op de schepen van lid 2) ; dat 
bijgevolg, onder zu.lk regime, de niet 
ingeschreven schepen aile vrijheid van 
bevrachting behielden ; ... dat het regime 
van de besluitwet van december 1944 
terug in het Ieven komt, met zijn facul
tatief karakter, te weten verplichting te 
bevrachten door tusseukomst van het 
staatsorganisme, de Dieust voor Rega
ling der Binnenvaart, verplichting noch
tans beperkt tot de bij dit organisme 
ingeschreven schepen eu niet geldend 

voor de andere ; dat het bewijs niet 
geleverd is dat beklaagde zijn schip zou 
hebben Iaten inschrijven bij de Dienst. 
voor Regaling der Binnenvaart; ten 
overvloede, dat beklaagde blijkens de 
elementen van de btmdel niet aanwezig 
was in Belgie op het ogenblik der feiten,. 
e11 dat hij zelfs niet onderhoord werd, 
op geen eukel stadium van de proceduur ,. 

te1·wijl, krachteus artikel 5, leden 2 en 
3, van de besluitwet van 12 december 
1944, aile binnenvaartuigen, omschreven 
in. artikel 2, I 0 , van bedoeld.e besluitwet,. 
zonder inschrijving onder de Dienst
ressorteren en slechts de faculteit behou
den om zich al dan niet in de door de· 
bevrachtingskantoren gehouden beurt
lijsteu in te schrijven doch voor de uit
voering van goederentransporten, voor 
rekening van derden binnen de grenzeu 
van het Rijk, slechts door bemiddeling. 
van de beurtbevrachtingskantoren mo
gen bevracht of verhuurd worden, zodat. 
voor de uitvoering van deze activiteit 
hun inschrijving in bedoelde beurtlijsten 
vereist is, en terwijl het vonnis, door te 
beslissen dat deze verplichting zich te 
Iaten bevrachten door de beurtbevrach
tingskantoren beperkt is tot de bij de 
Dienst ingeschreven schepen en voor de 
andere niet geldt, de in het middel be
doelde artikelen schendt ; 

terwijl de overweging dat blijkens de 
elementen van de bundel de beklaagde 
niet aanwezig was in Belgie op het 
ogenblik der feiten en dat hij zelfs op 
geen enkel stadium van de procedure 
onderhoord , werd geenszins belet dat hij 
het misdrijf waarvoor hij vervolgd werd 
heeft kunnen begaan en effectief heeft 
begaan (schending van aile wetsbepalin
gen hiervoren aangehaald) ; 

terwijl het vonnis niet antwoordt op 
de conclusie van eiser in zoverre deze 
liet gelden dat verweerder welbewust 
aan de ontduiking van de beurtregeling 
heeft meegewerkt, dat hij de klassiek 
geworden methode heeft aangewend die 
erin bestaat een vervoer als internatio
naal en alzo vrijgesteld van beurtregeling 
te doen doorgaan om nadien tegenge
stelde instructies te geven bij de schip
pers in de hoop dat zulks onopgemerkt 
zou blijven ; dat hij met de N ederlandse 
schippers Hartmans en Vanlent reeds 
een combinatie had uitgewerkt, die door 
de eerste rechter zeer juist werd geresu
meerd in het beroepen vmmis (dmnping
prijzen en winst op commissieloou); dat 
deze schippers ten ll.ndere voor dezelfde 
feiten ieder tot 10.000 frank geldboete 
zijn veroordeeld door vonnis na verzet 
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.gewezen door de politierechtbank van 
Antwerpen op 10 mei 1968; dat het 
vervoer Ougree-Rotterdam in feite steeds 
qedoeld was als een vervoer Ougree
Antwerpen, aangezien De Grave bij
zonder goed 'vist dat het motorschip 
HectoT steeds Antwerpen en slechts 
·zelden Rotterdam aandoet, zodat het 
.vonnis niet naar voldoening van rechte 
gemotiveerd is (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat het vonnis beslist 
dat enkel de schepen die bij de Dienst 
voor Regeling der Binnenvaart aange
.sloten zijn de verplichting hebben zich 
door de beurtbevrachtingskantoren te 
Iaten bevrachten en dat de andere sche
pen, die niet aangesloten zijn, in dit 
verband geen enkele verplichtin.g- heb
ben; 

Overwegende dat bet vonnis geen 
onderscheid maakt tussen een aansluiting 
bij de Dienst voor Regeling der Binnen
vaart en de inschrijving op de beurtlijst 
van de beurtbevracht;ingskantoren ; 

Overwegende dat luidens de artike
len 5 en 6 van de besluitwet van 12 de
cember 1944, houdende oprichting van 
de Dienst voor Regeling der Binnenvaart, 
de inschrijving op de beurtlijsten ver
plicht is voor de schepen die in Belgie een 
vervoer van goederen voor rekening van 
derden ffillen uitvoeren en de bevrach
ting in dit geval enkel door de tussen
komst van de beurtbevrachtingskanto
ren, tegen de vracht- en huurprijzen en 
andere door ministerieel besluit bepaalde 
voorwaarden, mag plaatsvinden ; dat de 
inschrijving op de beurtlijsten kan ge
beuren vanaf het ogenblik dat het schip 
zich ledig in Belgie bevindt en in staat 
is om een lading in te nemen ; 

Overwegende dat de beschouwing van 
het voJmis luidens welke de beklaagde 
niet aanwezig was in Belgie op het ogen
blik der feiten niet toelaat te bepalen 
of het vonnis beslist dat er geen bevrach
ting of verhuring in Belgie plaatsvond 
en de feiten om die reden niet strafbaar 
zijn, dan wel dat de feiten zich in Belgie 
wel voordeden doch dat ze in hoofde 
van verweerder enkel strafbaar zijn voor 
zover hij op het ogenblik dat· ze gepleegd 
werden in Belgie aanwezig was ; 

Overwegende dat het vonn!s evenmin 
op de in het middel aangehaalde con
clusie van eiser antwoordt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, doch slechts voor zover het 

uitspraak doet over de burgerlijke vorde
ring van eiser ; veroordeelt verweerder 
tot de helft van ·de kosten van de voor
ziening ; Iaat de andere helft ten laste 
van eiseres ; verwijst de a.Idus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Brussel. 

16 november 1970. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Dela
haye, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijklttidende conclusie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. - PleiteT, de H . De 
Bruyn. 

2e KAMER. - 16 november 1970. 

TAAL (GEBRUIK VAN DE DUITSE). 
- DIENSTPLICRTZA.KE.N. - BE.SLISSING 
V4N DE HERKEURINGSRAAD. - BE
SLISSING IN RET NEDERLANDS. -
VoORZIENING IN RET DUITS. - NIE
TIGHEID. 

Nietig is de in het Duits gestelde voo?·zie
ning tegen een in het N ede1"lands gewe
zen beslissing van de HeTkeU?·ings
mad (1). (Wet van 15 juni 1935, 
art. 27 en 40.) 

(NOPENS.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

16 november 1970. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1· en Vm·slaggevm·, de H. Dela
haye, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. 

2e KA.MER.- 16 november 1970. 

RECHTBANKEN. ~ STRAFZAKEN. -
BURGERLIJKE RECRTSVORDERING. -
CONCLUSIE VAN DE GETROFFE~EN 

WAARBIJ DE DUUR VAN ZIJN ARBEIDS
ONGESCRIKTHEID WORDT BEPERKT. -
BESLISSING WAARBIJ SCHADEVERGOE
DING WORDT TOEGEKEND WEGENS EEN 
ARBEIDSONGESCRIKTREID VAN LANGE
RE DUUR. - 0NWETTELIJKREID. 

(1) Raadpl. cass., 31 maart 1969 (A?'T. cass., 
]969, blz. 726). 
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· De ?'echte?' lean de burge1·tijlce pa1·tij 
wettelijlc niet meer toelcennen dan wat 
cleze bij conclusie vo?·de?·de (1}. (Burg. 
Wetb., art. 1319, 1320 en 1322.) 

(LOWYCK EN JANSSENS, T. VERGUCHTEN.} 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 maart 1970 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het m.iddel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 8, 9, 774, lid 2, 
1068 en 1071 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 1134, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, en 97 van de 
Grondwet, 

doonlat verweerder voor het bepalen 
van zijn materiele schade wegens tijde
lijke arbeidsongeschiktheid in zijn con
clusie niet meer, zoals in eerste aanleg, 
de duur van zijn volledige arbeidsOJJ.ge
schiktheid betwistte, doch integendeel, 
eJl. in strijd met zijn conclusie van eerste 
aanleg, samen met de deslumdige aannam 
dat deze arbeidsongeschiktheid duurde 
van 26 mei tot 1 augustus 1967, en 
hieruit afl.eidde dat een som van 
11.7 50 frank, door de eisers aan de 
gesubrogeerde verzekeraar-arbeidsonge
vallen terugbetaald, niet mocht verre
kend worden, zodat, door de overweging 
" dat niet betwist wordt dat de appellant 
door de verzekeraar-arbeidsongevallen 
gedeeltelijk, ten bel ope van 37.97 4 frank, 
werd vergoed wegens 139 dagen tijdelijke 
volledige arbeidsongeschiktheid ; dat, 
waar de verzekeraar-arbeidsongevallen 
die bedragen u.itbetaalde wegens tijde
lijke volledige arbeidsongeschiktheid van 
het slachtoffer tussen 26 mei en 1 augus
tus 1967 (67 dagen) en 21 augustus en 
31 oktober 1967 (72 dagen), er dient 
aangenomen te worden, zoals eiser (thans 
verweerder) het in zijn conclusie voor de 
eerste rechter voorhoudt, dat hij werke
lijk tijdens deze beide periodes -
139 dagen - tijdelijk volledig arbeids
ongeschikt is geweest en niet slechts van 
26 mei tot 1 augustus 1967 zoals door de 
gerechtsdeslnmdige werd bepaa.Id in zijn 
hogervernleld verslag ,, 

f.e?'W1jl, ee1·ste onclenleel, dit. arrest het 
voorgelegd rechtsprobleem niet beant-

(1) Cass., 16 februari 1970 (A?'?'. cass., 1970, 
biz. 561). Raadpl. cass., 7 oktober 1969 
(A?'?·, cass., 1970, biz. 139). 

woordt (schending van artikel 97 van de· 
Grondwet), doch de bewijskracht schendt 
van de conclusies van de partijen, die· 
beide de vaststellingen van de deskundige 
hadden overgenomen, alsook hun gerech
telijke overeenkomst, die uitsluitend een 
vraagstuk van verrekening tot voorwerp· 
had (schending van de artikelen 1134,. 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

tweede onclenleel, dit arrest ten onrechte 
het hoger beroep van verweerder tot de 
duur van zijn arbeidsongeschiktheid 
heeft uitgebreid hoewel verweerder hier
omtrent in zijn conclusie voor het hot" 
van beroep genomen volledig de vaststel
lingen van de deskundige had bijgetre
den, en aldus beschouwde dat de eerste· 
rechter betreffende deze periode3 iedere· 
betwisting definitief had opgelost (scherr -
ding van de artikelen 1068 en 1071 van 
het Gerechtelijk Wetboek); 

clenle onclercleel, de rechter in ieder 
geval, zo hij wenste te steunen op een 
middel dat do01· · de partijen niet werd. 
ingeroepen, een heropening der debatten. 
had moeten bevelen, tot bescherming van 
de rechten van de verdediging (schending 
van artikel 772, lid 2, van het Gerechte-
lijk Wetboek); 

vie.nle onclercleel, dit arrest onvoldoende· 
gemotiveerd is wanneer het het akkoord 
van de partijen nopens het aantal door 
de verzekeraar-arbeidsongevallen uitbe
taalde dagen van volledige arbeidsonge
schiktheid afl.eidt nit het gebrek aan 
opmerkingen hieromtrent in de conclusie 
van de eisers, waar, volgens verweerder 
zelf, aileen met de vaststellingen van de 
deskundige mocht rekening gehouden 
worden (schending van de artikelen 97 
van de Grondwet, ' 1319, 1320 en 1322 
van het Bmgerlijk W'etboek) : 

Overwegende dat verweerder, slacht
offer van een verkeersongeval, voor de· 
gevolgen waarvan de eisers aansprakelijk 
werden verklaard, in zijn conclusie voor 
de eerste rechter de tijdelijke arbeids
ongeschiktheid aan 100 t. h. bepaalde op 
48.108 frank wegens 139 dagen, zijnde 
67 dagen van 26 mei tot 1 augustus 1967 
en 72 dagen van 21 augustus tot 31 okto
ber 1967, min de som van 36.036 frank 
welke hij desbetreffend van de verzeke
raar-arbeidsongevallen had ontvangen, 
terwijl de eisers die arbeidsongeschikt
heid bepaalden op 21.060 frank, zijnde 
10 weken van 26 mei tot 1 augustus 1967 
min de som van 37.974 frank als vergoe
ding uitbetaald door de verzekeraar
arbeidsongevallen ; 
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Overwegende dat, in zijn conclusie 
voor de recbter in boger beroep, verweer
der, na er op te bebben gewezen dat de 
. periodes van tijdelijke arbeidsongescbikt
beid welke aangenomen werden door de 
verzekeraar-arbeidsongevallen (1g9 dag13n 
of 67 en 72 dagen) en die welke door de 
deskundige werd vastgesteld (67 dagen) 
niet gelijklopend waren, besluit dat 
« de scbadepost loonverlies van appel
lant dan ook bedraagt : jaarinkomen 
126.g46 X 67 

= 2g.182 frank, er op 
g65 

wijzende dat, zo de eisers a ls vergoeding 
uitbetaald door de verzekeraar-arbeids
ongevallen g7_974 frank (1g9 dagen) in 
stede van 18.224 frank (67 dagen) bad
den uitgekeerd, bet verschil, zijnde 
11.7 50 frank, dat zij aan de verzekeraar
arbeidsongevallen te veel betaald bad
den, van deze laatste en niet van verweer
der moesten terugvorderen ; dat, dus
doende, verweerder zijn schade wegens 
tijdelijke arbeidsongescbiktheid in zijn 
eindconclusie formeel herleid had tot 
bet gederfd loon gedurende 67 dagen; 

Overwegende dat door aan verweerder 
meer toe te kennen dan hetgeen hij 
vorderde bet arrest de bewijskracbt van 
de conclusie van verweerder schendt ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch slechts in zover bet 
uitspraak doet over de materiele schade 
wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
en over de kosten ; verwerpt de voorzie
ning voor bet o'verige; beveelt dat 
melding van dit arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver
weerder in de helft van de kosten ; laat 
de andere helft ten laste van de eisers ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naa.r bet 
Hof van beroep te Brussel. 

16 november 1970. - 2• kamer. -
Vom·zitte1· en Vm·slaggeve1·, de H. Dela
haye, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijlcluiclende conclusie, de H. Krings, 
advocaa.t-generaal.- Pleite1·, de H. Van 
Ryn. 

2e K.A,MER. - 16 november 1970. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
VEROORDELENDE BESLISSING OP DE 

STRAFVORDERING. - GEEN VERMEL
DING VAN EEN WETTELIJKE BEPALING 
WAARBIJ STRAF WORDT GESTELD. 
NIET GEJVIOTIVEERDE BESLISSING . 

2° VERJARING. - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. DEFINITIEVE 

'VEROORDELING v66R HET VERSTRIJKEN 
VAN DE VERJARINGSTERMIJN. - VER
OORDELING DIE ENKEL ONHERROEPE
LIJK WORDT NADAT DEZE TERMIJN IS 
VERSTREKEN.- GEEN VERJARING. 

go VERJARING. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING. - SCHORSING VAN 
DE VERJARING.- VOORZIENING TEGEN 
EEN OP DE STRAFVORDERING GEWEZEN 
EINDBE.SLISSING OP TEGENSPRAAK. -
SCHORSING VAN DE VERJARING BINDS 
DE UITSPRAAK VAN DE.ZE BESLISSING 
TOT DIE VAN HET CASSATIEARREST. 

1° N ie~ wettelijlc gemotivee1·d in rechte is de 
ve1·om·delende beslissing op de st?·af
vo?·de?·ing, die geen melding maalct van 
een wettelijlce bepaling waa1·bij straf 
wo1·dt gesteld op het bewezen ve1·lclaaid 
jeit (1). (Grondwet, art . 97.) 

2° De strajvo?·de?·ing is niet vm-jaard, wan
nee?· de definitieve vm·oordeling, uitge
sprolcen v661· het ve?·st?·ijlcen van de 
ve?-ja?·ingste?·mijn, enlcel onhe?'?'oepeli.ik 
wo1·dt nadat deze te1·mijn is ve?·st?·elcen ( 2). 
(Wet van 17 april 1878, gewijzigd op 
go mei 1961, art. 21.) 

go De cassatievoo?·ziening tegen een op de 
st1•ajvordering gewezen eindbeslissing op· 
tegenspmalc schm·t de ve1-ja1·ing van 
deze vm·de1·ing vanaj de ~titspraalc van 
deze beslissing tot die van het cassatie
an·est (g). (Wet van 17 april 1878,. 
gewijzigd op go m ei 1961, art. 24.) 

(VANOPPEN EN NAAli'ILOZE VENNOOTSCHAP 
« ALGEMENE ONDERNEJVUNGEN EN STU .. 
DIEBUREEL B.S.L. ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 maart 1970 in h oger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te T ongeren ; 

(1) Cass., 15 juni 1970 (A1·r. cass., 1970,. 
biz: 971). 

(2) Cass., 6 april 1959 (Bttll. en PASIC.,. 
1959, I, 784). 

(3) Cass., 1 juni 1970 (An. cass., 1970,. 
biz. 912). 
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I. N opens de voorziening van e1ser : 

Over het middel hieruit afgeleid dat 
het bestreden vonnis eiser veroordeelt 
tot een geldboete van 25 frank wegens 
inbreuken op het algemeen reglement op 
d e politie van het wegverkeer gepleegd 
op 31 maart 1968, 

tenvijl op het ogenblik van de voor
ziening, dit is op 1 april -1970, de straf
vordering verjaard was : 

Overwegende dat het vonnis uitspraak 
gedaan heeft v66r het verstrijken van 
de verjarmgstermijn; dat het geen belang 
h eeft dat die verjar:ingstermijn verstreken 
is vooraleer voormeld vonnis onher
roepelijk wordt ; 

Overwegende dat zo dit vonnis, waar
bij tegen eiser een eindveroordeling uit
gesproken wordt, vernietigd wordt ten
gevolge van een voorziening in cassatie, 
de strafvordermg geschorst wordt vanaf 
de datum van de uitspraak tot op die 
van het cassatiearrest met het gevolg 
dat de strafvordering steeds kan uitge
oefend worden zolang de verjaring ervan, 
reken:ing gehouden met die schorsing, 
niet is ingetreden ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

Overw'egende dat het bestreden vonnis 
eiser veroordeelt wegens inbreuken op de 
artikelen 113 en 114-1-a van het alge
meen reglement op de politie van het 
wegverkeer ; 

Overwegende dat het geen wetsbepa
ling aandu:idt waarbij een straf gesteld 
is op de feiten die de misdrijven uitma: 
ken; 

D at het dienvolgens in rechte niet 
gemotiveerd is ; 

II. N opens de voorziening van eiseres : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan 11.iet 
blijkt dat de voorzieni.ng van de bm·ger- . 
lijk aallsprakelijke partij betekend werd 
aan de partij tegen wie zij gericht is ; 

Dat de voorzien:ing derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Om die rede11.en, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het uitspraak doet 
over de strafvordering tegen eiser inge
steld; zegt dat de beslissing waarbij 
eiseres burgerlijk aansprakelijk wordt 
verklaard zonder voorwerp is geworden ; 
verwerpt de voorziening van eiseres ; 

beveelt dat melding van dit arrest zal 
gemaakt worden op de kant van de 
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiseres 
in de kosten van haar voorziening ; laat 
de kosten van d e voorziening van eiser 
ten laste van de Staat ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Tm·nhout, rechtdoende 
in hoger beroep. 

16 november 1970. - 2• kamer. 
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Dela
haye, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluiclencle conclusie, de H. Krings, 
advocaat-generaal.- Pleite1·, de H. Bid
lot Thorn (van de balie bij het Hof van 
beroep te Luik). 

2• KAMER. - 16 november 1970. 

1° DESKUNDIGENONDERZOEK. -
. STRAFZAKEN. - EEDAFLEGGING VAN 

DE DESKUNDIGE. - VoRM. - WET 
VAN 27 M:A.ART 1970 TOT WIJZIGING 
VAN HET LA.ATSTE LID VAN ARTIKEL 44 
VAN RET WETBOE.K VAN STRAFVORDE
RING.- WET V.AN TOE.PASSING OP DE 
HANGE.NDE RECHTSGEDINGEN. 

2° WETTEN EN BESLUITEN. 
WET IN WERKING GE.TREDE.N TIJDENS 
HET CASSATIEGE.DING. -'-- UITDRUKKE.· 
LIJKE. BEPALING V.AN DE. WET DAT ZIJ 
VAN TOEPASSING IS OP DE HANGE.NDE. 
RE.CHTSGE.DINGE.N. - BEVOE.GDHE.ID 
V.AN HE.T HoF OM OP DE.ZE WET TE. 
STEUNE.N VOOR DE. BE.OORDELING VAN 
HE.T BE.L.ANG V.AN E.EN MIDDE.L. 

1 o A1·tikel 1 van cle wet van 27 maa1·t 1970 
rot wijziging van het laatste licl van 
artikel 44- van het T1Vetboek van stmfvo?'· 
clering, nam· l~dcl waa1·van cle cleskun
cligen in stmjzaken cle eecl van cleskun
clige lc~mnen afleggen hetzij moncleling, 
hetzij cloo1· aanb1·enging van het jorm~b
l·ie?' op het verslag, hetzij bij een geclag
tekencl en oncle?·tekencl gesch1·ijt, is van 
toepassing op cle hangencle ?'echtsgeclin
gen (1). (Wet van 27 maart 1970, 
art. 2.) 

2o Het Hof lean om, wegens het ontbrelcen 
van belang, niet ontvankelijlc te ve1·kla-

(1) Cass., 14 september 1970, supm, 
blz. 39. 
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1·en een middel, dat een nietighe·id in het 
p1·oces inroept, steunen op een wet die 
in we1·king is get1·eden tijdens het cassa
tiegeding, indien de rechter op ve?·wij
zing, kmchtens een uitd1·ukkeli.ike bepa
ling van deze wet dat zij van toepassing 
is op de hangende rechtsgedingen, de 
p1·ocedu1·e als regelmatig zou moeten 
bescho~twen, niettegenstaande de ve?·nie
tiging uit de inwilliging van het mid
del (1). 

(MARTUFI EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« E.NTREPRISES ROBERT DELBRASINNE », 
T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« E,B,E,S. ll,) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 31 maart 1970 in boger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Antwerpen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 44 van het Wetboek 
van strafvordering, zoals gewijzigd door 
het enig artikel ·van de wet van 3 juli 
1957, 154, 189 en 211 van hetzelfde 
wetboek, en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden vonnis de ver
oordeling van de eisers jegens verweer
ster heeft gesteund op het verslag van 
de deskundige Thibaut die in de zaak 
was aangesteld door een vonnis van de 
correctionele rechtbank van 4 juni 1968, 

terwijl, nu deze deskundige nagelaten 
heeft regelmatig de vereiste eed af te 
leggen alvorens de uitvoering van zijn 
opdracht aan te vatten, het door hem 
ingediende verslag nietig eri van gener 
waarde is, zelfs als eenvoudige inlichting, 
en het op een nietig en waardeloos 
expertiseverslag gestetmde vonnis zelf 
ook nietig is : 

Overwegende dat artikel 1 van de wet 
van 27 maart 1970, hetwelk artikel 44 
van het W etboek van strafvordering 
gewijzigd heeft, niet vereist dat de des
kundige het geschrift, hetwelk zijn eed
aflegging inhoudt, aan de verzoekende 
overheid richt alvorens hij met de uit
voering van zijn taak begint ; 

Overwegende dat luidens artikel 2 van 
voormelde wet de nieuwe bepaling van 
toepassing is op de hangende rechts
gedingen; 

(1) Cass., 14 september 1970, supm, 
biz. 39. 

Overwegende dat, moest het middel 
aangenomen worden, de rechter op ver
wijzing, ingevolge voornoemd artikel 2, 
de procedure niettemin als regelmatig 
zou moeten beschouwen ; 

Dat het middel derhalve, bij gebrek 
aan belang, niet ontvankelijk is; 

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

16 november 1970. - 2e kamer. -
Voo1·zitter en Ve1·slaggeve1·, de H. Dela
haye, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. De 
Bruyn. 

ze K.A,MER.- 16 november 1970, 

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
VORM.- TERMIJN.- VONNIS VAN DE 
POLITIERECHTBANK. - HOGER BEROEP 
VAN DE PROCUREUR DE.S KONINGS. -
TERMIJN VOOR DE BETEKENING DIE 
EINDIGT OP E.EN ZATERDAG, EEN ZON
DAG OF EEN ANDERE WE.TTELIJKE 
FEESTDAG. - VERLENGING TOT DE 
EERSTVOLGENDE WERKDAG. 

W anneer de wettelijke tm·mijn, wam·in de 
p1·ocureu1· des Konings het door hem 
ingestelde hoge1· be1·oep tegen een door 
de politie1·echtbank gewezen vonnis moet 
betekenen, eindigt op een zate1·dag, op 
een zondag of een andm·e wettelijke 
jeestdag, wo1·dt deze te1·mijn ve1·lengd tot 
de eerstvolgende we1·kdag (2). (Wetb. van 
strafv., art. 644, lid 1.) 

{VAN PAESOHEN ]iN VAN OAMPENHOUT, 
T. DE MUYLDER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 maart 1970 in boger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Brussel ; 

Nopens de voorziening van eiseres, 
beklaagde: 

In zover zij gericht is tegen de beslis
sing over de strafvordering : 

(2) Cass., 9 september 1968 (Arr. cass., 
1969, biz. 29). 



-248 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 172, 174, 215, 
216, 408, 410 en 413 van het Wetboek 
van strafvordering, 

doo1·dat het bestreden vonnis eiseres 
tot een hogere boete veroordeelt, hetzij 
50 frank met de opdeciemen in plaats 
van vijftien frank, 

tm·wijl het openbaar ministerie laat
tijdig en buiten de termijn van vijftien 
dagen, op 29 december 1969 beroep 
aantekende tegen het vonnis van 12 de
cember 1969; bovendien de aide van 
boger beroep van eiseres ontbreekt, 
alhoewel de officier van het openbaar 
ministerie bij de Politierechtbank te 
W olvertem aan de Procureur des Konings 
te Brussel schreef, op 22 december 1969 : 
« Ik heb de eer Ued. bijgaand bundel in
zake Van Paesschen Marie e~1 De Muylder 
Rogier over te maken. Hoger beroep werd 
ingesteld op 22 december 1969 door Van 
Paesschen en Van Campenhout Ferdi
nand, deze laatste burgerlijk verantwoor
delijk voor de eerste, tegen een vonnis 
der Politierechtbank van Wolvertem dd. 
12 december 1969. (get.) De Ambtehaar 
van het Openbaar Ministerie ». Dat aldus 
de wettelijk voorgeschreven vormen op 
straf van nietigheid niet werden nage
leefd en het bestreden vonnis nietig dient 
verklaard te worden : 

OverwegeJlde dat de termijn voorge
schreven door artikel 205 van het Wet
boek van strafv01~deri~1g om het hager 
beroep door het openbaar ministerie 
ingesteld aan de beklaagde te betekenen, 
eindigde op 27 december 1963, dit is op 
een zaterdag ; 

Overwegende dat, luidens artikel 644 
vm1 het Wetboek van strafvordering, 
wanneer de wettelijke termijn om een 
11andeling van rechtspleging in straf
zaken te verrichten eindigt op een zater
dag, een zondag of een andere wettelijke 
feestdag1 hij verlengd wordt tot de eerst
komende werkdag ; 

Overwegei1de dat de betekening bij 
deurwaardersambt geschiedde op maan
·dag 29 december 1969 ; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel naar recht faalt; 

Overwegende dat, vermits de zaak 
regelmatig in hager beroep bij rechter 
aanhangig werd gemaakt door het hager 
beroep van het openbaar ministerie, het 
tweede onderdeel van het middel van 
belang ontbloot is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 163, 189 
en 211 van het Wetboek van strafvorde
ring, 

do01·dat het bestreden vonnis diende ge
motiveerd te worden te meer dat, na het 
vonnis van de politierechtbank, een bij
komend onderzoek plaatshad en een 
nieuw plan van de plaats van de feiten 
voorgelegd werd - waar volgens de 
e'isers geen verkeersongeval plaats had-, 
nieuw plan met foto's waaruit blijkt dat 
op die plaats er een kruispunt van vier 
straten . is en niet een rechte rijbaan 
zonder meer : 

Overwegende dat niet blijkt dat eiser 
in regelmatige conclusie de bewijsvoe
ring, waarvan het middel gewaagt, inge
roepen heeft ; 

Overwegende dat de beslissing van 
veroordeling die, waar geen conclusies 
genomen werden, de in de bewoordingen 
van de wet omschreven feiten bewezen 
verklaart, regelmatig gemotiveerd is ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

In zover de voorziening gericht is tegeh 
de beslissing over de burgerlijke verde
ring: 

Overwegende dat eiseres geen bijzon
der middel inroept; 

.Nopens de voorziening van eiser, bur
gerlijk aansprakelijke partij : 

Overwegende dat uit de st1.lkken waar
op het Hof acht vermag te slaan niet 
blijkt dat de voorziening betekend werd 
aan de partijen tegen wie zij gericht is ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

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

16 november 1970. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Dela
haye, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. - Plcite1', de H. Lie
vens (van de balie bij het Hof van 
beroep te Brussel). 
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2• KA.MER. - 17 november 1970. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - DIRECTE GEMEENTELiJKE 
BELASTINGEN.- BETEKENING VAN DE 
VERKLARTNG VAN VOORZIENI NG. 
BEWIJS VAN DEZE BETEKENING NIET 
OVERGELEGD. - NIET ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING. 

Niet ontvankel~jk is de cassat1:evoorziening 
tegen een b10slttit van de bestendige 
deputatie van een provincie1·aad waa1·bij 
beslist wo1·dt over een 1·eclamatie tegen 
een aanslag in een di1·ecte gemeenteliJke 
belasting, wannee1· uit de regelmatig 
aan het H of overgelegcle stukken niet 
bliJkt dat de ve1·klaring van voorziening 
binnen de bij a1·tikel 4 van de wet van 
22 Janua?·i 18,1-9 gestelde te?·miJn bete 
kena we1·d aan de pa1~tij tegen wie de 
voo1·ziening 1:s ge1·icht (1). (Wet van 
22 juni 1865, art. 2 ; wet van 22 juni 
1877, art. 16.) 

(SCHELIINCKX, 
T. GEMEENTE GR00T-BIJGAARDEN.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

17 november 1970. - 2• kamer. -
Voo?'Z?:tte?·, de H. Belpaire, voorzitter. -
Ve?·slaggeve?', de H. Delahaye. ~ Gelijlc
luidende conclusie, de H. Depelchin, 
advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 17 november 1970. 

INKOMSTENBELASTINGEN. -
"\'VETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TJNGEN. - P:mRSONENBELASTING. -
BEREKENING VAN DE BELASTIN G. -
BIJZONDERE S'l'EI,SEI·S Y AN AANSLAG. 
- VERGOEDING IN KAPITAAL GELDEND 
ALS RENTE OF PENSIOEN AAN DE 
GENIETER UITGEKEERD TER GELEGEN
HEID VAN ZIJN PENSIONERTNG·. 
TOEPASSING VAN ARTIKEL 92 , § 1, 2°, 
VAN RET ~TETBOEK VAN DE INKOM
STENBELASTINGEN. 

(1) Cass., 26 mei 1970 (A1'1'. cass., 1970, 
blz. 901). 

De vergoeding in kapitaal geldend als rente 
of pensioen, aan de genieter uitgekee1·a 
ter gelegenheid van zijn pensionering, 
wordt voor de be1·ekening van de belas
ting slechts in aanmerking genomen te'fl, 
belope · van de lijf?·ente, die uit haar 
omzetting zou voo1·tvloeien, zelfs indien 
zij, ter uitvoering van een overeenkomst 
tussen de genieter en zijn vroege1·e we1·k
geve1·, het extra-legaal pensioen ver
vangt, dat hem bij zijn opruststelling 
was toegekenrl (Wetb. van de inkom
stenbelastiflgen, art. 92, § 1, 2°). 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANCIEN, T. DE MEY.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet ·op het b estreden 
arrest, op 25 februari 1970 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 92, § 1, van het vVetboek van de 
inkomstenbelastingen, 

cloo1·dat, na t e hebben 'vastgesteld dat 
het in de loop van 1966 aan verweerder 
uitbetaalde en in de grondslag van de 
betV~<iste aanslag begrepen bedrag van 
582.000 frank, werd uitgekeerd in uit
voering van een overeenkomst welke hij 
in 1964 heeft gesloten met de vennoot
schap " Hugo Stinnes ,, zijn gewezen 
werkgeefster, nadat deze vennootschap 
in vereffening werd gesteld, en waarbij 
hem een forfaitai1 e som van 1.300.000 fr . 
werd toegekend, dit ter vervanging van 
het extra-legaal pensioen van 20.000 fr . 
per maand dat aan verweerder was toe
gekend geworclen bij zijn pensionering 
in 1958, het bestreden arrest beslist dat 
het ten deze gaat om een vergoeding in 
kapitaal die moet worden beschouwd 
als zijnde uitgekeerd ter gelegenheid van 
de pensionering van de belastingplichtige 
en beveelt de betwiste aanslag opnieuw 
te berekenen met inachtneming van de 
bepalingen van artikel 92 van het \Vet
hoek van de inkomstenbelastingen, 

te1·wijl, eensdeels, uit de door het arrest 
gedane vaststellingen blijkt dat het 
bedrag van 582.000 frank slechts een 
gedeelte vertegenwoordigt van de vergoe
ding in kapitaal welke bij de overeen
komst van 1964 werd vastgelegd en deze 
vergoeding bovendien niet ter gelegen
heid, noch ter oorzake van de pensione
ring van verweerder werd nitgekeerd, 
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doch geruime tijd nadien naar aanleiding 
van het in vereffening stellen van de 
vennootschap die zijn werkgeefster was 
geweest en, anderdeels, het arrest, door 
a ldus te beslissen, aan de uitdrukkingen 
" vergoeding in kapitaal " en " ter gele
genheid van ,, voorkomend in artikel 92, 
§ 1, 2°, van het Wetboek, een betekenis 
geeft die zij, blijkens de wettekst en de 
bedoeling van de wetgever, niet kmmen 
hebben, 

en tenvijl de beschouwingen van het 
arrest geen mogelijkheid bieden uit te 
maken of, voor de bevolen berekening 
van de aanslag overee~1komstig artikel 92 
van het Vlfetboek van de inkomstenbe
lastiugen moet worden uitgegaan van 
de in 1966 u.itbetaalde som van 
582.000 frank, ofwel van de forfaitaire 
som van 1.300.000 frank, toegekend bij 
de overeenkomst van 1964 : 

Overwegende dat de omstandigheid 
dat de kwestieuze vergoeding niet bij of 
onmiddellijk na zijn opruststelling aan 
verweerder werd uitgekeerd, maar slechts 
naderhand, wanneer, naar aanleiding van 
het in vereffening stellen van de vennoot
schap-schulde~lares, aan verweerder, ter 
vervanging van het extra-legaal pensioen 
dat hem bij zijn opruststelling was toege
kend geworden, een kapitaal werd toe
gekend, niet belet dat die vergoeding een 
als rente of pensioen geldende vergoeding 
in kapitaal is, aan de genieter uitge
keerd « ter gelegenheid van zijn pensio
nering ,, zoals in artikel 92, § 1, 2°, van 
het Wetboek van de inkomstenbelastin
gen is bedoeld ; 

Overwegende dat de wetgever, door 
het invoeren van de in artikel 92 bepaalde 
verminderde taxatie, heeft bedoeld de 
progressiviteit welke bij een belasting in 
globo zou intreden, te remmen wanneer 
het belastbaar inkomen, zoals ten deze, 
niet-periodieke inkomsten betreft, die in 
werkelijkheid renten of pensioenen ver
vangen; 

Overwegende dat de termen " ter 
gelegenheid van zijn pensionering " niet 
betekenen " op het ogenblik van die pen
sionering " en redelijkerwijze ook van 
toepassing moeten zijn wanneer, zoals 
ten deze, een bij de opruststelling toege
kend pensioen naderhand wordt omgezet 
in een kapitaal ; 

Overwegende dat de omstandigheid 
dat het in 1966 uitgekeerde bedrag van 
582.000 frank niet het geheel doch 
slechts een gedeelte van dit kapitaal 
vertegenwoordigt, niet belet dat het gaat 
om een vergoeding in kapitaal, dit is om 

niet-periodieke inkomsten, die een rente 
of pensioen vervangen ; 

Overwegende dat artikel 92 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 
bepaalt dat «·de in de belastbare inkom
sten begrepen kapitalen en vergoedin
gen " welke het aanduidt, voor de bere
kening van de .belasting slechts in aan
merking worden genomen ten belope 
van de lijfrente welke uit hm1 omzetting 
zou voortvloeien ; 

Overwegende dat hieruit volgt dat, 
i:m het arrest handelt over het uitbetaalde 
bedrag en beslist dat de aanslag moet 
wqrden opnieuw berekend met toepassing 
van voormeld artikel 92, het noodzakelijk 
bedoelt dat zal moeten worden uitgegaan 
van h et bedrag van 582.000 frank; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

17 november 1970. - 28 kamer. 
Voo1·zitter, de H. Belpaire, voorzitter. -
Vm·slaggeve1·, de H. de Vreese. - Gelijlc
luidende conclusie, de H. Depelchin, 
advocaat-generaal.- Pleite1·, de H. Dela
fontaine (van de balie te Kortrijk). · 

28 KAMER. - 17 november 1970. 

1 o VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRli'L - Dm:mcT:m B:E:LASTINGEN. -
VOORZI:E;NING NAMENS :E;:E;N HANDELS· 
VENNOOTSCHAP INGESTE:LD DOOR EEN 
PERSOON DIE ZEGT DAT HIJ GEVOL· 
MACHTIGD IS. - GEEN REGELMATIGE 
BIJZONDER:E; VOLMACHT. - NI:mT-ONT
VANKEJ.IJKHEID VAN D:E; VOORZIENING. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. -
VORM. - DIR:E;CTE BELASTING:E;N. -
VOORZIENING NAMENS :E;EN HANDELS
VENNOOTSCI;fAP ZONDER D:E; TUSSEN· 
KOMST VAN :E;EN BIJZOND:E;RE GEVOL· 
MACHTIGDE INGESTELD DOOR HAAR 
RAAD VAN B:E;HEER, WAARVAN D:E; 

SAMENSTELLING IS OPGEGEVE.N. 
VERZOEKSCHRIFT NJET G:E;TEKEND DOOR 
DE BEH:E:ERDERS. - NIET-ONTVANKE· 
LIJKHEID. 

1 o N iet ontvanlcelijk inzalce cli1·ecte belas
tingen is cle vooniening, welk.e namens 
een hanclelsvennootschap ingesteld wo1·clt 
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do01· een persoon die zegt dat hij gevol
machtigd is, indien de voorgelegde bij
zondere volmacht de handtekening niet 
dmagt van alle leden van de 1·aad van 
beheer die in de akte verklaa1·d hebben 
volmacht te verlenen, en uit geen enkel 
voorgelegd stuk blijkt dat zij, die de 
volmacht hebben getekend, bevoegd wa
ren om daa1·toe alleen op te treden ( 1). 
(Wetb. van de inkomstenbelastingen, 
art. 289.) 

2o Niet ontvankelijk is de voo?·ziening 
inzake di1·ecte belastingen, namens een 
handelsvennootschap zonde1· de tussen
komst van een bijzonde1·e gemachtigde, 
ingesteld doo1· haa1· 1·aad van behee1·, 
waa1•van de samenstelling is opgegeven, 
indien het ve1·zoelcsch1·ift doo1· de beheer
de?·s niet is getekend (2). (Wetb. van de 
inkomstenbelastingen, art. 289.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « TRANSPORTS 
GENERAUX A. CAl\iERMAN », GE.FUSIO
NEERD MET DE NAAMLOZE YENNOOT
SCHAP «EUROPA EXPRESS», MET ALS 
NIEUWE BENAMING « NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP « EUROPA EXPRESS A. CA
MERMAN », T. BELGISCHE STAAT, MINIS
TER VAN FINANCLEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 maart 1970 door h et Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerder hieruit afgeleid 
dat het verzoekschrift tot cassatie niet 
ondertekend is door daartoe wettelijk 
bevoegde. personen : 

Overwegende dat het verzoeksclu·ift 
ingediend werd op benaarstiging van 
de raad van beheer van eiseres, raad die 
samengesteld is als volgt : 1° Camerman 
Antoine, 2° Camerman Edward, 3° Van 
Velthoven Adolf, 4° Van den Wyngaert 
Aloi:s, hebbende als raadsman Mter A. 
Van Kerckhoven, advocaatte Antwerpen, 
Jan Van Rijswijcldaan, 142, alwaar ten 
einde dezer keuze van woonplaats gedaan 
wordt; 

Overwegende dat gezegd verzoekschrift 
niet werd ondertekend door de vier 

(1) Raadpl. cass., 6 september 1966 (A?'1'. 
cass., 1967, blz. 14) en de noten; 26 mei 1970 
(ibid., 1970, blz. 900 en de noten 2 en 3). 

(2) Raadpl. cass., 9 december 1969 (A1'1' . 
cass., 1970, blz. 343). 

genoemde beheerders doch enkel de 
handtekening van de raadsman van 
eiseres draagt ; 

Overwegende voorzeker dat de raads
man het verzoekschrift als gemachtigde 
ondertekend heeft ; dat het evenwel niet 
blijkt dat hij houder is van een regel
matige bijzondere volmacht ; dat immers 
de bijzondere volmacht hem op 8 juni 
1970 gegeven ·door de raad van beheer, 
samengesteld uit de hierboven genoemde 
vier beheerders, slechts door drie beheer
ders ondertekend is ; 

Dat uit de overgelegde stukken niet 
blijkt dat die beheerders gemachtigd 
waren om, zelfs bij ontstentenis van de 
vierde, de bijzondere volmacht te ver
lenen; 

Dat de voorziening, dienvolgens, niet 
ontvankelijk is ; 

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

17 november 1970. - 2• kamer. -
Vo01·zitter, de H. Belpaire, voorzitter. -
Ve1·slaggevm·, de H. Delahaye. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de 
HR. H. Van Kerckhoven (van de balie 
te Antwerpen) en Claeys Bouuaert . (van 
de balie bij het Hof van beroep te Gent). 

2• KAMER. - 17 november 1970. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
!NTERNATIONALE VERDRAGEN. 
0YEREENKOMST VAN 2 JULI 1965 TUS
SEN BE.LGIE EN ZWE.DEN GESLOTEN TER 
VOORKOMING VAN DUBBELE. BELASTING. 
- NIET TOEPASSELIJK OP DE INKOM
STEN, ONTVANGEN v66R DE 1e JANUARI 
1968. 

2° WETTEN EN BESLUITEN. 
TOEPASSING VAN DE. WET IN DE TIJD. 
- DIVERSE BELASTINGEN. - lNTER
NATIONALE VERDRAGEN.- 0VEREEN
KOMST VAN 2 JULI 1965 GESLOTE.N 
TUSSEN BELGIE EN ZWEDEN TER VOOR
KOMING VAN DUBBE.LE BE.LASTING. -
NIE.T TOEPASSELIJK OP DE INKOMSTEN 
ONTVANGE.N v66R DE. 1• JANUARI 1968. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- DIRECTE BELAS
TINGEN. - 0VERWEGINGEN IN EEN 
CONCLUSIE WAARUIT GEEN ENKEL 
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RECH'l'SGEVOLG WORDT AFGELEID. -
GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECE:TER 
EROP TE ANTWOORDEC<. 

4° CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE 
DELASTINGEN. - MIDDEL BETREFFEN· 
DE EEN GESCHIL W AARV AN RET HOF 

VAN BEROEP GEEN KENNIS HE.EFT 
GENOMEN EN DAT DOOR RET ARRE.ST 
NIET IS D.ESLE.CHT.- NIE.T ONTVA--,KE

LIJK lVIIDDEL. 

1 o en 2° De bepctlingen van de ove?·een
lcomst van 2 juli 1965 tttssen Belgie 
en Zweden gesloten te1· vom·lcoming van 
dubbele belasting zijn niet toepasselijlc op 
de belastba1·e inkomsten ontvangen v661· 
de 1• jamtm·i 1968. (Art. 29-2 van de 
overeenkomst van 2 juli 1965 tussen 
Belgie en Zweden, goedgekeurd bij de 
handeling van de wetgevende macht 
van 5 augustus 1967.) 

3o De ?'echte?' client niet te antwoonlen op 
o1Je1·wegingen van een concl1~sie. wam·uit 
geen 1·echtsgevolg lean wm·den ajgeleid 
en die elm· halve geen e-is, vm·wee1·, of 
exceptie oplevm·en (1). (Grondwet, arti
kel 97.) 

4o Niet ontvanlcel7)lc, inzalce di1·ecte belas
tingen, is het · middel bet1·efjende een 
geschil wam·van het hof van be1·oep 
geen kennis heeft genomen en clat clom· 
het a1'1·est' niet is beslecht ( 2). 

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

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 februari 1970 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 110 van de 
Grondwet, 19 van de overeenkomst op 
2 juli 1965 tussen Belgie en Zweden 
gesloten ter voorkoming van dubbele 
belasting en tot regeling van sommige 
andere aangelegenheden inzake inkom
sten- en vermogensbelastingeJ.>, goedge
keurd door de akte van de wetgevende 
macht van 5 augustus 1967, en 141 van 
het Wetboek van de inkomstenbelastin
gen, 

(1) Cass., 7 december 1965 (Bull. en PAsi<i., 
1966, I, 475). 

(2) Cass., 17 maart 1970 (A1'1'. cass., 1970, 
blz. 680). 

cloordat het bestreden arrest het beroep 
tegen de beslissing :van- de directeur der 
belastingen afwijst om de reden dat eiser 
niet als consulair agent of als personeels
lid van een Zweedse diplomatieke zencling 
kan worden beschouwd om uit dien 
hoofde v1·ijstelling van belastingen te 
bekomen, en dat eiser van Deense 
nationaliteit is en de wederkerigheid niet 
bestaat met Denemarken, 

te1·wijl artikel 19 van gezegde overeen
koinst uitdrukkelijk bepaalt dat bezol
digingen door een verdragsluitende Staat 
of door een van zijn politieke onderver
delingen of locale gemeenschappen, ofwel 
rechtstreeks ofwel uit door hen opgerichte 
fondsen, betaald aan een natmu·lijke per
soon die de nationaliteit van de andere 
verdragsluitende Staat niet bezit, wegens 
diensten bewezen aan de eerstvermelde 
Staat of aan die onderverdeling of 
gemeenschap in de uitoefening van open
bare functies, 'enkel in de eerst vermelde 
Staat belastbaar zijn : 

Overwegende dat het middel het arrest 
uitsluitend verwijt u:itspraak te hebben 
gedaan zonder acht te slaan op artikel 19 
van de tussen Belgie en Zweden gesloten 
overeenkomst van 2 juli 1965 ; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat de betwiste 
aanslagen het dienstjaar 1966, navorde
ringen over 1964 en 1965, betreffen; 

Overwegende dat, luidens de bekend
making in het Belgisch Staatsblacl van 
5 januari 1968, de uitwisseling van de 
bekrachtigingsoorkonden van gemelde 
overeenkomst · heeft plaats gehad op 
27 december 1967, zodat luidens arti
kel 29-2 van de overeenkomst deze akte 
in werking is getreden op ll januari 
1968; ' 

Overwegende dat krachtens gezegd 
artikel 29 het in het middel ingeroepen 
artikel 19 niet van toepassing is ten 
opzichte van de inkomsten waarop de 
betwiste aans~agen gevestigd zijn ; dat 
bijgevolg voor de oplossing {ran het 
geschil gemeld artikel. 19 niet van toe
passing was ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

cloonlat het bestreden arrest geen ant
woord geeft op punt 6 van de conclusie 
van eiser voor het hof van beroep, 
waarin gewezen wordt op artikel 6 van 
het Verdrag tot bescherming van de 
rechten. van de mens en de f1.mdamentele 
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vxijheden, ondertekend op 4 november 
1950, te Rome, goedgekeurd door de 
.akte van de wetgevende macht van 
13 mei 1955, 

en doo1·dat de tussenkomst van de 
.directeur der belastingen een inbreuk 
vormt op gezegd artikel 6 : 

Overwegende dat het hof van beroep 
·niet diende te antwoorden op de in het 
~middel aangehaalde aanvoering waaraan 
nauwkeurigheid ontbreekt en waaruit 
.eiser geen rechtsgevolg afleidt ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
.schending van de artikelen 6, 7, 8, 97 
van de Grondwet en 6 van het Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, 
ondertekend op 4 november 1950, te 
Rome, goedgekenrd door de akte van de 
wetgevende macht van 13 mei 1955, 

doo1·clat krachtens artikel 6 van gezegd 
-verdrag eenieder recht heeft om zijn zaak 
door een onafhankelijke en onpartijdige 
rechterlijke instantie te doen behande-
len, · 

te1·wijl de directeur der belastingen niet 
.als dusdanig kan beschouwd worden : 

Overwegende dat uit de stukken van 
·de procedure niet blijkt dat de betwisting 
aan het hof van beroep werd onder
worpen ; dat het arrest de betwisting 
·ook niet heeft beslecht ; 

Dat het middel dienvolgens niet ont
vankelijk is ; 

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

17 november 1970. - 2e kamer. 
Voorzitte1· en Ve1·slaggeveT, de H. Belpaire, 
voorzitter. - Gelijkluidencle conclusie, 
·de H. Colard, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Van K erckhoven (van 
de balie te Antwerpen) en Claeys 
Bouuaert (van de balie bij het Hof van 
beroep te Gent). 

1 e KAMER. - 19 november 1970. 

1° BEIVIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - BEWIJS
KRACHT VAN DE AKTEN. - DAGVAAR
DING• EN CONCLUSIE. - U!TLEGGING 
DOOR DE FEITENRECHTER.- UITLEG
GING VERENIGBAAR MET DE BEWOOR-

DINGEN VAN DEZE AKTEN. - GEEN 
l\fiSKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT 
VAN DE<ZE AKTEN. 

2° TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - CASSATIEGEDING. - Ers 
TOT BINDENDVERKLARING VAN RET 
ARREST INGESTELD DOOR DE ElSER 
TOT CASSATI:m. - VERWERPING VAN 
RET CASSATI:mBEROEP. - Ers ZONDER 
BE<LANG; 

1° De bewijskmcht van de alcten worclt 
niet miskend clo01· de 1·echtm· die van 
het exploot en de conclusie van~ de pa1'
tijen een uitlegging geejt die met de 
bewo01·dingen van deze akten verenig
bam· is (1). (Burg. Wetb., art. 1319, 
1320 en 1322.) 

2° De ve1·we1·ping van het cassatiebeToep 
ontneemt alle belang aan de doo1· de 
eism· tot cassatie ingestelde eis tot 
bindendve1·klm·ing van het a?"?·est (2). 

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID «LA NATIONALE 
FONCIE::RE< », T. DE ECHTGENOTEN DE
DRY-DE CAFMEYER E.N DE ECHTGENO
TEN BREUE<R-LAMBERT, IN AANWEZIG· 
REID VAN DINON.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 januari 1970 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de echtgenoten Dedry-de Cafm!'Jyer 
en de echtgenoten Breuer-Lambert : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1135, 
1319, inzonderheid lid 1, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 702 , inzonder
heid 3°, 741, 742, 747, 807, 1042, 1057, 
inzonderheid 7°, 1064 van het Gerech
telijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, 
61, inzonderheid 3°, 77, 78 en 81bis van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvor-
dering, , 

doonlat, nu de verweerders D edry-de 
Cafmeyer en Breuer-Lambert door hun 
inleidende exploten en hun conclusies bij 
de eerste rechter, a lsook door hun con
clusies bij de rechter in hoger beroep 

(1) Cass., 10 mei 1969 (Arr. cass., 1969, 
biz. 874). 

(2) Cass., 30 oktober 1970, supm, biz. 204. 
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een rechtsvordering tot schadevergoeding 
aanhangig hebben gemaakt die hierop 
gesteund is dat eiseres haar verplichtin
gen van verkoopster niet had nageko
men en nu de eerste rechter, bovendien, 
heeft beslist dat eiseres aan haar contrac
tuele verplichtingen niet had voldaan, 
het bestreden arrest verklaart « dat door 
willens en wetens de koper van de Iiti
gieuze grand niet te hebben verplicht de 
door de kopers van de aangrenzende 
kavels verworven rechten in acht te 
nemen en zulks terwijl zijzelf vroeger 
aan deze buren had verkocht en zij met 
zekerheid wist dat een dergelijk verzuim 
tot gevolg ging hebben een toestand te 
scheppen die hw1 rechten kon aantasten, 
eiseres in hager beroep (thans eiseres) ... 
een quasi-delictuele font heeft begaan ,, 

tenvijl het bestreden arrest aldus de 
dubbele regel overtreedt dat in burger
lijke zaken de rechter niet, zonder de 
bewijskracht van het inleidend exploot 
en van de conclusies van p!utijen te 
schenden, ambtshalve de oorzaak en het 
voorwerp van de rechtsvordering mag 
wijzigen - ten deze een geschil in 
verband met de aquilische a~J,nsprakelijk
heid van eiseres - of een geschil opwer
pen waarvan het bestaan wordt uitge
sloten door het akkoord van de partijen 
hetwelk ~1iet strijdig is met een bepaling 
van openbare orde (schending van de 
artikelen 1S19, inzonderheid lid 1, 1S20 
en 1S22 van het Bmgerlijk Wetboek), 
waaruit volgt dat het arrest, bovendien, 
de gevolgen miskent van de procedme
betrekkingen die de inleide~1de exploten 
en de conclusies van de partijen tussen 
deze laatsten heeft doen ontstaan (scherr
ding van de artikelen ·11S4, 11S5 van 
het Bmgerlijk Wetboek, 702, inzonder
heid so, 741, 742, 747, 807, 1042, 1057, 
inzonderheid 7°, 1064 van het Gerech
telijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, 
61, inzonderheid S0 , 77, 78 en 81bis van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvor
dering) : 

Overwegende dat de verweerders noch 
in htm dagvaarding noch in htm conclu
sies een kwalificatie hebben gegeven van 
de aansprakelijkheid welke zij toeschre
ven aan eiseres die zij verweten in 1966 
aan de vijfde verweerder, Dinon, een 
perceel te hebben verkocht dat grenst 
aan de percelen ·die zij hun in 1954 en 
1955 had verkocht in het kader van ee~1 
door haar georganiseerde woonverkave
ling, zonder Dinon te verbieden op dit 
perceel een voor beclrijfsdoeleinden be
stemd onroerend goed op te richten ; 

Dat blijkt dat, zo de verweerders tegen 
eiseres als grief aanvoerden dat zij. 
klaarblijkeliJk de verplichtingen niet 
heeft nagekomen die voor haar voort
vloeien uit de tussen haar en hen opge
maakte verkoopakte, deze laatsten aldus 
niet wilden steunen op een contractuele 
verplichting die eiseres uitdrukkelijk 
werd opgelegd in de verkoopakten, doch 
enkel een verplichting van eiseres aan
voerden, waarvan zij de aard niet nader 
bepaalden, die hoewel impliciet, correla
tief vervat was in de verplichtingen die 
zij in de verkoopakten uitdrukkelijk 
had opgelegd aan de verweerders even
als aan de andere kopers die onder 
dezelfde voorwaarden een contract had
den aangegaan, om hen de voordelen 
van de verkaveling te verschaffen waar
op zij, volgens haar, konden rekenen ; 

Overwegende dat de verweerders bo
vendien hierop stetmden dat « eiseres 
in hager beroep (thans eiseres), die een 
bezwaarschrift had ontvangen van aile 
kopers van percelen die zich in dezelfde 
toestand bevonden als de gedaagden ill 
hager beroep (thans verweerders), bij 
brief van 15 april 1965, had verklaard 
dat zij afzag van de verkoop van haar 
grand aan de heer Dinan : dat zij echter, 
~1iettegenstaande deze verplichting, haar 
grand toch heeft verkocht, terwijl zij 
wel moest weten waarvoor .. . Dinon ... 
de grand wilde gebruiken ; dat aldus 
eiseres in hager beroep een bepaalde 
font had begaan door de heer Dinon 
niet te verplichten de bepalingen in acht 
te nemen die in de verkoo pakte van de 

· andere percelen voorkwamen en door zelf 
geen rekening te houden met de aan de 
andere kopers gegeven >~-aarborg dat zij 
een rustige woonwijk zouden hebben; 
dat eiseres in hager beroep, door het 
litigieu~e perceel aan de medegedaagde 
in hager beroep Dinan te verkopen 
zoals zij heeft gedaan, zich wei bewust 
was va~1 haar font en van het risico dat 
zij liep ... "; 

Dat ook blijkt dat de rechtsvordering 
van de verweerders er aldus, m.et name, 
toe strekte eiseres en Dinan hoofdelijk 
te doen veroorclelen tot afbraak van het 
bedrijfsgebouw dat hij had opgericht ; 

Overwegende clat uit de aide van hager 
beroep en uit de conclusie van eiseres 
blijkt dat zij tegen de rechtsvordering 
van de verweerders niet enkel heeft 
aangevoercl clat zij jegens hen geen enkele 
contractuele verplichtu1g op zich had 
genomen in verband met het perceel dat 
aan Dinon werd verkocht, welk perceel 
vree1ncl was aan de .zogenaamcle verkave-
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ling die zij had georganiseerd, doch dat 
zij eveneens betoogde dat zij geen 
extra-contractuele aansprakelijkheid kon 
oplopen met name wegens de daad van 
deze laatste ; 

Overwegende dat het arrest, derhalve, 
lleeft kunnen stellen, zonder van de 
·dagvaardingen en van de conclusies een 
uitlegging te geven die oxlVerenigbaar is 
met de bewoordingen ervan en zonder 
·enige van de in het middel vermelde 
wettelijke bepalingen te schenden, « dat 
door will ens en we tens de koF er van de 
litigieuze grond (de verweerder Dinon) 
niet te hebben verplicht de door de 
kopers van de aangrenzende kavels ver
worven rechten in acht te nemen, en 
zulks terwijl zijzelf vroeger aan deze 
buren had verkocht en zij met zekerheid 
wist dat een dergelijk verzuim tot gevolg 
ging hebben een toestand te scheppen 
-die htiD rechten kon aantasten, eiseres 
in hager beroep ... (thans eiseres) een 
·quasi-delictuele font heeft begaan " ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1134, 
1135, 1142, 1145, 1146, 1147, 1149, 
1150, 1151, 1382, 1603, 1625 en 1626 
van het Burgerlijk W etboek, 

do01·dat het arrest beslist dat eiseres, 
·die aan de verweerders Dedry -de Caf
meyer en Breuer-Lambert gronden had 
verkocht, jegens hen aansprakelijk was 
bij de latere verkoop van een grond aan 
de verweerder Dinon, en deze beslissing 
hierop grondt « dat door willens en wetens 
de koper van de litigieuze gro'1d niet te 
hebben verplicht de door de kopers van 
de aangrenzende kaveis verworven rech
ten in acht te nemen en zulks terwijl 
zijzelf vroeger aan deze buren had ver
kocht en zij met zekerheid wist dat een 
dergelijk verzuim tot gevolg ging hebben 
een toestand te scheppen die hun rechten 
kon aantasten, eiseres in hager beroep, 
de personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid «La Nationale Fon
ciere "• een quasi-delictuele fout had 
b .egaan "• ' 

tenvijl de aquilische aansprakelijkheid, 
inzonderheid de eenvoudige aansprake
lijkheid die geregeld wordt bij de arti
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
'N etboek, niet denkbaar is wanneer er 
tussen partijen contractuele banden be
staan, ten deze banden van verkoopster 
en kopers, en de schade waarvan vergoe
ding wordt gevorderd in verband staat 

met de, zelfs opzettelijke, nietcuitvoering 
van aldus aangegane contractuele ver-
bintenissen : · · 

Overwegende dat, zoals uit het ant
woord op het eerste middel blijkt, het 
arrest heeft kunnen stellen dat de schade 
waarvan door de verweerders vergoeding 
werd gevraagd niet voortvloeide uit het 
niet nakomen van een contractuele ver
plichting die eiseres jegens hen l:tad 
aangegaan in de in 1954 en 1955 opge
maakte verkoopsakten, doch wei uit een 
foutieve gedraging van eiseres te hunnen 
opzichte, in 1966, bij de afstand door 
haar aan Dinori. van een aangrenzend 
perceel, door willens en wetens aan deze 
koper niet te verbieden erop een onroe
rend goed met bedrijfsbestemming te 
bouwen en door aldus de verworven 
rechten van de verweerders aan te 
tasten; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

II. In zover de voorziening gericht IS 

tegen Dinon : 

W at de voorziening betreft 

Overwegende dat tussen deze verweer
der en ei~eres geen geding werd inge
spannen voor de feitenrechter; dat de 
tot staving van de voorziening aangevoer
de middelen vreemd zijn aan de beslissing 
die uitspraak doet op de rechtsvordering 
van de verweerders Dedry-de Cafmeyer 
en Breuer-Lambert tegen Dinan; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

W at de vordering tot bindendverkla
ring van het arrest betreft : 

Overwegende dat, ten gevolge van de 
verwerping van de voorziening in zover 
ze gericht is tegen de echtgenoten Dedry
de Cafmeyer en de echtgenoten Breuer
Lambert, deze vordering niet ontvanke
lijk wordt bij gebrek aan belang ; 

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

19 november 1970. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Bayot, eerste voorzitter. 
- Ve?·slaggeve?·, de H. Perrichon. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de 
HH. Fally en De Bruyn. 
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I e KAMER. - 19 november 1970. 

I 0 HUUR VAN WERK. - ARBEIDS· 
OVEREENKOMST . - AANNEMING VAN . 

WERKEN.- 0v:E<REENKOMST BIJ AAN· 
BESTEDING MET BEKENDMAKJNG EN 
EEN BEROEP OP MEDEDINGING. - WET 
V.A.c"< I5 MEl I8i6, ARTIKEL 2I, EN WET 
VAN 4 MAART I963, ARTIKEI,EN 5 EN 6 . 
- GELIJKHEID VAN DE INSCHRIJVERS. 

2° HUUR vAN WERK. - ARBEIDS
OVEREENKOMST. - AANNEMING VAN 
WERKEN.- 0VEREENKOMST BIJ AAN· 
BESTEDING l\1ET BEKENDMAKING EN 
EEN BEROEP OP MEDEDINGING. 
WET VAN I5 MEl I846, ARTlKEL 2I, 
EN WET VAN 4 JVIAART I963, ARTI· 
KELEN 5 EN 6.- GELIJKHEID VAN DE 
INSCHRIJVERS. - BEGRIP. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER· 
LIJKE ZAKEN. - MID DEL DAT ENKEL 
KRITIEK OEFENT OP EEN RED EN VAN 
DE BESTREDEN BESLISSING. - BE
SCHIKKENDE GEDEELTE WETTELIJK 
VERANTWOORD DOOR EEN JL~DERE 

REDEN. - MIDDE'L ZONDER BELANG. 
- NIET-ONTV .A.c"<KELIJKHEID. 

I 0 De oveteenkomsten voo1· aanneming 
van we1·ken die, met toepassing van de 
artikelen 21 van de wet van 15 mei 1846 
op de comptabil~teit van de Staat (I) 
(2) (3) (4) of 5 en 6 van de wet van 
4 mam·t 1963 bet1·ef}ende het slu~ten van 
ove?·eenlcomsten voo1· 1·elcening van de 
Staat wonlen gesloten bij aanbesteding 
met een be1·oep op mededinging en be-

(1) Artikel 21 van de wet van 15 mei 1846 
is opgeheven bij artikel 15-2° van de wet 
van 4 maart 1963. 

(2) De werken werden in 1!J51 aan de mse
ressen toegewezen. 

(3) Artikel 21 van de wet van 15 mci 1846 
luidt als volgt : « Al de kopen in 's lands 
naam worden aangegaan met mededinging, 
met openbaarmaking en t egen vaste prijs, 
behoudens de uitzonderingen door de wetten 
vastgesteld of in bet volgend a rtikel vermeld ». 
Artikel 5 van de wet van 4 maart 1!J63 
vermeldt « De overcenkon1sten worden 
gesloten h etzij b1j aanbesteding of door 
offerteaanvraag naa.r keuze van de Minister, 
hetzij onderhands in de gevallen genoemd. in 
artikel 12 », Artikel 6. van dezelfde we-.; geeft 
een omschrijving van de overeenkomst voor 
aanneming van werken bij openbare a.a.nbe
steding. 

(4) D e wet van 16 m aart 1954 betreffende 
d e cont.role op sommigc instel!ingen van open· 

kendmalcing, implice1'en de gelijkheia 
tussen de insch1'ijvers en onder meer dat 
de rechten en verplichtingen van degene 
aan wie het we1·k is toegewezen op geen 
andere wijze mogen bepctald worden 
dan de ?'echten en vetplichtingen van. 
een ande1·e insch1·ijve?· aan wie het we1·k 
wordt toegewezen (5) . (Impliciete oplos
sing.) 

2° Indien hij aan wie, met toepassing van. 
de m·tikelen 21 van de wet van 15 m ei 
1846 op de comptabiliteit van de Staat 
of 5 en 6 van de wet van 4 maart 1963' 
bet1·ef}ende het sluiten van ove?·eenlcom
sten voo1· 1·elcening van de Staat, de 
we?"ken zijn· toegewezen, waa?'VOO?' een. 
openbaa1· be1·oep is gedaan op de m ede 
dinging, cleelgenomen heeft aan de 
studie en de voo?·be?·eiding van het bestek 
en de bijlagen en het opmalcen hie1·van, 
stelt de ?'echte?' wettelijlc de 1·echten en 
ve1·plichtingen van deze aanneme1· vast 
en schendt de?'l!alve geenszins de 1'egel 
van de gelijkheid tussen de insch?·ijve?'s, 
wannee1· hij niet alleen op rlezc documen 
ten ste~tnt maa1· ook op gegevens die 
ext1·insielc zijn aan de zaak, met name de 
t~tssen de pa1·tijen gevoe1·de briefwisse
ling, waa?·~tit een aanspralceUjkheid lean 
wo1·den ajgeleid, die eigen is aan de 
aanneme1· en noodzakelijk vreemd aan de 
ande1·e insch?-ijve?·s . 

3° N,:et ontvankelijk, wegens het ontb1·elcen 
van belang, is het middel dat enkel 
lcTitiek oejent op een . 1·eden van de 
best?·eden beslissing, indien het beschik 
kende gedeelte wettelijk vemntwoord is 
doo1· een ande?·e 1·eden ( 6) . 

baar nut, zoa ls zij is gewijzigd en aangevuld 
hij het koninklijk besluit nr 88 van 11 novem
b er 1967, legt in beginsel aan de erin genoemde· 
instellingen dezelfde regels op voor hun 
overeenkomsten van aanneming van werken, 
leveringen en diensten a ls die welke gelden 
voor de Staat. De intercommunale v erenigin
gen, lijk d e verweerster, die in d e wet van 
16 maart 1954 niet worden vermeld, . passen 
de regels inzake openbare aanbestedingen toe , 
zoals deze zijn vastgesteld bij de wettelijke 
bepalingen waarvan sprake in de noot 3. 

(5) R aadpl. J.\II. A. FLA.MME, Traite theorique 
et p1·atique des nta?'ches publics, nrs 806, 808, 
!JOO en noot 2, en A . CLOQUET, L es adjudica· 
t-ions des pouvo·irs publics sous leur aspect 
moral, Gent, 1938, biz. 65 en volg. 

(6) Cass., 1 juni 1967 (Ar1·. cass., 1967, 
b iz. 1200); 30 oktober 1!J70, sup1·a, biz. 202; 
raadpl. cass., 17 september l!J70, supra, 
biz. 50. 
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(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR ZWIT

SERS RECHT « L. VON ROLL " EN 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP << ENTREPRI
SES EDOUARD FRANQOIS EN ZOON ll, 

T. COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP «SO 
CIETE INTERCOMMUNAL]; DE PROPRETE 
PUBLIQUE" [S.I.P.P.] . ) 

ARREST (vertaling). 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
'schending van de artikelen 21, 22 van 
de wet van 15 mei 1846 op de comptabi
liteit van de Staat, 91 tot 99 van het 
koninklijk besluit van 10 december 1868 
houdende algemeen reglement op de 
comptabiliteit van de Staat, welke voor
melde bepalingen van kracht waren ten 
tijde van het afsluiten van de litigieuze 
overeenkomst, ll34, ll35, ll56, ll58, 
ll61, ll62, ll63, 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 97 van de 
Grondwet en, voor zoveel als nodig, 1, 5 
en 12 van de wet van 4 maart 1963 
betreffende het sluiten van overeenkom
sten voor rekening van de Staat, 

doo1·dat het bestreden arrest, dat erop 
wijst, enerzijds, dat de ontoereikendheid 
van de door de eiseressen gebouwde 
fabriek het gevolg was van de kens, als 
berekeningsgrondslag voor de installa
ties, van een te lage onderste verbran
dingswaarde van het voor de verbran
ding bestemde vuil en, anderzijds, dat 
de eiseressen betoogden dat zij niet 
aansprakelijk gesteld konden worden 
voor deze fout omdat zij een fabriek 
gebouwd en afgeleverd hadden overeen
komstig de gegevens van het bestek, 
inzonderheid van de artikelen 78 en 79 
en van de bijlagen 4 en 5, in verband 
met de te verbranden hoeveelheden vuil 
en met de onderste verbrandingswaarde 
die voor de berekening van de afmetingen 
van de fabriek in aanmerking moest 
worden ge~~omen, verklaart dat de draag
wijdte van de bepalingen van het bestek 
met betrekking tot de onderste verbran
dingswaarde op grond van de gezamen
lijke gegevens van de zaak moet worden 
vastgesteld, zonder gescheiden te worden 
van de antecedenten die de tekst ervan 
hebben gerechtvaardigd, en beslist dat 
de eiseressen aansprakelijk zijn voor de 
keus van een te lage onderste verbran
dingswaarde, ·welke beslissing in hoofd
zaak wordt verantwoord door de over
weging, enerzijds, dat uit de gegevens 

n. ,_, .,,.m 1!\71 - !\ 

van de zaak en, inzonderheid, uit de 
medewerking die de eerste eiseres, v66r 
de aanbesteding, aan de studies en voor- · 
bereidende werken van verweerster heeft 
verleend, alsmede uit de verklaringen 
die de eerste eiseres zowel v66r als na 
de aanbesteding heeft afgelegd in ver
band met de capaciteit van de fabriek 
om het vuil, zelfs dat met een hoge 
onderste verbrandingswaarde, te ver
branden onder de door verweerster 
gestelde voorwaarden, volgt dat door in 
a ,tikel 113 van het bestek te bepalen 
dat de inschrijvers moesten waarborgon 
1° de verbranding van het door de 
verenigde gemeenten verzamelde vuil 
binnen de bij de artikelen 78 en 79 
bepaalde perken inzake hoeveelheid en 
hoedanigheid, en 2° de verbranding van 
het vuil, zonder bijkomende brandstof, 
vanaf een onderste verbrandingswaarde 
van 1.000 Kcal, verweerster zich enkel 
had willen deld{en tegen het enige 
gevaar waarop de eerste eiseres had gewe
zen in verband met de verbranding van 
het vuil dat weinig brandbare stoffen 
bevat, doch de eiseressen niet had kunnen 
vrijstellen alle maatregelen te nemen 
opdat de afmetingen van de fabriek het 
vuil met een hoge onderste verbran
dingswaarde kon verb,randen, en door 
de overweging, anderzijds, dat het, voor 
de beoordeling van de betwiste bepalin
gen van het bestek en van zijn bijlagen, 
niet ter zake dienende was na te gaan 
hoe de andere inschrijvers deze bepalin
gen haddon kunnen opvatten, daar de 
overeenkomst tussen verweerster en de 
eiseressen verduidelijkt wordt door de 
bijzondere elementen die de betrekki:ngen 
tussen deze partijen haddon omringd, 

te1·wijl de litigieuze overeenkomst werd 
aangegaan na een wedstrijd-aanbesteding 
waartoe verschillende ondernemingen wa
ren uitgenodigd; deze wijze van sluiten 
van de overeenkomsten inzake werken 
impliceert dat aile concurrenten hun 
inschrijving hebben opgemaakt op basis 
van een bestek dat voor allen hetzelfde 
is en waarin de juridische en technische 
voorwaarden van de te sluiten overeen
komst worden bepaald, zodat het met 
deze wijze van sluiten van de overeen
komsten inza.ke werken niet verenigbaar 
is de bepalingen van dit bestek, met name 
die :rp.et betrekking tot het voorwerp en 
de omvang van de verbintenis van de 
aannem er uit te leggen en de draagwijdte 
ervan te bepalen door te ste1.men, zoals 
de feitenrechters hebben gedaan, op de 
bijzondere betrekkmgen die v66r de 
aanbesteding werden aangeknoopt tussen 
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de bouwheer en de inschrijver aan wie de 
overeenkomst werd toegewezen en op 
door deze laatste afgelegde verklaringen, 
daar het mechanisms zelf van de aanbe
steding, dat de gelijkheid van de inschrij
vers impliceert, de rechter verplicht, tot 
staving van zijn uitlegging van de bepa
lingen van bet bestek, slechts rekening 
te houden met elementen uit de aanbe
stedingsbescheiden die aan de concm·ren
ten werden overha1idigd om hun aanbie
dingen op te maken, alsmede uit de 
inschrijving die door de gekozen inschrij
ver werd ingediend (schending van alle 
in het middel vermelde wettelijke bepa
lingen met uitzonderil1g van artikel 97 
van de Grondwet) ; 

de motivering van het bestreden arrest 
althans een illterne tegenstrijdigheid 
bevat in zover ze, enerzijds, vaststelt dat 
partijen gebonde11 zijn door een contract 
dat na een procedure van openbare 
aanbesteding werd gesloten, en, ander
zijds, voor de uitlegging van de bepalin
gen van dit contract en ter omschrijving 
van de verplichtingen die hieruit voor 
de partijen voortvloeien, extrinsieke 
omstandigheden aanvoert die niet uit de 
aanbestedil1gsbescheiden of nit de over
eenkomst zelf gehaald zijn (schending 
van t>.rtikel 97 van de Grondwet en, voor 
zoveel a ls nodig, van de andere in het 
middel aa11geduide wettelijke bepalin
gen): 

Overwegende dat in 1951 de werken 
aan de eiseressen, die als tijdelijke vereni
ging optrade11, werden toegewezen inge
volge een wedstrijd-aanbesteding die door 
verweerster, opdrachtgeefster van het 
werk, was georganiseerd ; 

Overwegende dat uit de niet bekriti
seerde vaststellingen van het arrest blijkt 
dat de onvoldoende verbrandingscapa
citeit van de door h en gebouwde fabriek 
het gevolg is « van de keus, als bereke
ningsgrondslag voor de installaties, van 
een te lage onderste verbrandingswaarde 
van het voor de verbranding bestemde 
vuil ; o o o dat deze fundamentele font 
vaststaat; dat partijen elkaar hiervoor 
aansprakelijk stellen ; dat dit het hoofd
punt van het geding is .. o en dat van de 
eraan te geven oplossing in beginsel 
het lot afhangt van de wederzijdse 
vorderingen die partijen voor de scheids
rechter hebben gebracht; dat de eiseres
sen in hoger beroep (thans eiseressen) 
elke aansprakelijkheid voor de gemaakte 
fout ontkennen op grond dat zij een 
fabriek gebouwd en geleverd hebbell 
overeenkomstig de gegevens van het 

bestek .. o die op de te verbranden hoeveel
heden en op de in aanmerking te nemen 
onderste verbrandingswaarde betrekking 
hebben >>; 

Overwegende dat uit het arrest blijkt 
dat, ter verwerping van dit verweer en 
om de eiseressen aansprakelijk te ver
klaren, het hof van beroep, dat er boven
dien op wijst dat krachtens het bestek 
« de aannemer belast zou zijn met de 
conceptie alsook met de uitvoering van 
de fabriek » en dat « de conceptie van 
een dergelijke fabriek een zeer bijzondere 
techniek vereist die de specialist geacht 
wordt volkomen te beheersen », op ver
schillende gegevens steunt, onder meer 
op de briefwisseling die sinds 194 7 tussen 
verweerster en de eerste eiseres werd 
gevoerd « in een stemming van onerva
rene ten opzichte van specialist " ; 

Dat het arrest er in dit opzicht op 
wijst « dat de vermootschap van Roll in 
een brief van 2 april 1949 haar suggesties 
voorstelde voor het opmaken van het 
bestek en dat ze op 7 november 1949 
gedaagde in hoger beroep (thans ver
weerster) gelukwenste met een ontwerp 
van bestek - wat een vaste aanwijzing 
is van de medewerking die van Roll aan 
de studies en voorbereidende werken 
van gedaagde in hoger beroep heeft 
verleend ; dat gedaagde in hager beroep 
beweert dat zij het definitief bestek 
reeds eind 1950 officieus heeft meege
deeld en clat op grond van een brief 
van de ve1mootschap van Roll van 
27 februari 1951 mag worden aangenomen 
dat zulks wei degelijk het geval is 
geweest "; 

Overwegende dat het hof van beroep 
uit deze gegevens afleidt, enerzijds, dat 
in de mate zelf dat de eiseressen zich 
wilden verschuilen achter een verkeerde 
vaststelling van de gemiddelde onderste 
verbranclingswaarde die in aanmerking 
moest worden genomen, deze font haar 
oorsprong vond in « de doctrine » van 
de eerste eiseres op wie verweerster zich 
had verlaten en die zij had geraadpleegd 
in verband met de moeilijkheden die de 
verbranding van vuil met een betrekke
lijk hoge onderste verbrandingswaarde 
kon opleverell ; anderzijds, dat, zowel 
v66r als na de aanbesteding, de eiseres
sen, die zich niet hebbell kunnen ver
gissen omtrent de te verbranden hoeveel
heden vuil of omtrent de variaties in de 
onderste verbrandingswaarden die val
gens de aard ervan in aamnerking moes
ten worden gen01nen, verweerster voort
dure11d, zelf nog na de inbedrijfstelling 
van de fabriek, hebben gerustgesteld en 
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aldus hebben doen blijken dat zij bleven 
bij een conceptie die nadien verkeerd · 
bleek te zijn ; 

Overwegende dat het middel er toe 
strekt . te doen aannemen dat de gelijke 
behandeling die in een wedstrijd-aanbe
steding tussen alle inschrijvers moet 
bestaan, het hof van beroep, bij de 
beoordeling van de draagwijdte van de 
bepalingen van het bestek en van de 
bijlagen, verplichtte geen rekening te 
houden met alle gegevens van de zaak 
die extrinsiek zijn aan deze bescheiden 
op zich:lelf beschouwd, zoals ze voor 
elke andere inschrijver golden, en aan 
de bescheiden van de inschi:'ijving ; dat 
aldus, volgens het middel, zonder invloed 
zou zijn de omstandigheid dat, in tegen
stelling met een ander inschrijver die in 
niets zou hebben bijgedragen tot de 
verkeerde technische voorlichting van 
verweerster, de eiseressen, volgens de 
niet bekritiseerde vaststellingen van het 
arrest, niet alleen verweerster hun con
cepties betreffende het probleem van de 
verbranding van vuil met een hoge 
onderste verbrandingswaard.e hebben bij
gebracht, doch ook tot het tot stand 
komen van het bestek hebben bijgedra
gen; 

Overwegende dat aldus blijkt dat de 
regel van de gelijkheid van de inschrij
vers in een wedstrijd-aanbesteding ten 
deze niet van toepassing is ; dat deze 
regel het hof van beroep niet kon ont
slaan, bij de beoordeling van de draag
wijdte van de bepalingen van het bestek 
en van de v'ermeldingen van de bijlagen 
ervan, rekenirtg te h.ouden met de 
concrete gegevens van de zaak, 1net name 
de tussen partijen gevoerde briefwisseling 
en de deelname van de eerste eiseres in 
het opmaken van h.et bestek, waaruit 
volgde dat de conceptiefout uitsluitend 
aan de eiseressen te wijten was; 

Dat hieruit volgt dat, daar de eiseressen 
een aansprakelijkheid op zich. h.adden 
genomen die hun eigen was en die 
noodzakelijk vreemd was aan de andere 
inschrijvers, het arrest, dat op gegevens 
tot vaststelling van· deze aansprakelijk
heid steunt om te stellen dat het wegens 
deze aansprakelijkheid « niet ter zake 
dienende was na te gaan hoe de andere 
inschrijvers de · bepalingen hadden kun
nen opvatten » van het bestek en van 
de bijlagen, de door het middel aange
voerde gelijkheidsregel niet heeft kunnen 
schenden; 

Dat het arrest dus wettelijk en zonder 
tegenstrijdigheid zijn beslissing verant
woordt; 

Dat het middel niet kan worden aan- · 
genomen; 

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

doo1·dat het bestreden arrest, recht
doende op de door de eiseressen ingestelde 
rechtsvordering tot betaling van het 
saldo van de aanneming, de beslissing 
van de scheidsrechters bevestigt waarbij 
de veroordeling van verweerster tot het 
opmaken van de eindafrekening tussen · 
partijen wordt opgeschort en na, ener
zijds, herinnerd te hebben aan de tame
lijk verwarde toestand die was voort
gevloeid uit het feit dat de eiseressen 
een voorlopige oplevering hadden ge
vraagd die zij als « juridisch » hadden 
gekwalificeerd, terwijl ze beloofden « de 
opgegeven en op te geven gebreken te 
verhelpen », en uit het feit dat verweer
ster zich op 6 januari 1958 had beperkt 
tot een « inventa.ris » of een « proces
verbaal van onderzoek », en er, ander
zijds, op gewezen te hebben dat artikel26, 
letter A, van het bestek bepaalde <lat 
de voorlopige oplevering van de werken 
zou plaats hebben binnen de maand na 
de voltooiin.g ervan, dat op dat ogenblik 
de gebouwen van de fabriek en aile 
installaties waarmee zij uitgerust zijn 
geen aanleiding mochten geven tot enig 
voorbehoud en dat, in het tegenover
gesteld geval, de voorlopige oplevering 
zou worden uitgesteld tot op het ogenblik 
dat de aannemer zijn aanneming voor 
voorlopige oplevering geschikt zou ge
maakt hebben, zijn beslissing om de 
scheidsrechterlijke uitspraak op dit punt 
te bevestigen verantwoordt door de over
waging dat in het begin van 1958 de 
werken de voorwaarden van deze bepa
ling van het bestek niet vervulden, daar 
verweerster menigmaal voorbehoud had 
gemaakt hetwelk, zoals uit de latere 
gebeurtenissen bleek, in verschillende 
gevallen betrekking had op fundamen
tele grieven, dat niet bleek dat verweer
ster had willen afzien van het beding 
van het bestek waarbij in een dergelijk 
geval de voorlopige oplevering wordt 
uitgesteld, en dat de beloften van de 
eiseressen « de gebreken te verhelpen » 
aan de vereisten van artikel 26, letter A, 
beantwoordden, 

te1·wijl : 1° de hierboven overgenomen 
redenen van h.et arrest niet passend 
antwoorden op de aanvullende condusies 
en op de tweede aanvullende conclusies 
van de eiseressen die deden gelden dat, 



...-- 260-

daar de fabriek ·in 'bedrijf was gesteld 
na de voltooiu1.g van de werken in de loop 
van .het jaar 1957 en in november en 
december 1957 op bevredigende wijze 
had gewerkt, ziJ in een brief van 
20 december 1957 de voorlopige opleve
ring hadden gevraagd, dat verweerster 
in een brief van 31 december 1957 erin 
uitdrukkelijk had toegestemd hun deze 
oplevering te verlenen en dat, zo zij het 
gepast had gevonden h et proces-verbaal 
van 6 januari 1958 « inventaris » te 
noemen, de werken niettemin op dat 
ogenblik voorlopig opgeleverd konden 
worden, behalve wat het gemaakte voor
behoud betrof (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 2° de vaststelling 
dat verweerster i11. het begin van 1958 in 
talrijke gevalleri voorbehoud had ge
maakt en dat niet bleek dat zij had willen 
afzien van het beding van het bestek 
waarbij in dit geval de voorlopige ople
vering wordt uitgesteld, onverenigbaar 
is met de ldare en duidelijke bewoordin
gen, overgenomen iu de tweede aanvul
lende conclusies van de eiseressen, van 
de brief van verwe~;~rster van 31 december 
1957 waarin zij verldaarde dat « onze 
raad van beheer met het oog op een 
verzoening toestemt in een voorlopige 
oplevermg van nu af aan en onder de 
voorwaarden die in uw voormelde brief 
nr. 218a van 20 december 1957 werden 
uiteengezet >> (schending van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek), en , de feitenrechters 
bovendien de feitelijke redenen niet 
hebben opgegeven op grond waarvan 
men ten deze afwijkt van de schijnbare 
zin van de bewoordingen waarin ver
weerster haar instemming had uitge
drukt met de voorlopige oplevering die 
door de eiseressen was gevraagd (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet); 
3o het overnemen van de tekst van 
artikel 26, letter A, van het bestek en de 
vaststelling dat in het begin van 1958, 
nu verweerster in talrijke gevallen voor
behoud had gemaakt, de werken de 
gestelde voorwaarden niet vervulden 01n 
opgeleverd te worden, niet kunnen wor
den beschouwd als een passend antwoord 

(1) Tegen het eerste middel h ad de verweer
ster drie gronden van niet-on~vankelijkheid 
opgeworpen, afgeleid uit : 1° de nieuwheid, 
2o de · vermenging van feiten ' en recht en 
so het ontbreken van belang, omdat het 
beschikkende gedeelte waartegen het gericht 
was wettelijk verantwoord was door een 
andere, niet gekritiseerde reden. 

op het door de eiseressen in hun aanvul
lende conclusies voorgedragen middel 
volgens hetwelk door verweerster niet 
r edelijk kan worden betoogd dat zij het 
recht had de voorlopige oplevering te 
onderwerpen aan de volledige voltooiing 
van de werken, alsmede aan het ontbre
ken van elk gebrek (schending van 
artikel 97 v an de Grondwet) : 

Overwegende dat het anest erop wijst, 
zonder deswege te worden bestreden, 
« dat de wederkerige verplichtingen van 
de contractanten correlatief zijn ; dat 
de eiseressen in hoger b eroep (thans 
eiseressen) hun verplichtingen niet heb
ben nagekomen daar zij er niet voor 
gezorgd hebben dat de fabriek met de 
vereiste capaciteit werkte ; dat de door 
gedaagde in hoger beroep (tha:ns verweer
ster) opgeworpen exceptie wegens ge
brekkige uitvoering terecht werd aan
genomen ; . . . dat het derhalve a.ls zeker 
voorkomt dat de schuldvordering van 
gedaagde in hoger beroep, die talrijke en 
belangrijke posten omvat, die van de 
eiseressen in hoger beroep zal overtref
fen >>; 

Overwegende dat deze gronden vol
staan als wettelijke verantwoording van 
de beslissing om de veroordeling van 
verweerster tot de betaling van het saldo 
van de prijs van de aanneming op te 
schorten en om dit saldo op h et credit 
van de eiseressen te plaatsen in de eind
afrekening die moet worden opgemaakt ; 

Dat aldus blijkt dat het middel, dat 
ten overvloede gegeven. overwegingen 
van het arrest bekritiseert die afgeleid 
zijn tilt een ontbreken van een voorlopige 
oplevering van. de werken, niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang ; 

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

19 november 1970. - 1e kamer. -
Voorzitte1·, de H . Bayot, eerste voorzitter. 
- VeTslaggeve?·, de H. Perrichon. -
Gelijkl~tidende conclusie (1), de H. Dumon, 
a dvocaat -generaal. - Pleite?·s, de 
HR. VanRyn en Simont. 

Het openbaar ministerie had geconcludeerd 
tot de verwerping van deze gronden van 
niet-ontvankelijkheid ; wat de eerste grond 
betreft, was het met de verweerster van 
oordeel dat h et middel niet was voorgelegd 
aan de feitenrechter door de partijen, doch 
b esloot niettemin tot de ontvankelijkheid 
ervan, omdat h et steunde op een wettelijke 
bepaling van openb are orde, met name de 
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1 e :KA.:MER. - 20 november 1970. 

1° VERZEKERINGEN.- RECHTSVOR
DERING DIE VOORTVLOEIT UIT EEN 
VERZEKERINGSPOLIS. - VERJARINGS
TERMIJN. 

2° VERZEKERINQ-EN.- RECHTSVOR
DERING DIE VOORTVLOEIT UIT EEN 
VERZEKERINGSPO;r.IS. - GEBEURTENIS 
VANAF WELKE DE VERJARINGSTER!VIIJN 
BEGINT TE LOPEN. 

1° Elke 1'echtsvo1·de1·ing die voortvloeit tbit 
een ve1·zeke1·ingspolis is · ve?jcta?·d do01· 
ve1·loop van d1·ie jm·en, te 1·ekenen van 
de gebetwtenis waaTop zij is geg1·ond (1). 
(Wet van 11 juni 1874, art. 32 .) 

regel van de gelijkheid tussen de inschrijvers 
op een aanneming van werken, bij openbare 
aanbesteding door een intercommunale ver
eniging. 

(1) Artikel 32 van de wet van 11 juni 1874 
op de verzekeringen verbiedt evenwel niet dat 
de partijen in de polis een kortere t ermijn 
vaststellen (cass., 25 januari 1968, A1'1'. cass., 
1968, biz. 702, alsmede de noot get. R. H.). 

(2) Verweerster, als verzekeraarster van 
de burgerlijke aansprakelijkheid van eiser, 
had deze laten dagen voor de rechtbank vim 
eerste aanleg, ten einde op grondslag van 
artikcl 16 van de wet van 11 jnni 1874 terug
betaling van de aa.n de getro:ffene betaalde 
sommen te vorderen. De eis was gesteund op 
de grove font van eiser. 

Voor het hof van beroep had eiser de ont
vankelijkheid van de eis betwist. Deze 
betwisting rustte op de verjaring, om de reden 
dat de gebeurtenis waarop de eis steunt niets 
anders kan zijn dan het verkeersongeval zelf 
en da t sindsdien meer dan drie jaar verlopen 
waren v66r de inleidende dagvaarding. 

De exceptie van onontvankelijkheid wer,d 
door het bestreden arrest afgewezen op de 
grond dat niet het ongeval doch wel de aan 
de getro:ffene gedane uitkering de " gebeurte
nis " nitmaakt waarop onderhavige regres
vordering is gesteund. Daaruit volgde dat, 
in die stelling, de termijn die verband houdt 
met de uitgekeerde vergoedingen niet kon 
verstreken zijn. 

Indien het aanvangspunt van de verjaring 
van de vordering, gesteund op de grove fout 
van de verzekerde, de dag is waarop de 
verzekerde zich schuldig gemaakt heeft aan 
deze grove fout, was de vordering verjaard. 
Zij moest ook als verjaard beschouwd worden 
zo het aanvangspunt van de v erjaring de dag 
is waarop de verzekeraar kennis heeft gekre
gen van die grove fout. 

2° De gebeU?·tenis waamp geg1·ond is de 
1·echtsvordering van de ve1·zeke1·am· tegen 
de ve1·zekm·de tot te1·ugbetaling van de 
bedmgen welke hij aan het slachtoffer 
van een ongeval heeft uitgekee1·d, in 
geval van gtove schulcl van de ve1·zeke?·de, 
gebetwtenis vanaf welke de cl1·iejarige 
ve1ja1·ing begint te lopen, is niet het 
schadegeval. Ove1· het algemeen is deze 
gebeu1·tenis de betaling doo1· cle ve?·ze
lce?'aa?', nadat is komen vast te staan 
clat hij wettelijk e1·toe gehouden is de 
benadeelde clm·de te ve1·goeden (2). (Wet 
van 11 juni 1874, art. 16 en 32.) 

Artikel 32 van de wet neemt niet « elke 
rechtsvordering " in aanmerking, maar aileen 
« elke rechtsvordering die uit een verzelcerings
cont·ract ontstaat "· Natuurlijk geldt de drie
jarige verjaring slechts voor de vorderingen 
die uit het verzekeringscontract voortspruiten, 
en niet voor andere vorderingen, die wel in 

. betrekking staan met een verzekering, maar 
niet uit de verzekering zelf rechtstreeks voort
vloeien. 

Hier gaat het om de t erugeising van de 
sommen uitgekeerd aan de getro:ffene van het 
verkeersongeval. Dit regres vindt zijn grond, 
niet aileen in artikel 16 van de wet van 
11 juni 1874, maar ook in h~t verzekerings
contract. 

Echter, wat is de b etekenis van het woord 
« gebeurtenis " ? Op deze vraag kan geen 
algemeen antwoord gegeven worden, zelfs niet 
voor de rechtsvordering die nit een verzeke
ringscontract ontstaat. 

Voor de vm·dm·ing van de p1·emie, begint de 
termijn te lopen vanaf d e dag die volgt op 
de vervaldag, zoals in gemeen recht. Gelijk 
steeds inzake verjaring telt de dag waarop het 
recht ontstaat niet mee. · 

De vordering tot ver'nietiging wegens slechte 
omsch1·ijving van het 1·isico loopt slechts vanaf 
het tijdstip dat de verzekeraar deze omstan
digheid kent. 

Voor de vordering st?·elclcende tot uitbelaling 
van de pustatie v an de verzekeraar na het 
ongeval is dit ongeval het aanvangspunt van 
de verjaringstermijn. 

Inzake aansprakelijkheidsverzekering k an 
men zich afvragen of de verjaringstermijn 
slechts loopt vanaf het tijdstip dat de aan
sprakelijkheid van de verzekeringnemer tegen
over een derde definitief is vastgesteld, of 
reeds vanaf het ogenblik da t de verzekeraar 
zijn voornemen bekendgemaakt ·heeft het 
aansprakelijkheidsgeval niet te dekken (VAN 
DE PuTTE R., Handboelc voor verzelceringen en 
verzelcm·ingsrecht, p. 139). 

V erweerster wees er in haar memorie van 
antwoord op, dat het vm·haal tegen de verzeke
ringnemer en, zo er reden is, tegen de ver-
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(POPULAIR:m, T. NAAMLOZE1 VJUNNOOTSOHAP 
<< DE1 SOH:E1LDE1 ».) 

.ARR:E1ST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 december 1969 door h et 
Hof van b eroep t e Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 32 van de wet v an 11 juni 
1874 op de verzekeringen (titel X van 
Boek I van het Wetboek van koophan
del), 

do01·dat h et bestreden arrest, recht 
spreker1de over de eis van een verzeke
raar tegen zijn verzekerde tot verhaal, 

zekerde, andere dan de n emer, h etwelk volgens 
artikel 11 van de wet toebehoort aan de 
verzekeraar die ten behoeve van de bena 
deelde personen b etalingen heeft verricht, 
w elke zijn verbintenissen jegens zijn verze
kerde overschrijden, of waarvan hij kan 
. stellen ontslagen te zijn krachtens de wet of 
krachtens het verzekeringscontract, wat in 
d e zaak het geval was, vergelijlcbaa1' is m et 
de vordering tot t erugeising van het onver
schuldigde. In b eide gevallen kan het aan
v angspunt van de verjaring maar het tijdstip 
zijn waarop d e verplichting tot teruggave 
ontstaan is. 

Betekent dit niet dat het noodzakelijk de 
dag is, waarop de voor teruggave vatbare 
b etaling is verricht ? De b etaling is inderdaad 
een noodzak elijk vereiste voor h et verhaal 
van de verzekeraar. 

De verjaring kan in elk geval niet lopen 
voorda t de verzekeraar over een vordering 
b eschikt om de verzekerde tot terugbetaling 
te dwingen. Een rechtsvordering tot beta ling 
vereist dus een voorafgaande betaling. Het 
Hof h a d zich daaromtrent nog niet uitge
sproken maar d eze zienswij ze wordt gedeeld 
door de doctrine. De auteur van het verbum 
" Assurances terrestres " in het Reperloi1·e 
pmtique a.~ d?·oit belge schrijft dienaangaande, 
da t de vordering tot terugbetaling van d e 
door de verzekeraar betaalde vergoeding bij 
grove fout van de verzekerde verjaart n a 
drie jaar m et ingang van de definitief geworden 
penale veroordeling ; aan deze veroorcleling 
ontleent de verzek eraar zijn recht op de 
vordering en d e verplichting tot teruggave 
ontstaat vanaf h aar datum, en niet vanaf 
de dag der betaling (Rep. pmt. d1·. belge, 1969, 
Bijv. III, v 0 Assu1·ances terrest1·es, nrs 406 en 
407 ; raadpl. WETS, " Le point cle depa;t de 
la prescription en assurance-responsabilite 
civile automatique "• noot onder Beroep Gent, 
18 april 1955, Rev. m·it. ju1·. belge, 1956, 

wegens zware fout van de verzekerde, 
van de sommen betaald tot dekking van 
een schadegeval dat zich voorgedaan 
heeft meer dan drie jaren v66r het 
instellen van de eis, eis waarvan niet 
b etwist werd dat hij voortvloeit uit de 
verzekeringspolis en dus met drie j aar 
verjaart, desondanks weigert de eis ver
jaard te verklaren en daartoe beslist op 
de grand << dat geenszins het ongeval, 
doch wei de aan het slachtoffer gedane 
uitkering de gebeurtenis uitmaakt waarop 
onderhavige regresvordering voortvloei
ende uit de polis steunt, zodat slechts 
v anaf dit oge11.blik de wettc;Jlijke driejaren
termijn een aanvang nam », 

tenvijl het aanvangspunt van de ver
jaring van een vordering gesteund op de 

p. 250 . en volg.; zie ook Les Novelles, Droit 
co=ercial, V, L es assurances, I, nr 613). 
MONETTE, DE VILLE en ANDRE, in het 
T1·aite des asstwances te1'1'est?·es, vragen zich 
ook af wat, in het a lgemeen gezien, de gebeur
tenis is waarop d e r echtsvordering is gegrond . 
Op deze vraag wordt er geantwoord dat zij 
h et tijdstip is waarop de verbintenis moet 
wonlen nagelcomen, en waarop bijgevolg de 
sclmldeiser beschilct over een rechtsv01·de1·ing om 
de schuldenaa1· tot betaling van het ve1·schuldigde 
te dwingen (Tmite ass. te:JT., 1955, boekdeel II, 
ill'. 471, p. 180). 

In een voetnoot die gepubliceerd werd bij 
een arrest van h et Hof van beroep te Luik 
wordt er gewag gemaakt van " la certitude 
que la compagnie est legalement tenue 
d'indemniser l e tiers lese. Le point de depart 
du delai de prescription sera (cet element) 
puisque, alors seulement, l'assureur a le droit 
d'exercer son recours >> (civ. Liege, 3 avril 
1968, B ulletin des assurances, 1968, p. 745, 
inz. p. 754. Raadpl. VAN R YN, P1·incipes de 
d1'0it comme1·cial, IV, m-. 2533). Mutatis 
mutandis moet hier hetzelfde principe in 
aanmerking genomen worden. 

En Prof. SIMON FREDERICQ, t en slotte, in 
zijn overzicht van de rechtspraak inzake ver
zekeringen, schrijft : " W anneer de verzeke
raar de derde die een rechtstreekse vordering 
heeft tegen h em, heeft uitbetaald en een 
verhaal uitoefent tegen zijn verzekerde, loopt 
d e verjaring vanaf het feit d at aanleiding 
geeft tot de eis, dus vanaf de datum van de 
b etaling waardoor de subrogatie ten voordele 
van de verzekeraar ontstaat >> (Tijdschl'ift 
vo01· P1·ivaat1·echt, 1969, p . 281, nr. 42). 

De gebeurtenis welke de vordering in het 
Ieven roept is de betaling welke de verzekeraar 
doet nadat het vaststaat dat hij wettelijk 
ertoe gehouden is. 

W.G. 
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zware fout van de verzekerde de dag is 
waarop de verzekerde zich schuldig 
gemaakt heeft aan die zware fou"t;, of 
uiterliJk de dag waarop de verzekeraar 
kennis heeft gekregen van die zware 
fout maar geenszins de dag waar·op de 
verzekeraar de teruggevorderde som 
heeft uitbetaald : 

. Overwegende dat, luidens artikel 32 
van de wet van ll Juni 1874, elke rechts
vordering die voortvloeit uit een verze
keringspolis verjaard is door verloop 
van drie jaren, te rekenen van de gebeur
tenis waarop zij is gegrond ; 

Overwegende dat, in de rechtsvorde
ring van de verzekeraar tegen de ver
zekerde tot terugbetaling van de sam
men welke hij aan het slachtoffer 
van een ongeval heeft uitgekeerd, in 
geval van zware fout van de verzekerde, 
de gebeurtenis, waarop die vordering 
is gegrond en te rekenen waarvan de 
driejarige verjaring begint te !open, niet 
het schadegeval is ; 

Overwegende dat die verjaring niet 
kan !open voordat de verzekeraar over 
een vordering beschikt om de verzekerde 
tot terugbetaling te dwingen ; dat een 
rechtsvordering tot terugbetaling een 
voorafgaande betaling onderstelt; dat 
in de regel de gebeurtenis welke tot 

(1) Het arrest spreekt zich op absolute 
wijze uit over de regel neergelegd in het eerste 
lid van artikel 1315 van het Burgerlijk Wet
hoek, betreffende de bewijslast inzake ver
bintenissen (PASIC., 1968, II, 107). 

Hoewel artikel 1315 voorkomt onder de 
titel III over de verbintenissen uit overeen
komst, is dit in beginsel algemeen van toe
passing in burgerlijk recht (DE PAGE, III, 
1967, nr. 710, blz. 701) : "Hij die de uitvoe
ring van een verbintenis vordert, moet het 
bestaan daarvan bewijzen ». Ei incumbit 
p1·obatio qui dicit, non qui negat. Ma g de 
verweerder dus passief blijven, door enkel de 
verbintenis en, meer in het algemeen, de 
feiten te ontkennen? Heden ten dage komt 
er een evolutie in · de kla.ssieke opvatting van 
de bewijsla.st, zoals deze wordt uitgedrukt in 
artikel1315, lid 1, van hetBurgerlijk Wetboek, 
en in die van de bewijslevering. Deze opvatting 
is besproken in een grondige studie van 
G.' Stevigny, advocaat-generaal bij het Hof 
van beroep te Gent (De Bewijslast in het 
bu?·gerlijlc p1·oces, redevoering die hij heeft 
uitgesproken op d e plechtige openingszitting 
van het Hof van beroep te Gent, de 16• sep
tember 1957, Rechtsk. Weekbl., 16 september 
1957). 

zodanige vordering aanleiding geeft, de 
· betaling is welke de verzekeraar doet 
nadat het is komen vast te staan dat hij 
wettelijk ertoe gehouden is de benadeelde 
derde te vergoeden ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

20 november 1970. - 1• kamer. 
TToo?'z':tte?·, de H. Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - TTe?·slaggever, 
de H. Naulaerts. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Ganshof van der Meersch, 
procureur-generaal. - Pleite1·s, de 
HH. van Heeke en De Bruyn. 

1 e KA.MER. - 20 november 1970. 

OVEREENKOMST.- UITVOERING VAN 
DE VERBINTENIS. - BEWIJSLAST. 

De paTtij die de uitvoe1·ing van een vm·
bintenis vo?"de1·t moet het bestaan daa?'
van bewijzen (1). (Burg. Wetb., arti
kel 1315.) 

Uit de herhaalde kritiek op deze rechtsleer 
blijkt hoezeer de tekst van artikel 1315, 
lid 1, van het Burgerlijk Wetboek aan duide
lijkheid te wensen over laat en niet volledig 
is om de bewijslast en de bewijslevering in 
burgerlijk recht te regelen. 

Het Hof heeft zich meermaals gehouden 
aan de strikte uitlegging van de regel. 

Hij die beweert bevrijd te zijn, moet het 
bewijs leveren van de betaling of van het 
feit dat volgens hem het tenietgaan van zijn 
verbintenis heeft teweeggebracht (cass., 
10 februari 1966, Bull. en PASIC., 1966, I, 
751 ; 5 april 1968, A1T. cass., 1968, blz. 1018). 

D e verweerder voor de feitem·echter die 
betoogt, dat de eiser het bewijs niet levert 
van de gegrondheid van zijn rechtsvordering, 
wordt geen ejser op exceptie (cass., 8 oktober 
1964, Bull. en PASIC., 1965, I, 130; 9 oktober 
1970, A1·r. cass., 1971, blz. 131). 

Inzake verzekeringen werd de regel in 
eenzelfde arrest zonder enig voorbehoud 
bevestigd, zowel ten opzichte van de verbin
tenissen van de verzekeraar, als ten opzichte 
van een oorzaak van vervallenverklaring 
(cass., 19 februari 1965, Bull. en PAsrc., 
1965, I, 628). 

Wanneer de eiser zijn r echtsvordering 
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(DE OI,IPPELE, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 november 1967 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel, afgeleid uit de 
schending van de artikclen 97 van de 
Grondwet, 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 2, 3 van de wet van 14 juli 
1951 houdende vereffening van de door 
de besluitwet van 5 mei 1944 nietig 
verklaarde organismen en diensten en 7 
van de besluitwet van 8 november 1944 
b etreffende de vereffening van de N atio
nale landbouw- en voedingscorporatie, 

steunt op een deskundigenverslag en de v er
weerder tegen het versla.g precieze b ezwaren 
inbrengt, >vordt artikel 1315, lid 1, van het 
Burgerlijk Wetboek geschonden door het 
vonnis dat de rechtsvordering gegrond ver
klaart omdat de verweerder de onjuistheid 
van dit verslag niet bewijst (cass., 14 novem
ber 1957, ibid., 1958, I, 263; 13 december 
1957, ibid., 1958, I, 403). 

Hoewel in de Franse rechtspraak van de 
r echtscolleges, die over de feiten oordelen, 
een tendens bestaat om aan te nemen, eens
deels, dat de pm·tijen moeten samenwm·lcen 
aan de bewijslevering en, anderdeels, dat hij 
die de uitvoering van de verbintenis vordert, 
zich mag beperken tot de bewijslevering van 
feiten waaruit de waarschijnlijkheid van zijn 
r echt kan worden afgeleid, houdt h et Hof van 
cassatie zich daarentegen strikt aan arti
kel 1315 van het Burgerlijk Wetboek. Hij die 
d e uitvoering van een verbinteuis vordert, 
moet het bestaan daarvan bewijz~n; hij die 
beweert bevrijd t e zijn, moet het bewijs 
leveren van de b etaling of van het feit dat 
h et tenietgaan van zijn verbintenis heeft 
teweeggebracht. 

Het Hof blijft verder stelling nemen tegen 
het beginsel dat de partij en aan de bewijs
levering moeten samenwerken en tegen cle 
uitbreiding van de bevoegdheid van de 
rechter inzake bewijs. D e verweerder behoeft 
geen bewijs te l everen zolan g de eiser niet 
volleclig heeft cloen blijken dat zijn stelling 
gegroncl is (cass. fr . civ., 8 januari 1934, 
D. H., 1934, 148; civ., 19 december 1944, 
G. P., 1945, I, 73; civ ., 29 mei 1951, D ., 
1952, I, 53 en de noot get. R. SAVATIER; 
civ., 12 juli 1954, J. G. P., 1954, J., 8331; 
civ., 19 december 1962, D., 1963, I, 18 ; 
civ., 11 mei 1965, D. S ., 1965, I, 626; civ., 
1 juli 1966, J. G. P., 1967, J ., 15305. 

doordat, nu eiser in zijn eerste conclusie 
voor het Hof van beroep had laten 
gelden dat de van hem gevorderde 
bedragen niet verschuldigd waren, dat 
volgens de oorlogsreglementatie, welke 
door verweerder ingeroepen werd om de 
betwiste be::lragen op te vorderen, die 
bedragen slechts verschuldigd waren 
door de melkerijen die aanvaard werden 
en waarvan h et ophalingsgebied of de 
bedrijvigheid vergroot was, dat uit de 
bescheiden ten deze bleek dat het 
ophalingsgebied van de melkerij van eiser 
was verminderd, dat hierdoor zijn bed1ijf 
niet meer leefbaar was geworden en dat 
het door de eerste r echter in acht gena
men feit dat de b etwiste debetnota's 
opgesteld werden op grond van gegevens 
door eiser zelf verstrekt van relevantie 
ontbloot was daar die berekeningen 

I 

Deze opvatting wordt meestal gedeeld 
door de Franse rechtsgeleerden en onder 
meer door GARSONNET en CEZAR-BRU, Tr. 
th. et p1·ctt. de p1·oc. civ. et comrnm·ciale, 1912, 
II, nrs. 236 en volg. ; GLASSON en TISSIER, 
T1·. th. et pmt. de p?'Oc. civ., 1926, II, nrs. 595 
en volg.; JossERAND, G. d?·. civ. pos. j?·., 1930, 
I, nr. 168; SAVATIER, G. dr. ·civ., 1949, II, 
ill'S. 603 en volg. ; PLANIOL en RIPERT, door 
EsMEIN, T1·. pmt. d1· . civ. j1·., 1954, VII, 
ill'S. 1416 en volg. ; PLANIOL, RIPERT en 
BoULANGER, T1·. d1·. civ., 1956, I, nr. 730; 
COLIN en CAPITANT, door JULLIOT DE LA 
MoRANDIERE, TT. d1·. civ., 1957; I, ill'S, 452 
en volg. ; AuBRY en RAu, door EsMEIN, 
D1·. civ. j1·., 1958, XII, blz. 72 ; JULLIOT DE 
LA MORAJ.'<DIERE, D1·. civ., 1960, I, ill'S . 228 
en volg. ; H. en L. MAZEAUD en TUNC, T1·. 
th. et pmt. de la responsabilite civ. delictuelle 
et cont1·act., 1965, I, nrs. 633 en volg. ; H. en L. 
MAzEAUD en J. MAZEAUD, Le9. d1• . civ., 
2• uitg., I , nrs. 372 en volg. 

Volgens de moderne rechtsleer wordt h et 
strikt karakter van lid 1 van artikel 1315 
B. W . versoepeld. Zij neemt aan dat de pa.rtij 
van wie de uitvoe1·ing van de verbintenis 
wordt gevorderd niet mag blijven volharden 
in ' een rigoureus passieve houding, zodat de 
bewijslast geheel en a l op de tegenpartij 
blijft rusten, vandaar dat zij een samenwer
king om h et b ewijs te leveren aanmoedigt ; zij 
neemt ook aan dat de partijen niet verplicht 
zijn a lle punten te bewijzen die nodig zijn 
om het r echt te erkennen ; h et volstaat chit 
de waarschijnlijkheid van hun recht wordt 
bewezen; zij interpreteert ruim de bevoegcl
h eid van cle rechter voor de nasporing van 
het bewijs. 

Deze tendensen hebben een gemeenschap
pelijk punt : zij gaan er namelijk van uit 
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slechts een voorlopig karakter hadden, 
aangezien daarin de uitzonderlijke zware 
uitbatingskosten, welke voortsproten uit 
de vermindering van het ophalingsge
bied, niet in aanmerking werden genci
men, het bestreden arrest beslist dat 
eiser de van he!U door verweerder gevor
derde bedragen verschuldigd is, zulks op 
grond van de beschouwing dat de eerste 
rechter om gegronde redenen beslist had 
dat het gevorderd bedrag verschuldigd 
was, daar de debetnota's opgesteld wer-

dat in het verloop van het proces meer 
rechtvaardigheid moet worden nagestreefd. 

* * * 
De regels betreffende de bewijslast of de 

bewijslevering raken de openbare orde niet 
(cass., 30 september 1948, Bttll. en PAsm., 
1948, I, 520 ; 20 juni 1957, ibid., 1957, I, 
·1256). Zij zijn even=in dwingend (cass., 
19 oktober 1962, ibid., 1963, I, 229 ; raadpl. 
noot 2 onder cass., 13 november 1959, ibid., 
1960, I, 316. Zie tevens DE PAGE, II, nr. 736). 

Laten we opmerken dat in de rechtsprak
tijk het probleem vaak wordt vereenvoudigd. 
Immers, de partij van wie de uitvoering van 
de verbintenis wordt gevorderd, werkt spon
taan mede om het bewijs daarvan te leveren, 
zoniet kan dit voor haar bij de beoordeling 
door de feitenrechter nadelig uitvallen. Haar 
medewerking tot het opsporen van de waar
heid kan daarentegen worden beschouwd als 
een aanwijzing waarmee de rechter rekening 
lean houden bij de oplossing van het proces 
(R. LEGEAIS, Les regles de p1'ettve en droit 
civil, 1955, blz. 176 en volg. ; raadpl. ook 
MIMIN, noot onder cass. fr. soc., 10 april 
1941, D. C., 1942, J., 35; PERROT, . noot 
onder cass. fr. civ., 29 mei 1951, J. C. P., 
1951, J~, 6421). 

De regel volgens welke de bewijslast 
volledig op een enkele partij rust is een 
kunstmatige regel, waarvan professor LE
GEAIS in zijn thesis, met een inleiding van 
SAv ATIER, Permanences et transjo1·mations 
des ?'egles de preuve en droit civil, blz. 172, 
terecht schrijft cc qu'elle ne rend pas compte 
de la realite judiciaire oil la charge de la 
preuve se repartit entre les plaideurs ( ... ) et 
est sans doute choquante ( ... ) si on analyse 
le proces par rapport a l'idee de justice )) , 
(Men ra.adplege ook DEMOGUE, Les notions 
fondamentales de droit p?·ive, 1911, blz. 542, 
passus die werd aangehaald door professor 
Legeais.) 

Dezelfde auteur stelt als beginsel dat cc l es 
plaideurs sont egalement tenus de fournir 
les preuves » en voegt eraan toe : cc Un tel 
principe nous parait conforme a une analyse 

den op grond van gegevens rloor eiser 
zelf verstrekt, en dat eiser niet bewees 
dat de gevorderde compensatievergoe
dingen niet mochten aangerekend wor
den omdat hij aa;p. de reglementering, die 
ze in voege stelde, niet onderworpen zou 
geweest zijn, en zulks waar betreffende 
dit punt de beschouwingen van het 
beroepen vonnis zich ertoe beperkten te 
constateren dat de debetnota's opgesteld 
werden op grond van gegevens door eiser 
zelf verstrekt, 

plus morale du proces, oil les plaideurs doivent 
se presenter en toute bonne foi devant le 
juge » (op. cit., blz. 182 en 183; vgl. BEUDANT, 
door G. LAGARDE en R. PERROT, Cours dr. 
civ. j?·., 1953, IX, nrs. 1151 en 1160). 

DE PAGE deelt dezelfde mening wanneer 
hij herinnert aan de regel van lid 1 van 
artikel 1315 B. W. : cc Les parties ne peuvent 
pas se cantonner dans une attitude rigoureu
sement passive, indifferente, laissant a leur 
adversai.re le soin de se degager, par ses seules 
forces, des difficultes de la charge de la preuve. 
Lorsqu'elles peuvent mutuellement s'aider, 
se preter assistance, sans compromettre leurs 
droits, elles doivent le faire » (II, nr. 729 ; 
raadpl. ook R. DEKKERB, Precis de droit 
civil belge, 1955, II, m. 627). 

Men vindt dezelfde tendens terug in de 
moderne nederlandstalige rechtsleer; profes
sor W. VAN GERVEN schrijft : cc Ten einde 
aan deze bewijslastregeling meer soepelheid 
te geven, moeten de partijen en de rechter 
samenwerken om de materiiHe waarheid te 
ontdekken, en moet de wetgever erover 
waken, dat het bewijs van de feiten, die· als 
toepassingsvoorwaarden van de objectieve 
rechtsregel werden vooropgesteld, vereen
voudigd wordt » (Beginselen van Belgisch 
p?·ivaat recht, 1969, I, nr. 117). 

Zoals SAVATIER schreef : cc La verite est 
que la conviction du juge doit garder toute 
liberte de se faire d' a pres les circonstances 
de l'espece » (noot onder cass. fr. civ., 29 mei 
1951, D., 1952, J., 53). 

" * * 
De tendens dat hij die de uitvoering van 

een verbintenis vordert, niet verplicht is het 
bewijs te leveren van alle feitelijke gegevens, 
in beginsel vereist opdat het recht erkend 
wordt, vindt ook steun in de moderne Bel
gische en Franse rechtsleer. Hieromtrent 
schrijft DE PAGE ook : cc Souvent il ne sera 
possible (ala partie a qui incombe la preuve), 
a raison meme du fait a prouver, de ne 
produire au juge que des vraisemblances, 
des probabilites ( .. . ). Dans ce cas (celui oil 
une des parties est dans l'impossibilite mate-
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te1·wijl, eerste onde1·deel, nu eiser tegen 
de motivering van de eerste rechter in 
zijn conclusie in hoger beroep een be
paalde kritiek had geformuleerd, het een
voudig herhalen van de aldus becriti
seerde motivering van de eerste rechter 
niet kan beschouwd worden als een 
afdoend antwoord op de eerste conclusie 
van eiser, zoals vereist wordt door 
artikel 97 van de Grondwet ; 

rielle de demontrer un fait), il lui suffira de 
prouver la vraisemblance, l a probabilite du 
fait qu'elle allegue, et il s'etablira alors un 
debat sur le fait, au cours duquel chacune 
des parties apportera ses appreciations pour 
et contre, debat ensuite duquel le juge 
statuera non SUl' Jes seuls elements fournis 
par l a partie a laquelle incombe le fardeau 
de la preuve, mais sur l es elements produits, 
de p art et d'autre, par les deux parties » (op. 
cit., III, nr. 1967, ru•s. 728, B, en 729, blz. 737 
tot 739 ; raadpl. ook : Rep. p1·. clr. belge, 
yo P1'ettve, nrs. 38 en volg.). 

MARTY en RA.YNA.UD nemen dezelfde stel
ling aan : « ( ... ) la notion de vraisemblance 
et de normale sont appelees a jouer un grand 
role dans !'attribution d e la charge de la 
preuve . On n'imposera pas necessairement a 
une partie la preuve de toutes les presupposi
tions positives et negatives que pOUl'l'ait 
exiger la preuve complete de sa pretention. 
On se contentera d'une preuve qui arrive a 
mettre de son eote la VI·aisemblance et le 
cdurs normal des chases » (D1'Dit civil, 1956, 
I, nr. 213). 

Deze rechtsleer wordt steeds meer gevolgd. 
Reeds in 1911 heeft DEMOGUE deze uitgelegd 
en h eeft in zijn commentaar de beide ten
densen waarva n tot hiertoe sprake was in 
deze noot uiteengezet als volgt : " Celui qui 
prouve n'a pas a etablir toutes les conditions 
necessaires pom· !'existence de son droit. Il a 
seulement a prouver des conditions t elles que 
son droit soit vraisemblable. Il n'a pas a 
prouver qu'il est creancier sans dol, ni vio
lence, car ces faits sont exceptionnels ( ... ). 
Dans les divers cas, c'est a lors a celui qui 
va contre les vraisemblances a faire la preuve. 
Il invoque une chQse peu probable, mais qui 
peut etre vraie. C'est a lui a l'etablir ( ... ). 
Nous crayons qu'il ne faut pas exagerer cette 
importance de l a charge de la preuve, et cela 
pour une raison tenant a l'interdependance 
des individus; c'est que fatalement l es plai
deurs collaborent et doivent etre appeles a 
collaborer dans l a preuve ( ... ) (Les notions 
fonda·mentales dtt droit p1·ive, 1911, blz. 542 
en volg.). 

ESMEIN deelt ook dezelfde opvatting nopens 
de uitlegging van de regel va n artikel 1315 

tweede onde1·deel, de motivering vaJJ. het 
arrest niet toelaat te weten of de rechters 
in feite hebben willen beslissen dat eiser 
niet bewees dat hij zich in de door hem 
beschreven uitbatingsvoorwaarden had 
bevonden, dan wel of de rechters in 
rechte hebben willen beslissen dat, ook 
al had eiser zich in die uitbatingsvoor
waarden bevonden, hieruit niet volgde 
dat hij de van hem gevorderde bijdragen 

B. W. en schrijft : « ( ... ) chaque partie n'a 
pas a apporter une preuve totale, c'est-a-dire 
la preuve de tous les faits dont le bien-fonde 
d e sa pretention suppose !'existence. Elle 
n'est tenue d 'etablir qu'une probabilite de 
ce bien-fonde, par l'apport simplement de la 
preuve de certains faits. C'est alors a l'adver
saii•e qu'incombe la preuve du bien-fonde de 
sa pretention contraire, ce qu'il fera lui-meme 
en etablissant une simple probabilite. Et 
ainsi de suite; c'est done le principe de 
probabilite suffisante » ( « Le fondement de 
la responsabilite contractuelle », Rev. t1·im. 
cl1·. civ., 1933, blz. 642 en volg.). 

Tot nu toe he eft het Hof blijkbaar de rechts
leer niet gevolgd, volgens welke de verbin
tenis van de eiser in de bewijslast wordt 
versoepeld : « ( ... ) dat h et niet volstaat dat 
de schuldenaar bewijst dat de b etaling of h et 
feit dat h et tenietgaan van de verbintenis 
teweeggebracht he eft, waarschijnlijk is » ( cass., 
19 december 1963, Bull. en PA.src., 1964, 
I, 416). Men kan zich afvragen of deze 
absolute en algemene regel, geput uit arti
kel 1315, en als dusdanig uitgedrukt, juist is. 

* * * 
Dat de r egel van a rtikel 1315 B. W., strikt 

uitgelegd, onvolledig en inadekwaat is en dat 
de tekst van dit artikel tot verwarring leidt, 
vloeit ook hieruit voort dat de regel, zoals 
hij is uitgedrukt., in h et v66r de inwerking
treding van artikel 871 v a n h et Gerechtelijk 
W etboek geld end systeem geen rekening 
houdt met de rvl van de rechter en zijn 
tussenkomst. 

De rechter is wellicht « neutraal », « Le 
principe de sa neutralite apparait ( ... ) comme 
une consequence », schrijft MOREL, « de . la 
regie que la determination de l'objet du litige 
en matiere civile est exclusivement du ressort 
des parties » (T1·aite elbn. p1·oc. civ., 1949, 
nr. 471, blz. 379). Dit b etekent echter niet 
dat volgens het Belgisch gerechtelijk recht 
v66r .de inwerkingtreding van het Gerechte
lijk Wetboek de rol van d e rechter passiefwas. 
D e rechter oefent toezicht uit op de aange
bodeU: bewijzen; hij moet een bewijs of een 
bewijsaanbod verwerpen wanneer de wet zich 
ertegen verzet : hij beoordeelt op onaantast-. 
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niet zou verschuldigd zijn, welke dubb,el
zinnigheid in de motivering gelijkstaat 
met een gebrek aan de door artikel 97 
van de Grondwet vereiste motivering ; 

en derde onde1·deel, uit artikel 1315 
van het Burgerlijk Wetboek, en uit de 
hoger ingeroepen bepalingen van de wet 
van 14 juli 1951 en van de besluitwet van 
8 november 1944, volgt dat eiser niet 

bare wijze of een bewijs of een b ewijsaanbod 
ter zake dienend en afdoend is. Hij mag 
ambtshalve onderzoeksm aatregelen bevelen 
binnen de perken van de door de partijen 
aangevoerde feiten (vgl. MOREL, eod. Zoe.). 

In Frankrijk hebben de d ecreetwet van 
30 oktober 1935, vervangen bij de wet van 
15 juli 1944, geldig v erklaard bij ordonnantie 
van 9 oktober 1959, gewijzigd en aangevuld 
bij de decreten, 58-1289 van 22 december 
1958, 60-802 van 2 augustus 1960, 65-872 van 
13 oktober 1965 en 67-1072 v an 7 december 
1967, uitdrukkelijk aan de rechter belast met 
het proces de b evoegdheden verleend, die hem 
van zijn passieve rol hebben vrijgemaakt . Hij 
mag aldus volgens H. SoLUS « ordonner dans 
tous les cas et en tout etat de cause toute 
mesure d'information » (Decreet 22 december 
1958, art. 84) (Raadpl. SoLUS, " Les pouvoirs 
du juge charge de suivre la procedure », 

J . C. P., 1939, 82). 
In Belgie b estond er v66r de inwerking

treding v an het Gerechtelijk W etboek geen 
tekst m et een a lgemene draagwijdte, die aan 
de rechter de bevoegdheid toekent om aan 
de partijen te bevelen da t zij bewijsgronden 
zouden voorleggen. Het Hof h eeft niettemin 
tweemaal aan de rechter dergelijke bevoegd
heid toegekend. In een arrest van 20 juni 1961 
heeft het Hof in bijzonder duidelijke woorden 
eraan herinnerd dat " h et gerecht waarbij 
het geschil aanhangig is .. . d e macht heeft om, 
zelfs van ambtswege, de litigante p artijen 
het overleggen te gelasten van documenten 
die zij bezitten en die nodig geacht worden 
voor de oplossing v an het geschil » ; het Hof 
heeft anderzijds in hetzelfde arrest aan het 
openbaar ministerie de bevoegdheid verleend 
om inzake inkomstenbelastingen dee! te n e
men aan de b ewijslevering en zichzelf tevens 
bevoegdheid toegekend om " acht te slaan op 
de documenten die het openbaar ministerie 
daax·toe voorstelt, op voorwaarde d at het die 
aan de partijen voorlegt om erover te debat
teren » (Bull. en PASIC., 1961, I, 1157); aldus 
verklaart h et Hof in a lgem ene bewoordingen 
dat de rechter bevoegd is om van ambts
wege te bevelen dat de partijen s tukken 
voorleggen waarvan zij geen gewag hebben 
gemaakt. De rechter kan de zaak behandelen 
om onaangeroerde b ewijsgronden op te sporen 

moest bewijzen dat de van hem gevor
derde compensatievergoedingen niet 
mochten aangerekend worden omdat hij 
aan de reglementering die ze in voege 
had gesteld niet onderworpen was, maar 
dat integendeel verweerder moest bewij 
zen dat die reglementering op eiser toe
passelijk was en dat eiser die vergoedin
gen verschuldigd was : 

en aan het licht te brengen, zodat hij aldus 
de partijen vcrvangt. (Raadpl. de nota 
b etreffende dit auest van ETIEN:NE HEILPORN, 
assistent aan de Rechtsfaculteit te Brussel, 
Rev. m·it. ju1·. belge, 1965, blz. 41 en volg.). 
De 15• juni 1967 heeft het Hof, na te h ebben 
b evestigd da t " de rol van de rechter bij de 
bewijsvoering niet noodzakelijk passief is », 

dezelfde weg ingeslagen door hem opnieuw 
formeel de bevoegdheid te verlenen om 
" ambtshalve sommige onderzoeksmaatrege
len te bevelen en zijn beslissing te steunen 
op de feitelijke elementen die eruit voort
vloeien » (An·. cass., 1967, blz. 1264). 

De actieve rol van de rechter in het burger
lijk proces, inzonderheid bij de bewijslevering, 
wordt ook door de Belgische rechtsleer erkend 
(DE PAGE, III, 1967, nr. 716, 2°, blz. 712; 
:r. RoNSE, Aanspmak op schadeloosstelling 
uit onrechtrnatige daad, 1954, nrs. 164 en 
volg.; M. STORME, De bewijslast in het Belgisch 
P1·ivaat?·echt, 1962, nrs. 338 tot 344 en 472; 
W. VAN GERVEN, Beginselen van het Belgisch 
P?·ivaat?·echt, 1969, I, nrs. 117 en volg.) . 

D eze tendens om aan de rechter een meer 
actieve rol toe te kennen in de samenwerking 
m et de' p artijen teneinde een rechtvaardige 
oplossing aan h et proces te geven, vindt 
a ldus steun in d e bevoegdheid hem door het 
Hof verleend om binnen de grenzen van het 
h em onderworpen geschil de redenen welke 
h em door de partijen zijn voorgedragen, aan 
te vullen, hierbij steunende op d e feiten die 
hem regehnatig zijn voorgelegd (cass., 27 sep
tember 1963, B1tll. en PABIC., 1964, I, 93 en 
noot 1). 

* * * 
De Belgische wetgever heeft de opvatting 

van de moderne rechtsleer en rechtspraak 
gevolgd. Hij heeft de waarde erkend van deze 
grondgedachte da t " dans une societe civilisee 
le proces n e doit pas etre un combat judiciaire 
dont les plaideurs sont les maitres absolus, 
mais une occasion de definir ce qui est juste » 
(LEGEAIB, op. cit., blz. 183). Hij heeft uitdruk
kelijk bevestigd wat in de rechtspraktijk en, 
in een zekere mate, door de rechtsleer werd 
toegepast, namelijk dat de eiser en de ver
weerder solidair zijn in d e bewijsleveiing. 
De wet verleent uitdrukkelijk aan de rechter 
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Overwegende dat eiser, in zijn conclu
sies in boger beroep, omstandig betoogde 
dat de door verweerder gevorderde bij
dragen ingevolge de oorlogsreglemen
tering slechts verschuldigd waren door 
aangenomen melkerijen waarvan het 
ophalingsgebied of de bedrijvigheid ver
groot was, en niet door melker~jen, zo~ls 
de zijne, waarvan het ophalmgsgeb1ed 
verminderd was en die niet meer leefbaar 
waren; 

Dat hij eraan toevoegde dat de door 
de eerste rechter opgegeven reden, _dit 
is dat het gevorderde bedrag verschuld1gd 
was omdat de debetnota's opgesteld 
werden op grond van gegevens wel~e 
door eiser zelf werden verstrekt, met 
afdoende was, omdat daarbij geen r eke
ning werd gehouden met de buitensporige 
exploitatiekosten, welke uitgesproken de
ficitaire resultaten moesten nalaten; 

Overwegende dat het arrest zich ertoe 
beperkt de reden van de eerste rechter 
over te nemen, eraan toevoegende dat 
eiser « niet bewijst dat de compensatie
vergoedingen niet mochteJl aangerek~nd 
worden omdat hij aan de reglementermg 
die ze in voege stelde niet onderworpen 
zou geweest zijn » ; 

Overwegende dat de reden van de 
eerste rechter geen antwoord verstrekt 
op de conclusies van eiser, terwijl de 
door het arrest opgegeven reden de be
wijslast omkeert,, nu verweerder, die de 

de bevoegdheid om aan elke partij de bewijs
gronden, waarover zij beschikt, voor te leggen; 
de r echter kan er niet toe genoodzaakt worden 
recht te spreken aileen op elementen die de 
partij en hem wel hebben willen leveren en ver 
t e blijven van de juistheid en de waarheid, wat 
hem dat ook moge kosten, V m·slag op de 
gm·echtelijlce hm·vo>·ming, uitg. Min. Just. 1964, 
blz. 328, Ch. Van Reepinghen, koninklijk 
commissaris voor de gerechtelijke hervorming. 

Inzake de bewijslast handh~aft artikel 870 
van het Gerechtelijk W etboek de r egel van 
artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek. 
Ret stelt op a lgemene wijze dat : " Iedere 
partij het bewijs moet Jeveren van de feiten 
die zij aanvoert "· 

Ret Gerechtelijk Wetboek echter b epaalt 
voortaan uitdrukkelijk het beginsel van de 
verplichte medewerking van de partijen aan 
de bewijsvoering : « De rechter kan niettemin 
aan iedere gedingvoerende partij bevelen het 
bewijsmateriaal dat zij bezit, over te leggen » 

(Gerecht. Wetb., art. 871). " Geen pa.rtij kan 
zich voortaan nog in stilzwijgen en onthouding 
terugtrekken, onder voorwendsel dat de 
bewijslast op haar tegenstrever rust, indien 
· ; · beschikt over elementen van bewijzen 

uitvoering van een verbintenis vordert, 
het bestaan daarvan dient te bewijzen; 

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 om erover door de feiten
rechter te worden beslist; verwijst de 
zaak naar bet Hof van beroep te Gent. 

20 november 1970. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Naulaerts. - Gelijklttidencle con
clusie, de H. Ganshof van der Meersch, 
procureur-generaal. - Pleiters, de 
HH. Bayart en Fally. · 

2e KAMER. - 23 november 1970. 

lO CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - CoMMISSIE TOT BESCHER
JYIING VAN DE MAATSCHAPPIJ. - CAS
SATIEBEROEP TEGEN EE.N BESLISSING 
TOT VERWERPING VAN EEN VERZOEK 
OM INVRIJHEIDSTELI.ING. - MIDDE.L 
VREEMD AAN DE BESTREDEN BESLIS
SING. - NIET-ONTVANKE.LIJKHEID. 

waarvan deze Jaatste nuttig zou kunnen 
gebruik maken. Zij moet integendeel haar 
tegenstrever helpen tot het leveren van het 
b ewijs, in een wederzijdse Joyauteit, onder 
het toezicht van de rechter » (VAN REE
PINGHEN, op. cit., biz. 329 en 330; raadpl. 
ook A. FETTWEIS, Droit judiciai>·e prive, 1969, 
biz. 166). 

Deze bevoegdheid wordt nauwkeurig vast
gesteld en wordt, wat de voorlegging van 
stukken betreft, b ekrachtigd in de artike
len 877 tot 882 van het Gerechtelijk Wetboek. 
De rechter mag dus de voorlegging bevelen, 
in origineel of in afschrift, van elk stuk 
waarvan om 't even welke gedingvoerende 
partij of zelfs een derde houder is. De partij 
of de derde die, zonder wettige reden, het 
stuk waarvan de voorlegging door de rechter 
is bevolen, niet voorlegt kan tot schadever
goeding worden veroordeeld. 

Ret Gerechtelijk Wetboek heeft dus gron
dige wijzigingen ingevoerd in de bewijsleve
ring in burgerlijk recht, door de bevoegdhe
den die de rechtsleer in een zekere mate aan 
de rechter had toegefend, in positief recht te 
bevestigen, uit te breiden en te bekrachtigen. 

W.G. 
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2o BESOHERMING VAN DE MAAT

SCHAPPIJ (WET TOT). - VERBE
TERING VAN" DE GEESTESTOESTAND VAN 
DE GEINTERNEERDE EN VERVU;LLING 
VAN DE VOORWAARDEN VOOR ZIJN 
RECLASSERING. - 0NAANTASTBARE BE
OORDE.LING VAN DE COMliUSSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- 0ASSATIEBER0EP TEGEN EEN 
BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ 
TOT . VERWERPING VAN E.E.N VERZOEK 

OM INVRIJHEIDSTELLING VAN DE GEIN
TERNEERDE. - MIDDEL GERIOHT TE
GEN RET ADVIES VAN DE PROCUREUR 
DES KONINGS. - MIDDEL VREEJ.Im 
AAN DE BESLISSING. - MIDDEL NIET 
ONTVANKELIJK. 

I 0 Niet ontvankelijk is het middel ge1·icht 
tegen een beslissing van de commissie 
tot bescheTming van de maatschappij 
waa1·bij een aan deze beslissing vTeemd 
ve1·zoek om inV1·ijheidstelling woTdt veT
wo1·pen (I). 

2° De commissie tot besche1·ming van de 
maatschappij beoo1·deelt op onaantast
baTe wijze of de geestestoestand van de 
geinte1·nee1·de ve1·beteTd is en of de 
voorwaa1·den vooT zijn 1·eclasse1•ing ve1·
vuld zijn (2). (Wet van I juli 1964, 
art. I8.) 

3o Niet ontvankelijk tot staving van een 
cassatiebe1·oep tegen de beslissing van 
de commissie tot besche1·ming van de 
maatschappij, waa1·bij een veTzoelc om 
inV1·ijheidstelling van de geintemee1·de 
wordt ve1·wo1·pen, is het middel dat 
geTicht is tegen het advies van de 
p1·ocuTeu1· des Ii.onings, zodat het aan 
deze beslissing v1·eemd is (3). 

(SlliEESTERS . ) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op. de bestreden 
beslissing, op 17 september 1970 gewezen 

(1) Raadpl. cass., 18 december 1967 (A1-r. 
cass., 1968, blz. 575) en 30 september 1968 
(ibid., 1969, biz. 121). 

(2) Cass., 16 juni 1969 (Arr. cass., 1969, 
blz. 1034). 

(3) Cass., 16 juni 1969 (A1·1·. cass., 1969, 
blz. 952). 

door de Commissie tot bescherming van· 
de maatschappij, ingesteld bij de psy
chiatrische afdeling van de gevangenis 
te Vorst; 

Over het middel hieruit afgeleid dat 
de beslissing eisers verzoek om invrij
heidstelling verwerpt, 

te1·wijl : 1° niettegenstaande het indie
nen van een verzoek in oktober I969, 
eiser pas op 22 januari 1970 voor de 
eerste maal verschenen is voor de Com
missie tot bescherming van de maat
schappij, zodat het recht werd mi.skend, 
dat de wet van 9 april 1930 aan de 
gemterneerden verleent om alle . zes 
maanden te verschijnen met het oog op 
hun invrijheidstelling ; 

2° de Corrunissie tot bescherming van 
de maatschappij die zich op 22 januari 
1970 bij de interneringsinrichting aan
gemeld heeft overeenkomstig artikel 16 
van voornoemde wet, onwettelijk samen
gesteld was ; 

3° to en eiser laatst verschenen is · voor 
de commiSSie voordat de bestreden 
beslissing werd uitgesproken, hij aile 
tekenen van verbetering vertoonde en 
alle reclasseringsvoorwaarden ver'vulde, 
bij artikel I8 van de wet tot bescherming 
van de maatschappij vereist om .te 
worden in vrijheid gesteld, zoals blijkt 
enerzijds uit het advies van dokter 
Cloquette, geneesheer van de interne
ringsinrichting die eisers invrijheidst\')l
ling onder toezicht voorstelde, en ander
zijds uit een bescheid van het Arbeids
bureau dat hem een betrekking waar
borgde; 

4o het openbaar ministerie tegen de 
invrijheidstelling van eiser diens gerech
telijke antecedenten heeft aangevoerd, 
!Vat des te minder paste daar eiser 
genade had gekregen voor de stra.ffen 
die hem waren opgelegd bij het arrest 
van 27 maart I962 van het Hof van 
beroep te Brussel : · 

Overwegende dat de onder I 0 en 2° 
uiteengezette grieven vreemd zijn aan 
de bestreden beslissing ; · 

Overwegende dat de Commissie tot 
bescherming van de maatschappij op 
feitelijke en derhalve onaantastbare wijze 
volgens de in het debat regelmatig aan
gevoerde gegevens oordeelt of de geestes
toestand van de ge'interneerde voldoende 
verbeterd is en of de voorwaarden voor 
zijn reclassering vervuld zi.jn ; 

Overwegende dat de onder 4° geuite 
grief zich ertoe beperkt kritiek te oefenen 
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op het advies van het openbaar mims
terie en derhalve vreemd is aan de 
bestreden oeshssing ; 

Dat het rniddel 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 voorzie
ning. 

23 november 1970. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Capelle. - Gelijklttidende conclttsie, 
de H. Duman, advocaat-generaal. 

. 2e KAMER. - 23 november 1970, 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZA.KEN. - STRAFVORDERING. - CAS
SATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE,. -
MIDDEL WAARBIJ ALLEE.N E.E.N ON

WETTE.LIJK.HE.ID WORDT AANGEVOERD 
VAN DE BESLISSING OP DE TEGE.N EEN 
MEDEBEKLAAGDE. INGE.STE.LDE STRAF
VORDERING. - NIET-ONTVANKE.LIJK
HE.ID. 

20 WEGVERKEER. - RICHTINGSVER
ANDJ)JRING. - BE.STUURDER DIE RECHTS 
WIL AFSLAAN.- WEGVERKE.ERSREGLE
ME.NT VAN 14 1\i.AART 1968, ARTIKEL 25-
2, C.- VERPLICHTING ONDER 1\'[E,E,R ZO 
DICHT MOGELIJK BIJ DE. RE.CHTERRAND 
VAN DE RIJBAAN TE. BLIJVEN. 

1° N iet ontvanlcelijk tot staving van het 
cassatiebe1·oep van de belclaagde tegen 
de beslissing op de st1·ajvo7·de1·ing is een 
middel waa1·bij alleen een onwettelijk
heid wonlt aangevoenl van de beslissing 
tot V1'ijspmak van een medebelclaagde ( 1). 

2° De bestttu1·de1·, die 1·echts tvil ajslaan 
om de 1·ijbaan te ve1'laten, moet onde1· 
mee1· zo dicht mogelijlc bij de 1'echte7'1'and 
van deze 1·ijbaan blijven. (Wegverkeers
i:eglement van 14 maart 1965, arti
kel 25-2, c.) 

(1) Raadpl. cass., 29 oktober 1956 (Bull. 
en PASIC., 1957, I, 196), 10 oktober 1966 en 
22 mei 1967 (An·. cass., 1967, biz. 191 en 
1146). 

(POUCHAIN, T. MELLThA.) 

ARRE.ST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
volmis, op 27 mei 1970 in boger beroep 
gewezen door de Correctionele rechtbank 
te Brussel; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen : 

a) op de strafvordering die tegen de 
verweerder Mellina is ingesteld : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd is 
om cassatieberoep in· te stellen tegen 
deze beslissing, zodat de voorziening 
niet ontvankelijk is ; · 

b) op de strafvordering die tegen eise
res is ingesteld : 

I 

Over het middel, afgeleid uit de schen
d.ing van de artikelen 97 van de Grand
wet en 25-2, c, van het wegverkeers
besluit; 

doonlat het VOllnis verweerder vrij
spreekt en eiseres veroordeelt op grond 
aileen dat eerstgenoemde zijn voornemen 
om links af te slaan niet had kenbaar 
gemaakt en er zich dus niet moest aan 
verwachten dat hij rechts zou worden 
ingehaald, 

tenvijl verweerder vervolgd werd we
gens overtreding van voornoemd arti
kel 25-2, c, dat aan de gebruiker van de 
openbare weg oplegt zo dicht mogelijk 
bij de rechterrand van de rijbaan te 
blijven om rechts af te slaan ; de hier
boven veunelde reden niet volstaat om 
te bewijzen dat verweerder zich gedragen 
heeft naar voornoemd artikel van het 
wegverkeersbesluit ; het enkele feit dat 
eiseres over voldoende ruimte beschikte 
om verweerder rechts in te halen, het 
tegendeel bewijst en de inhaling zonder 
enige botsing had kunnen geschieden 
indien verweerder de weg voor eiseres 
niet had afgesneden : 

Overwegende dat het 'middel zich be
perkt tot kritiek op de vrijspraak van 
verweerder, maar niet zegt waarin de 
beslissing die eiseres veroordeelt, de wet 
heeft geschonden ; 

Dat het middel derhalve niet ontvan
kelijk is; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen worden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; , 
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II. In zover de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die door de verweerder 
Mellina is ingesteld : 

Over het middel, hierboven overgeno
men en waaruit eiseres afleidt dat het 
vonnis geen wettelijke rechtvaardiging 
heeft gegeven voor zijn beslissing, dat 
eiseres geheel aansprakelijk is voor de 
schade die verweerder heeft geleden : 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
verweerder zich niet schuldig heeft ge
maakt aan de overtreding van arti
kel 25-2, c, van het wegverkeersbesluit 
die hem werd ten laste gelegd, en dat 
derhalve a ileen eiseres aansprakelijk is 
vom· de gehele schade die volgt uit de 
botsing, het vonnis slechts vaststelt dat 
deze verweerder zijn voornemen -om links 
af te slaan niet had kenbaar gemaakt ; 

Overwegende dat het aldus geen wet
telijke rechtvaardiging heeft gegeven 
voor zijn beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering van verweerder ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover het uitspraak doet 
op de burgerlijke rechtsvordering van 
verweerder; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
houdt de kosten aan, opdat daarover zal 
worden beslist door de feitenrechter ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Recht bank te Nijvel, zitting 
houdende in hager beroep. 

23 november 1970. - 2e . kamer. -
Voorzitte1·, de H. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', 
de H. Capelle. - Gelijkluidencle conclusie, 
de H. Duman, .advocaat-generaal -
Pleite1·, de H. J. Chome (van de balie 
bij het Hof van beroep te Brussel). 

ze KA,MER. - 23 november 1970. 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - CoM
MrssrE TOT BESCHERMING VAN DE 

(1) Over het punt dat, bij gebrek aan een 
conclusie, de commissie tot bescherming van 
de maatschappij regelmatig met redenen 
omkleedt haar beslissing, waarbij zij de invrij
heidstelling van· de ge!nterneerde weigert, 

MAATSCHAPPIJ. - lNVRIJHEIDSTE;LLI~G 
VAN DE GEINTERNEERDE. - RECHT 
VAN DE GEINTERNEERDE ZICH DOOR 
EEN GENEESHEER NAAR ZIJN KEUZE 
TE LATEN ONDERZOEKEN EN DIENS 
ADVIES OVER TE LEGGEN. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - CoM
MISSIE TOT BESCRERMING VAN DE 
MAATSCRAPPIJ.- CoMMISSIE DIE uiT
SPRAAK DOET NOPENS DE INVRIJREID
STELLING VAN DE GEINTERNEERDE. -
GEINTERNEERDE DIE RET ADVIES VAN 

EEN GENEESREER NAAR ZIJN KEUZE 
REEFT OVERGELEGD. - GEEN CON

CLUSIE. ~ VERWERPING VAN RET 
VERZOEK OM INVRIJHEIDSTELLlNG. -
GEEN VERPLICRTING VOOR DE COMMIS
SIE DIT AD VIES TE WEERLEGGEN. 

1° Moet de commissie tot besche1·ming van 
de maatschappij uitspmalc doen nopens 
de definitieve inV1·ijheiclstelling of de in
V?'ijheidstelling op proef van de ge'inte?·
nee?·de, clan kan deze zich laten ondm·zoe
ken door een geneeshee1· nam· zijn lceuze, 
die kennis ve1·mag te nemen van zijn 
dossim·. De geinte1·neerde lean in dit geval 
het advies van deze geneeshee1· ove1·leggen. 
(Wet van 9 april 1930, vervangen door 
de wet van 1 juli 1964, art. 16 en 18.) ' 

2° De commissie tot besche1·ming van de 
maatschappij die beslist dat de gein
temee?·de niet definitief of op p1·oef i1t 
vrijheid zal. wo1·den gesteld, is bij gebrelc 
aan een conclusie niet ve1·plicht de voo?'
stellen van de do01· de ge'internee1·de ge
koze·n geneeshee1·, wiens advies doo1· de 
ge'inte?·nee?·de is ove1•gelegd, te weerleg
gen, of vast te stellen dat dit advies 
is ove1·gelegd of dat zij lcennis e1·van 
heeft genomen ( 1). (Wet van 9 april 
1930, vervangen door de wet van 
1 juli 1964, art. 16 en 18.) 

(GOGIBUS.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 14 september 1970 gewezen 
dcior de Commissie tot bescherming van 
de maatschappij bij de psychiatrische 
afdeling van de gevangenis te Bergen ; 

door vast te stellen dat zijn geestestoestand . 
niet voldoende verbeterd is en dat de reclasse
ringsvoorwaarden niet vervuld zijn, raadpl. 
cass., 22 september 1969 (A1~·. cass., 1970, 
biz. 78). 



Over het middel,' afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 16, 18, 31 van de 
w:et van 9 april 1930 tot bescherming 
~an de maatschappij, waarvan de bepa
hngen vervangen zijn bij de wet van 
1 juli 1964, van artikel 97 van de Grand
wet en van de rechten der verdediging ; 

doordat de bestreden beslissing eisers 
verzoek om op proef te worden in 
vrijheid gesteld verworpen heeft, zonder 
dokter Goffin, de door hem gekozen 
geneesheer, te hebben opgeroepen en 
zonder stelling te hebben genomen tegen 
of zelfs melding · te hebben gemaakt van 
het verslag van deze geneesheer, die op 
25 augustus 1970 tot het besluit kwam 
dat eiser geen tekenen meer vertoonde 
van geestesstoornis die hem ongeschikt 
maakte tot het controleren van zijn 
daden en dat een langere internering niet 
meer noodzakelijk was indien de door 
hem bepaalde maatregelen strikt in acht 
genomen werden, 

te?:wijl, ee?·ste oncle?·deel, eiser bij brief 
van 6 augustus 1970 van zijn raadsman, 
Mr Anne Dubois, aan de commissie 
u~~drukkelijk gevraagd had dokter Goffin 
hiJ hlJ::;tr eerste vergadering op ·te roepen 
om ZIJn geval te onderzoeken ; luidens 
artikel 16 van de wet van 9 april 1930-
~. juli 1964 dat bij a~·tikel 18 toepasse
hJk ~or<:J:t ~estel~ op de rechtspleging 
tot rnvrrJherdstellmg van een geinter
neerde, deze zich kan Iaten onderzoeken 
door een geneesheer naar zijn keuze en 
~iens advies kan overleggen; deze bepa
lmg aan de commissies tot bescherming 
van de maatschappij de verplichting 
oplegt om kennis te nemen van het 
advies van de geneesheer die door de 
geinter.neerde is gekozen ; nit de bewoor
dingen van de bestreden beslissing, die 
geen melding maken van het advies van 
dokter Goffin, het Hof niet kan opmaken 
of de commissie kennis heeft genomen 
van het advies VB,n deze arts ; de bestre
den beslissing de artikelen 16 en 18 van 
voornoemde wet ·niet in acht heeft gena
men en dus in elk geval, wat dit p1.mt 
betreft, onvoldoende met redenen is 
omkleed; 

tweede onde?·deel, de bestreden beslissing 
op zijn minst had moeten zeggen waar
om de commissie weigerde gevolg te 
geven aan eisers verzoek om dokter Goffin 
op te roepen, en bij gebreke van enige 
nadere bepaling dienaangaande de bestre
dell: beslissing niet voldoet aan de bij 
artikel 97 van de Grondwet vereiste 
redengeving ; 

dercle ondercleel, door geen acht te slaan 

' op het besluit van het advies van 
dokter Goffin, die het verzoek om 
iD;vrijheidstelling op proef gerechtvaar
drgd achtte, en door dit hoofdpunt van 
het d~bat zonder meer te verzwijgen en 
te wergerel!- de geneesheer op te roepen 
zonder enrge reden daarvoor aan te 
geven, de bestreden beslissing het recht 
van verdediging van eiser heeft miskend : 

Over de drie onderdelen samen : 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt . d~t eiser of zijn raadsman d~ 
commrssre verzocht heeft dokter· Goffin 
op te roepen die eiser, op diens verzoek, 
had onderzocht en een advies had inge
diend; 

Overwegende dat noch de' artikelen 16 
en 18 van de wet tot bescherming van 
de maatschappij waarbij aan de gel.n
terneerde het recht wordt verleend om 
zich door een door hem gekozen genees
heer te Iaten onderzoeken en diens advies 
aan de commissie voor te leggen, noch 
de verplichting voor deze om haar 
beslissing met redenen te omkleden, noch 
het algemeen beginsel van het recht der 
verdediging de commissie tot bescher
ming van de maatschappij verplicht 
uitrl:ru.lllielijk vast te stellen dat zodanig 
advres haar werd voorgelegd en dat zij 
er ke11nis van .heeft genmnen ; 

Overwegende dat, bij afwezigheid van 
enige conclusie dienaangaande, de com
missie niet verplicht was om de voor
stellen van deze geneesheer te weerleggen · 
, Dat het middel niet kan worden aan~ 
genomen; 

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

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op een aanvullende memorie die 
aan het openbaar ministerie op 20 novem
ber 1970 is meegedeeld, dit is minder dan 
8 dagen v66r de terechtzitting, verwerpt 
de voorziening. 

23 november 1970. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1' en V erslaggeve?', Baron Richard, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclttsiq, de H. ·Duman, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de 
H. Struye. 



273-

2• KAMER. - 23 november 1970. 

VOORZIENING IN OASSATIE. 
BE;SLISSINGEN WAARTEGEN EElN OASSA
TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTE.LD. 
- STRAFZAK])N. - VRIJSPRAAK. 
VOORZIE;NING VAN DEl BEKLAAGDE. 
N IET-ONTV ANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk, wegens het ontbTeken 
van belang, · is de voo1·ziening doo1· de 
beklaagde ingesteld tegen een beslissing 
waaTbij . hij wo1·dt V1'ijgesp1'0lcen (1). 

(OOLOMBEROTTO.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 april1970 door het Hofvan 
beroep te Luik gewezen ; . 

Overwegende dat de voorziening niet 
ontvankelijk is wegens · het ontbreken 
van belang, in zover zij gericht is tegen 
het beschikkend gedeelte van het arrest 
waarbij eiser vrijgesproken is van een 
der tegen hem aangevoerde telastleggin
gen; 

En overwegende, voor het overige, 
. dat de substantiele of op straffe van 

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

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

23 november 1970. - 2• kamer. 
Vom·zitter, de H. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. O:;tpelle.- Gelijkluidende conclusie, 
de · H. Dumon, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 23 november 1970. 

HOGER BEROEP. STRAFZAKEN. 
- VONNIS VAN DE OORREOTIONELE 
REOHTBANK DIE EEN STRAF UITSPREEKT 
VOOR VERSCHILLElNDE MISDRrJVEN. -
ARREST DAT ENKEL BEPAALDE MIS-

(1) Raadpl. cass., 1 juni 1970 (Ar1·. cass., 
1970, blz. 913). 

DRIJVEN IN AANMERKING NElEMT. -
HANDHAVING VAN DE DOOR DEl EERSTE 
RE;OHTER UITGElSPROKEN STRAF. 
EENPARIGHEID VAN STE;MMEN NIElT 
VEREIST. 

Het hoj van . be1·oep, dat kennis neemt 
van een hoge1· beToep tegen een vonnis 
waw·bij wegens de eenheid van opzet 
slechts een st1·aj wm·dt uitgesp1·olcen voor 
ve1·schillende misdTijven, en, hoewel het 
enlcel bepaalde van deze misd1·ijven in 
aanme1·lcing neemt, de doo1· de ee1·ste 
?'echte?' uitgesp1·olcen st?·aj handhaajt, 
dient niet met eenpw·igheid van stemmen 
van zijn leden ~titspmalc te doen (2). 
(Wet van 18 juni 1869, att. 140, lid 2; 
wet van 4 september 1891, lid 2.) 

(HOFMANN.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 april1970 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 140 van de wet van 
18 juni 1869, gewijzigd bij de wet van 
4 september 1891, 

dom·dat het bestreden arrest beslist 
aan beklaagde wegens de telastlegging B, 
die aileen bewezen wordt geacht, dezeifde 
hoofdgevangenisstraf van 4 maanden op 
te leggen, die door de eerste rechter uit
gesproken was wegens de twee telast
leggingen A en B samen, doch niet 
vaststelt dat de veroordeling uitgespro
ken is met eenparige stemmen van de 
leden van de kamer van het hof van 
beroep, bij welke het hoger beroep 
aanhangig is, 

te1·wijl deze eenstemmigheid vereist is 
opdat het hof van beroep de tegen 
beklaagde uitgesproken straffen zou ktm
nen verzwaren : 

Overwegende dat het hof van beroep 
dat kennis neemt van een hoger beroep 
tegen een vonnis waarbij wegens eenheid 
van opzet een enkele strafis uitgesproken 
voor verscheidene misdrijven, (iln dat, 
hoewel het slechts enkele van deze mis- · 
drijven bewezen acht, de door de eerste 

(2) Cass., 26 oktober 1970, supra, blz. 185. 
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rechter uitgesproken straf handhaaft, de 
straf niet verzwaart en derhalve niet 
met eenparige stero.men moet beslissen; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
En overwegende dat de s~lbstantiele 

of op lltraffe 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. 

23 november 1970. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, 
advocaat-generaal. - PleitM··, de 
H. Schmit (van de balie bij het Hof 
van beroep te Brussel). 

2• RAMER. - 23 november 1970. 

1° GERECHTSKOSTEN. STRAF-
zAK:mN. - B:E<S;LISSING OP D:El STRAF· 
VORD:E<RING. - V:mRJ.ARING VAN D:El 
STRAFVORD:E;RING. - V:E<ROORD:E<LING 
VAN DE B:E;KLAAGD:El IN D:E; KOSTEN.
NmT-ONTVANK:mLIJKHlUD. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAK:mN. - ARREST VERNIETIGD 
IN ZOVER H:E;T D:El BEKLAAGDE ONWET
TELIJK IN DE KOSTEN HEEFT VEROOR
DEELD. - KOSTEN DIE TEN LAST:E; 
VAN D:El STAAT MO:E;T:E;N BLIJVEN. -
V:mRNI:mTIGING ZOND:E;R VERWIJZING. 

1° I ndien de 1·echte1· geen ve1·oo1·deling 
uitsp1·eekt omdat de st1·ajvonle1·ing ve?· 
jaanl is mogen de kosten van deze 
vo1·de1·ing niet ten laste van de beklaagde 
wonlen gebmcht (1). (Wetb. van strafv., 
art. 162 en 194.) 

2° W onlt een vonnis alleen ve1·nietigd in 
zove1· het de beklaagcle onwettelijlc in cle 
kosten van cle st1·ajvonle1·ing heejt ve1·
oo1·cleeld, wannee1· cleze ten laste van cle 
Staat moesten blijven, daa1· cleze vo?·cle
?·ing ve1jaanl is, geschieclt de ve1·nietiging 
zoncle1· ve1·wijzing (2). 

(1) Raadpl. cass., 10 augustus 1868 (Bull. 
en PASIC., 1869, I, 112), 5 november 1934 
(ibid., 1935, I, 49, 6°) en 19 mei 1970 (ibid., 
1970, I, 817); cont1·a: cass. fr., 18 april1894 

(PO;r..ARD.) 

.ARR:E<ST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 april 1970 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Luik; 

Overwegende dat de voorzieJring be
perkt is tot de beslissing op de straf
vordering, in zover deze de eiser veroor
deelt in de kosten van deze vordering ; 

Over het middel hieruit afgeleid dat 
het bestreden vonnis, na te hebben 
vastgesteld dat de strafvordering teniet 
gegaan was door verjaring, ten onrechte 
eiser veroordeelt in de kosten van de 
twee instanties betreffende deze vorde
ring : 

Overwegende dat, luidens de artike
len 162 en 194 van het Wetboek van 
strafvordering, de kosten jegens de open
bare partij ten laste van de beklaagde 
gebracht worden door een tegen hem 
gewezen veroordelend vonnis ; 

Dat derhalve, wanneer tegen beklaagde 
geen straf is uitgesproken, onder meer 
omdat de strafvordering teniet gegaan 
was door verjaring, de kosten van deze 
vordering teJl laste van de Staat moeten 
blijven; 

Dat het middel gegrond is ; 
En overwegeJlde dat de vernietiging 

v~n ~et beschikkend gedeelte waarbij. 
e1ser m de kosten van de strafvordering 
wordt veroordeeld, de bestaansreden ont
neemt aan de veroordeling tot lijfsdwang,. 
uitgesproken om het verhaal van de 
genoemde kosten te verzekeren ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover het eiser veroordeelt 
in de kosten van de strafvordering en 
tegen hem tot verhaal van deze kosten 
lijfsdwang uitspreekt; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; laat de kosten ten laste van 
de Staat ; zegt dat er geen grond is tot 
verwijzing. 

23 november 1970. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1· en Verslaggeve1·, de H. Trousse, 

(B.J., 1894, biz. 847); raadpl. ook Les Novelles, 
Droit penal positif, La peine, nr. 1523. 

(2) Cass., 14 april 1970 (A1·1·. cass., 1970, 
blz. 747). Raadpl. cass., 19 mei 1970 (ibid., 
1970, blz. 878). 
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raadsheer waarnemend voorzitter. ~ 
Gelijlcluidende conclusie, de H. burnon, 
advocaat-generaal. 

Op dezelfde dag is een gelijkaardig 
arrest geweien op een voorziening gericht 
tegen een vonnis van 25 mei 1970 van de 
Correctionele Rechtbank te Brussel in
zake Delpierre tegen Thiron. 

2e KAMER. - 23 november 1970. 

VERJARING. - STRAFZAKEN. - VER
OORDELE:I)DE BESLISSING. - MrSDRIJF 
GEPLEEGD TUSSEN TWEE DATA, ZONDER 
VERDERE PREOISERING. - 0NMOGE
J.IJKHEID VOOR HET HoF NA TE GAAN 
OF ' DE STRAFVORDERING AL DAN NIET 
VERJAARD WAS. - VERNIETIGING MET 
VERWIJZING 

Indien de bestTeden beslissing de belclaagde 
veTom·deelt wegens jeiten, die eenzeljde 
schuldig oogme1·lc nast1·even en gepleegd 
zijn tussen een bepaalde datum en een 
ande1·e, zonde1· ve1·de1·e p1·ecise1·ing, en 
aan de hand van de p1·ocesstulclcen, 
waa1·op het Hoj ve1·mag acht te slaan, 
niet lean nagegaan wo1·den of de stmj
vm·de1·ing al dan niet ve1jaa1·d was, 
ve1·nietigt het Hoj de ve1·om·delende 
beslissing met ve1·wijzing (1). (Grand
wet, art. 97 ; wet van 17 april 1878, 
art. 21, 22 en 23.) 

(BUYR, T. NOSSENT, SAUL, NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP « LES ASSURANCES DU 
CREDIT », LEDOUX EN VANHAUWAERT.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 mei 1970 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

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

Over het middel, ambtshalve afgeleid 

(1) Cass., 3 november 1969 en 25 mei 1970 
(A1'1'. cass., 1970, blz. 230 en 898). 

uit de schending van de artikelen 97 
van de Grondwet 21, 22 en 23 van de 
wet van 17 april 1878, houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek 
van strafvordering : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
eiser tot een enkele straf van gevangenis 
en geldboete veroordeelt wegens verschei
dene oplichtingen en onwettige uitoefe
ning van de geneeskunde ; 

· Overwegende dat het arrest zich 
beperkt tot de vaststelling dat -de straf

. bare feiten die het bewezen acht, gepleegd 
werden tussen 1 januari 1964 en 
24 december 1966 en dat deze misdrijven 
een samengesteld misdrijf opleveren we-

. gens eenheid van opzet ; 
Overwegende dat, bij gebreke van 

nadere gegevens betreffende de datums 
van de genoemde feiten en in afwezigheid 
van enige oorzaak van schorsing der 
verjaring, het Hof onmogelijk kan na
gaan of de strafvordering al dan :riiet 
verjaard was toen het hof van beroep 
uitspraak heeft gedaan; 

Dat het arrest derhalve niet regelmatig 
met redenen omkleed· is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den a.rrest, behalve in zover het de 
telastleggingen A, B-10, 0 en D niet 
bewezen verklaart; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
houdt de kosten aan ; zegt dat hierover 
uitspraak zal worden gedaan door het 
gerecht waarnaar de zaak wordt ver
wezen; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

23 november 1970. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijlcluidende conclusie, de H. Dtunon, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 23 november 1970. 

1o VOORZIENING IN CASSATIE . -
VoRliL STRAFZAKEN. VooR 
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EISERES BURGERRECHTE;LIJK AANSPRA
KELIJKE PARTIJ. - VOORZIENING TE
GEN DE BESLISSING OP DE STRAFVOR
DERING. - NIET BETEKEND AAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE. - NIET ONT
VANKELIJKE VOORZIENING. 

2° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT VAN 14 MAART 1968, ARTI
KEI, 15, 16, 17 EN 18.- VooRRANG.
BESTUURDER NIET VERPLICHT DOOR
GANG TE VERLENEN. - BESTUURDER 
DIE MAG VERDER RIJDEN. - VOOR
WAARDEN. 

1° Niet ontvankelijk is de voo1·ziening van 
een bu?·ge?'?'echtelijk aanspmkeliJke pa?'
tiJ tegen de beslissing op de stmfvorde
?'ing die niet aan het open baa?' ministe1·ie 
is betekend (1). 

2° De bestuu?·de?· die ve1·plicht is de da01'
gang v1·ij te laten voo1· degene die 01J de 
op te 1·ijden weg 1·ijdt, mag, wannee1· 
geen enkele bestu~wde1· op de voa?'?'angs
weg in het zicht is, voo?·zichtig de weg 
oprijden en ve1·de1· 1·ijden, gelet op een 
no1·maal ve1·kee1' en de plaatsgesteldheid; 
hieruit volgt dat de jout van de voa?'?'ang
hebbende bestuU1·de?' welke van d-ie am·d 
is dat zij elke nonnale venvachting kan 
ve1·ijdelen, de voa?'?'angschulclige lean 
v1·ijstellen van de ve1·plichtingen die uit 
de voa?'?'angs?·egel voo1·tvloeien (2). (Weg~ 
verkeersreglemeJ~t van 14 maart 1968, 
art. 15, 16, 17 en 18.) 

(JOSEPH LEMAIR]j: EN JEAN LEMAIRE, 
T. VAN MOSSEVELDE, HICORNE EN 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ALGEMENE 
VERZEKERINGEN "·) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 december 1969 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Aarlen; 

I. In zover de voorzieningen tegen de 
beslissing op de strafvordering gericht 
zijn : 

1 o door Joseph Lemaire, beklaagde : 

Overwegende dat de substantiele of 

(1) Cass., 14 februari 1966 (Bull. en PAsiC., 
1966, I, 760) en 1 juni 1970 (A?'?'. cass., 1970, 
I, 852); raadpl. cass., 12 februari 1968 (Ar1·. 
cass., 1968, blz. 774). 

op straffe van nietigheid voorgesch:reveri 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; · 

2° door Jean Lemaire, burgerlijk aan
sprakelijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op h et Hof vermag , acht te slaan, niet 
blijkt dat eisers voorziening aan het 
openbaar ministerie betekend is ; dat zij 
derhalve niet ontvankelijk is ; 

II. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de strafvorde
ring tegen de verweerster Van Mosse
velde, beklaagde, en tegen de beslissing 
op de rechtsvordering van het openbaar 
Ininisterie tegen de verweerder Hicorne,. 
burgerlijk aansprakelijke partij : 

Overwegende dat de eisers 1~iet bevoegd 
zijn om cassatieberoep in te stellen tegen 
deze beslissingen, 

III. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de eisers tegen de 
verweerders Van Mossevelde en Hicorne 
en tegen de beslissing op de burgm1ijke· 
rechtsvorderingen van de verweerders 
Hicorne en de naamloze vennootschap· 
Algemene V erzekeringen tegen de eisers : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 16, inzonderheid. 
16-2, a, en 18 van het koninldijk besluit 
'van 14 maart 1968 houdende algemeen. 
reglement op de politie van het wegver
keer, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
vVetboek en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden vonnis, na de 
eerste eiser te hebben veroordeeld wegens 
onopzettelijke slagen of verwondingen en 
wegens overtreding van de artikelen 7-2, 
15-1 en 27-1 van het algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer en 
mevrouw Van Mossevelde te hebben 
vrijgesproken van de telastleggingen van 
onopzettelijke slagen of verwondingen 
eJ~ overtreding van de artikelen 15-l, 
16-2, a, en 25, 2°, van voornoemd 
reglement, de gehele aansprakelijkheid 
voor het ongeval doet rusten op de eerste 
eiser, die het hoofdelijk veroordeelt, met 
de tweede eiser, om bepaalde bedragen 
als schadevergoeding aan de verweerders 
te betale.n ofschoon het de rechtbank 

(2) Cass., 26 oktober 1970, supra, blz. 186 ; 
raadpl. cass., 25 januari 1967 (Ar?·. cass., 
1967, blz. 647) en 20 november 1967 (ibid., 
1968, blz. 395). 
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onbevoegd verklaart om kennis te nemen 
van de burgerlijke rechtsvordering van 
de eisers tegen de echtgenoten Van 
Mossevelde-Hicorne, met name op g,rond 
dat op het 1ITu,ispunt waar het ongeval 
zich heeft voorgedaan, de voorranggever 
geen uitzicht heeft op het links van hem 
gelegen deel van de hoofdweg tenzij 
hij deze oprijdt; dat Mevrouw Van 
Mossevelde, na v66r het signaal 26 
te hebben gestopt, langzaam de hoofd
weg is opgereden en gestopt heeft zodra 
zij Joseph Lemaire heeft zien aankomen, 
die volgens eigen bekentenis sneller 
reed · dan 30 kilometer per uur, het 
toegestane maximum, en dat het onge
val enkel te wijten is aan de over
dreven snelheid van de wagen van 
Joseph Lemaire, die, bekend, als hij was, 
met het gevaar van dit kruispunt daar 
hij in de nabijheid woont, het aange
brachte signaal had moeten in acht 
nemen en de bijzondere voorzichtigheid 
opgelegd bij artil~el 15-1 van het weg
verkeersreglement, had moeten betrach
ten, 

te1·wijl, wanneer de bestuurder, ver
plicht doorgang te verlenen aan de 
gebruiker van de weg die hij nadert, 
niet kan uitmaken, wegens de gesteld
heid van de plaats, of er een bestuurder 
op deze weg aanwezig is, tenzij hij zelf 
die weg oprijdt, hij zich daarop mag 
begeven, in zover zulks strikt noodza
kelijk is en met de nodige voor-zichtig
heid om elk gevaar voor ongeval te 
klinnen vermijden gelet op de plaats, 
de verwijdering en de snelheid van de 
andere bestuurder; in het onderhavige 
geval het bestreden vonnis niet vaststelt 
dat bet opdagen van de voorrangheb
bende weggebruiker met een hogere 
snelheid dan het toegestane maximum 
voor Mevrouw Van Mossevelde, voorrang
gever, een onvoorzienbare gebeurtenis 
was, zodat dit vonnis geen wettelijke 
rechtvaardiging geeft voor zijn beslissing 
waarbij de gehele aansprakelijkheid voor 
het ongeval ten laste gelegd wordt van 
de voorranghebbende bestuurder : 

Overwegende dat voornoemd arti
kei 18, dat de verplichtingen bepaalt 
van de bestuurder die bij het opriJden 
van een openbare weg doorgang moet 
verlenen aan iedere op deze weg rijdende 
bestuurder, hem nochtans toestaat verder 
te rijden indien hij zulks, gelet op de 
plaats, de verwi.idering en de snelheid 
van de andere bestuurders, kan doen 
zonder gevaar voor ongevallen ; dat 
hieruit volgt dat, wanneer geen enkele 

bestuurder op de voorrangsweg in het 
zicht is, de voorranggever voorzichtig de 
weg mag oprijden, gelet op een normaal 
verkeer, inzonderheid wegens de plaats
gesteldheid ; dat de fout van de voor
ranghebbende bestuurder welke van die 
aard is dat zij elke normale verwachting 
kan verijdelen, de voorrangschuldige kan 
vrijstellen van de verplichtingen die uit 
de voorrangsregel voortvloeien ; 

Overwegende dat het vonnis stelt, 
zoals het middel eraan herinnert, <e. dat op 
het kruispunt waar het ongeval zich 
heeft voorgedaan, de voorranggever geen 
uitzicht heeft op het links van hem 
gelegen deel van de openbare weg tenzij 
hij deze oprijdt; dat de beklaagde, thans 
verweerster, na voor het signaal 26 te 
hebben gestopt, langzaam de hoofdweg 
is opgereden en gestopt heeft zodra zij 
Joseph Lemaire, thans eiser, heeft :6ien 
aankomen, die volgens eigen bekentenis 
sneller reed dan 30 kilometer, het maxi
mum op deze plaats toegestaan door een 
regelmatig teken », alsmede dat deze 
snelheid overdreven was gelet op de 
gevaarlijkheid van dit kruispunt; 

Overwegende dat het vonnis uit deze 
vaststellingen . wettelijk heeft kunnen 
afleiden enerziJdS dat verweerster de in 
het middel aangehaalde bepalingen van 
het wegverkeersreglement niet had ge
schonden en anderzijds dat aileen de 
gedraging van de eiser Joseph Lemaire, 
die overigens bekend was met de gevaar
lijkheid van het kruispunt, de oorzaak 
was van het ongeval en het derhalve 
de hele aansprakelijkheid voor bet onge
val op laatstgenoemde heeft kunnen 
doen rusten, hoewel deze voorrang had, 
zonder uitdrukkelijk te moeten vast
stollen dat het opdagen van de voorrang
hebber met een hogere snelheid dan het 
toegestane maximmn voor de verweer
ster Van Mossevelde, voorranggever, een 
onvoorzienbare gebeurtenis was ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

23 november 1970. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Trousse, 
raadsheer waa.rnemend voorzitter. -
Gelijkluiclenile conclusie, de H. Duman, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de 
HH. Van R.yn en Faures. 
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2• KAMER. - 23 november 1970. 

1° VOEDINGSWAREN. BOTER, 
MARGARINE, BEREIDE VETTEN EN ANDE
RE EETBARE VETTE.N. - WET VAN 
8 JULI 1935, ARTIKEL 5, § 2.- GROOT
OF TUSSENHANDELAAR IN BOTER. -
VERPLICHTING IN EEN BIJZONDER RE
GISTER DE « AANVOER ll EN « WEG
VOER ll VAN DE PRODUKTEN · IN TE 
SCHRIJVEN. - « WEGVOER " · - BE
GRIP. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - EEN ENKELE STRAF WEGENS 
VERSCHILLENDE MISDRIJVEN. - MID
DEL DAT BETREKKING HEEFT OP EEN 
ENKEL MISDRIJF.- STRAF WETTELIJK 
GERECHTVAARDIGD DOOR EEN ANDER 
MISDRIJF. - N IET-ONTV ANKELIJKHEID. 

1° De p1·odukten die cle g1·oot- of tussen
hanclelam· in boteT aan de cletailhanclel 
heeji ve1·kocht zijn, in de zin van 
a1·tikel 5, § 2, van cle wet van 8 jttli 
1936 bet?·effencle boteT, ma1·gm·ine, be-
1·eide vetten en ancle1·e eetba1·e vetten, 
« weggevoenle " 1JToclukten die moeten 
wonlen ingesclweven in het bijzoncle1·, 
bij deze wettelijke bepaling bedoeld 
?'egiste?·. 

2° Indien wegens ve?·schillende misd1·ijven 
een enkele st1·aj is uitgesp1·oken, dan is 
niet ontvankelijk bij geb1·ek aan belang 
de eis tot cassatie van de op de st?'aj
vonle?·ing gewezen beslissing, die ge
g?·ond is op een midclel dat enkel bet?·ek
king heejt op een-van deze misd1·ijven, 
wannee1· de st1·aj doo1· een anilm· misd1·ijj 
wettelijlc ge?·echtvaa?·digd blijjt (I). 
(Wetb. van strafv., art. 411 en 414.) 

(ERKELBAUT.) 

ARREST (veTtaling . 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 jtmi 1970 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de bewijskracht der 
akten en van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 5, § 2, en 23, §§ 1, 4 en 7, 

(1) Cass., 2 februari 1970 (A1··r. cass., 1970, 
b,lz. 501). 

van de wet van 8 juli 1935 betreffende 
boter, margarine, b'ereide vetten en 
andere eetbare vetten, 

doo1·dat het bestreden arrest zich aileen 
gegrond heeft op de gegevens, aange
toond en vastgesteld in verband met het 
onderzoek van de telastlegging van 
valsheid, en op het feit dat ·er in de naar 
het register bepaalde voorraad een veel 
groter tekort was dan de hoeveelheid die 
gedurende bedoelde periode is klUlllen 
verbruikt worden in het gezin van 
beklaagde, om ten laste van eiser bewe
zen te verklaren de telastlegging, als 
groot- of tussenhandelaar in boter in 
twee posten " aanvoer " en " wegvoer " 
op goed leesbare wijze, zonder wit vak, 
noch doorhaling en binnen twaalf uur 
na het aanvoeren of wegvoeren van de 
produl{ten niet te hebben geboekt : 
de datum van het aanvoeren of van het 
wegvoeren, de kwalificatie en de hoeveel
heid van de aan- of weggevoerde boter, 
de naam en het adres van de leverancier 
of van hem voor wie deze boter bestemd 
is, 

tenvijl, ee1·ste onde1·deel, eiser bij con
clusie had doen gelden dat het in de 
telastlegging bedoelde register bijgehou
den was tot en met 12 juli 1968 en dat, 
als het geen latere vermeldingen bevatte 
bij de controle van 15 juli 1968, zulks 
hieraan te wijten was dat 13 juJ.i op een 
zaterdag viel en 14 juli een zondag was, 
op wellm dagen eiser niet werkte, en 
15 juli een maandag; de controle op de 
middag verricht was en eiser over twaalf 
uur beschikte om de bij de wet opgelegde 
boekingen in zijn register te doen, zodat 
hem geen enkele schuldige nalatigheid 
kon worden verweten ; het bestreden 
arrest geen antwoord geeft op deze 
conclusie en dus artikel 97 van de Grand
wet geschonden heeft ; het geen rekening 
houdt met de omstandigheid dat, volgens 
het verslag van 24 juli 1968 van de 
N ationale Zuiveldienst, het misdrijf 
voortvloeide uit het feit dat hiJ vermeldt, 
en dus de bewijskracht van dit verslag 
miskent; · 

tweede onclm·cleel, de wet van 8 juli 1935 
in de artikelen 5, § 2, en 23, §§ 1, 4 en 7, 
weliswaar een g1·oot- of tussenhandelaar 
in boter verplicht een register te houden 
met twee posten " aanvoer " en " weg
voer >> en erin te boeken de datmn van 
het aanvoeren of wegvoeren van de 
produkten, de hoedanigheid en de hoe
veelheid van de aangevoerde of wegge
voerde boter, de naam en het adres van 
de leveranciers of van hem voor wie 
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de boter bestemd is, maar de handelaar 
niet verplicht het wegvoeren in te schrij
ven van de boter die hij zelf verbruikt 
of die hij in het klein verkoopt omdat 
hij dan niet handelt als groot- of tussen
handelaar, behalve wa)Uleer hij verkoopt 
met hoeveelheden boven ·5 kg, in welk 
geval hij een bijzonder register moet 
houden overeenkomstig artikel 10 . van 
voornoemde wet ; 

de?'Cle onde1·deel, het twijfelachtig is, 
zoals het bestreden arrest erkent, dat 
.een botergrossier verplicht is de in zijn 
gezin verbruikte hoeveelheden boter in 
zijn register als « wegvoer » in te schrij 
ven, zodat de telastlegging niet kan wor
den bewezen verldaard, op straffe van 
onderlinge tegenstrijdigheid : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
eiser tussen 13 februari 1967 en 16 juli 
1968, met overtrading van artikel 5, 
§ 2, van de wet van 8 juli 1935, nagelaten 
had in het bij deze bepaling voorge
schreven bijzonder register binnen twaalf 
uur de '' wegvoer » te boeken van zijn 
produkten die verschillende duizenden 
kilo boter vertegenwoordigden, zodat 
het niet moest antwoorden op de in het 
onderdeel van het middel vermelde 
conclusie die, zonder te beweren dat al 
die boter weggevoerd was tussen 13 en 
15 juli 1968, stelde dat het voor eiser 
niet mogelijk geweest was gedurende 
die dagen boekingen in voormeld register 
te doen : 

Dat het onderdeel van het middel, in 
zover het de schending aanvoert van 
artikel 97 van de Grondwet, naar recht 
faalt; 

Overwegende dat het onderdeel van 
het middel, in zover het aanvoert dat de 
bewijskracht van de alden geschonden 
is, onduidelijk en derhalve niet ontvan
kelijk is; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, om met name de 
bij de wet voorgeschreven controle 
mogelijk te maken, artikel 5, § 2, van 
de wet van 8 juli 1935 de groot- of 
tussenhandelaar in bater verplicht aile 
weggevoerde bater in te schrijven, z·elfs 
indien zij bestemd is voor detailhande
laars; 

Dat dit onderdeel van het middel 
naar recht faalt; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, om de 

telastlegging bewezen te verklaren, zich 
niet beperkt tot de vermelding dat het 
twijfelachtig is dat de voor het gezin van 
de grassier bestemde hoeveelheden moes
ten worden ingeschreven in het bijzon
dere register bedoe}d in artikel 5, § 2, 
voornoemd; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schellding van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 154, 155 en 189 van het 
Wetboek van strafvordering, 

doordat het arrest bewezen acht dat 
het niet-inschrijven van weggevoerde 
boter slechts kan worden toegeschreven 
aan het oogmerk om hetzij verboden 
verkopingen (deteilverkopingen) hetzij 
onregelmatige verkopingen (zonder fac 
tuur aan wederverkopers) te verbergen, 

te1·wijl de ingenieur, hoofd van dienst, 
W ., ambtenaar bij de Nationale Zuivel
dienst, in zijn verslag van 30 oktober 
1968 aan de procureur des Konings 
vaststelt dat men niet heeft kunnen aan
tonen dat verkopingen gedaan zijn zonder 
factum·, waaruit volgt dat het arrest de 
bewijskracht van dit verslag miskent en 
de in het middel aangehaalde wetsbepa
lingen schendt : 

Overwegende dat enerzijds voornoemd 
verslag niet stelt dat er geen verkoop 
zonder factuur geweest is, maar dat het 
onderzoek van het bestuur niet heeft 
aangetoond dat zodanige verkopen heb 
ben plaatsgehad en anderziJds het arrest, 
op grand van het dossier in ziJn geheel 
en zonder in tegenspraak te vervallen 
met de bewoordingen van voornoemde 
aide, beslist dat eiser nagelaten heeft 
sommige V~<egvoeringen in te schrijven 
ten einde verboden of onregelmatige ver
kopingen te verbergen ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 196 van bet Strafwetboek 
en 5, § 2, van de wet van 8 juli 1935 
betreffende bater, margarine, bereide 
vetten en andere eetbare vetten, 

doo1·dat het arrest eiser veroordeelt 
wegens valsheid om, met het doel de 
verkoop van bater zonder factuur te 
verbergen, te hebben nagelaten in de 
registers van aangevoerde en weggevoer
de boter die bij artikel 5, § 2, van de 
wet van 8 juli 1935 zijn verplicht gesteld, 
talrijke wegvoeringen van boter niet te 
hebben geboekt, zodat de voorraad inge-· 
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volge de boekingen in voormeld register 
op de datum van de ten la&te gelegde 
feiten 7.191 kilogram bedroeg ofschoon 
de werkelijke voorraad slechts 3.300 kilo
gram bedroeg, 

te?·wijl, ee1·ste ondenleel, de aan eiser 
verweten nalatigheden aileen geen vals
heid in handelsgeschriften lmnnen ople
veren; 

tweede onde?·deel, artikel 5, § 2, van 
voornoemde wet van 8 juli 1935 aan de 
groothandelaars in boter niet oplegt in 
het register van aangevoerde en wegge
voerde boter de hoeveelheid koopwaar 
die hij in voorraad heeft, in te schrijven ; 
de vermeldingen betreffende deze voor
raad niet bestemd zijn om te dienen als 
bewijs en de onjuistheid ervan geen 
nadeel kan berokkenen ; 

denle oncle?·deel, het bedrieglijk oog
merk, hoofdbestanddeel van het misdrijf 
van valsheid, niet kon worden afgeleid uit 
eisers nalatigheden, daar deze betrekking 
hadden op wegvoeringen in verband 
met verkoop in het klein die in het regis
ter van aangevoerde en weggevoerde 
bater niet moest worden ingeschreven, 
aange:;ien aileen de verkoop in het groat 
of haif groot er moet in voorkomen ; 

Over het middel in zijn geheel : 

Overwegende dat het arrest een enkele · 
straf uitspreekt voor g,e telastlegging A 
bedoeld in het middel en voor de telast
legging 0 bedoeld in het vierde middel ; 

Dat de uitgesproken straf wettelijk 
gerechtvaardigd is door de feiten van 
deze laatste telastlegging, zodat bet 
middel niet ontvankelijk is wegens het 
ontbreken van belang; · 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 4, 6°, van de wet van 
20 juli 1962 betreffende de handel .in 
landbouw-, tuinbouw-, en zeevisserijpro
dukten, 

doo1·dat het arrest eiser veroordeelt 
om zich te hebben verzet tegen bezoeken, 
inspecties, controles, staalnemingen of 
vragen naar inlichtingen of documenten · 
door de in artikel 2 van de voornoemde 
wet van 20 juli 1962 bepaalde overheden 
of om wetens onjuiste inlichtmgen of 
documenten te hebben verstrekt, in het 
onderhavige geval om te hebben ver
klaard dat hij 1.000 kilogram en 400 kilo
gram bater onderscheidenlijk aan de 
ondernemingen Franco-Suisse en Leoni
das had verkocht, hoewel die verkopingen 
niet hadden plaatsgehad ; het arrest zijn 

beslissing doet berusten op de gronden 
dat « beklaagde de feit en zelf, voor>\erp 
van de telastlegging, niet betwist, welke 
feiten trouwens bewe?en ziJn » en dat 
«de verbalisanten handelden als beedigde 
en gemachtigde ambtenaren van de 
Nationale ZuiveldifJnst en deze hoedanig
heid hun bevoegdheid verleende om 
overtredingen van de wet van 20 juli 
1962 zowel als van de wet van 8 juli 
1935 vast te steilen », 

te1·wijl, ee1·ste onderdeel, eiser bij con
clusie stelde dat de controle die op 
15 juli 1968 werd uitgeoefend, betrekking 
had op de verificatie van de bij de wet 
van 8 juli 1935 opgelegde registers ; eiser 
die controle niet had belet of belemmerd 
en het arrest dat zegt dat eiser de feiten 
zelf van de telastlegging niet betwist, 
de bewijskracht van eisers conclusie 
miskent; 

tweecle oncle?·deel, het arrest niet passend 
antwoordt op eisers conclusie waarin 
wordt gesteld dat de verbalisanten op
traden ter uitvoering van de wet van 
8 juli 1935; 

denle onderdeel, uit de lezing van arti
kel 1 van de wet van 20 juli 1962 blijkt 
dat de controle bij eiser op 15 juli 1968 
plaatshad niet ter uitvoering van deze 
wet, maar van de wet van 8 juli 1935; 
waaruit volgt dat het arrest de wet heeft 
geschonden door de bepalingen van 
artikel 4, 6°, van de wet van 20 juli 
1962 op eiser toe te passen : 

Wat het tweede onderdeel betreft ·: 

Overwegende dat eiser bij conclusie 
deed gelden dat hij zich niet had kunnen 
schuldig maken aan overtreding van 
artikel 4, 6°, van de wet van 20 juli 
1962, omdat de ambtenaren van de 
Nationale Zuiveldienst een controle uit
oefenden ter uitvoering, niet van voor
noemde wet maar wel van de wet van 
8 juli 1935; 

Overwegende dat het arrest stelt dat 
deze bewering niet gegrond is omdat 
cc de verbalisanten handelden als beedigde 
en gemachtigde ambtenaren van de 
Nationale Zuiveldienst en deze hoedanig
heid hun de bevoegdheid verleende om 
overtredingen van de wet van 20 juli 
1962 en van de wet van 8 juli 1935 
vast te steilen », zonder erop te wijzen 
dat genoemde ambtenaren in het onder
havige geval een overtrading van deze 
wet of van de ter uitvoering ervan 
genomen besluiten opsponrden of vast
stelden of dat de overtreding bepaald 
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in voornoemd artikel 4, 6o, ook betrek
king heeft op de toepassing van de wet 
van 8 juli 1935, zodat h et niet passend 
heeft geantwoord op eisers conclusie ; 

D at dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Overwegende dat, door het aannemen 
van h et tweede onderdeel van het middel, 
dit middel voor het overige geen belang 
m eer heeft ; -

Over h et vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 154, 155 en 189 van het 
W etboek van strafvordering, 

doordat het bestreden arrest, om bewe
zen t e verklaren de telastleggingen boter 
te h ebben vervalst door toevoeging v an 
water, boter te hebben verkocht, gesleten 
of te koop gesteld, wetende dat deze was 
vervalst, en boter, margarine of bereide 
v etten m et minder dan 82 procent vet 
te hebben ingevoerd, voortgebracht, ge
fabriceerd of bereid voor de verkoop, 
verkocht, te lwop gesteld, onder zich 
gehouden of vervoerd voor de v erkoop of 
voor de levering, er zich toe beperkt te 
stellen dat de aldus omschreven feiten 
b ewezen zijn wat de feiten zelf betreft 
en dat beklaagde, thans eiser, niet kan 
worden geloofd wanneer hij de vervalsing 
aan een toevallige oorz!J,ak toeschrijft, 
omdat het oJ1.waarschiJnlijk is dat hij 
bij de eerste kneding niet bemerkt h eeft 
dat er wat water in zijn kneedmachine 
overgebleven was en derhalve dat hi.i 
de vervalsing door toevoeging van te veel 
water die het gevolg ervan was niet heeft 
gewild, 

te1·wijl, ee1·ste ondenleel, er in het dossier 
geen enkel stuk voorkomt waarmee kan 
worden bewezen dat eiser de bedoelde 
boter verkocht, gesleten of te koop gesteld 
heeft; 

tweede ondenleel, het arrest geen p as
send antwoord geeft op eisers conclusie 
volgens welke het openbaar ministerie 
_het bewijs moet aanbrengen van het 
bijzonder opzet, vereist bij artikel 23, 
§ 1, 2o, van de wet van 8 juli 1935 
betreffende boter, margarine, bereide 
v ett en en andere eetbare vetten, en bij 
artikel 500, lid 2, van het Strafwetboek, 
en moet bewijzen dat de verklaringen 
van beklaagde, thans eiser, onjuist zijn : 

\Vat h et tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest met de 
r eden en waarop . het middel zelf wijst, 
passend antwoordt op de conclusie be
doeld in dit onderdeel ; 

Dat dit onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

W at het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat h et arrest een enkele 
straf uitspreekt voor de drie telastleggin
gen bedoeld in het middel ; 

Dat de uitgesproken straf wettelijk 
gerechtvaardigd is door de inbreuk op 
artikel 500, lid 2, van het Strafwetboek, 
zodat het onderdeel van het middel, dat 
slechts betrekking h eeft op de andere 
telastleggingen, zonder belang is en 
derhalve niet ontvankelijk is ; 

En overwegende dat voor het overige 
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 de onder B-2 van 
de dagvaarding omschreven telastlegging 
bewezen verklaart en eiser deswege ver
oordeelt ; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
houdt de kosten aan, om erover door de 
feitenrechter te worden beslist; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het H of van 
beroep te Luik. 

23 november 1970. - ze kamer. -
Voo1·zitte1', de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve~·, de 
H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. D1.unon, advocaat-generaal. 

ze KAMER. - 23 november 1970. 

1° WEGVERKEER. - WET BETREF
FENDE RET WEGVERKEER. -- POLITIE 
OVER RET WEGVERKEER. - VoORWERP. 

2° WEGVERKEER. - BEVOEGDREID 
VAN DE KONING OM ALGEMENE REGLE
lliENTEN VAST TE STELLEN BETREFFEN
DE RET WEGVERKEER.- 0MVANG. 

3° WETTEN EN BESLUITEN. 
BEVOEGDREID VAN DE KoNING OM 
ALGElVIENE RE.GLEMENTEN VAST TE 
STELLEN BETREFFENDE RET WEGVER
KEER.- 0MVANG. 
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.4° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEJ.III::ElNT VAN 14 MAART 1968, 
ARTIKEL 86bis. - WETTELIJKHEID. 

I 0 De politie ove1· het ~vegve1·kee1· heeft 
onde1· mee1· tot doel de ve1'kee1·sveiligheid 
te VM'Zelce1'en (I). (Wet betreffende de 
politie over het wegverkeer, coi:irdinatie 
van 16 maart I968, art. I.) · 

2° en 3° Geen enkele wettelijlce bepaling 
ve1·biedt dat de Koning de ve?·onlenings
bepalingen bepe1·lct, die hij meent te 
moeten vaststellen om de ve?·kee?·sve~lig 
heicl te ve1·zelce1·en, met toepassing van 
a1·tilcel 1 van de wet bet1·e tfende de 
politie ove1· het wegve1'kee1· ( coonlinatie 
van 16 maa1·t 1968), hetzij tot sommige 
best~t~wde1·s, hetzij tot sommige openba1·e 
wegen, hetzij tot somm1:ge voe1't~tigen ; 
de bepalingen zijn wettelijk, van het 
ogenblilc dat zij op gelijke wijze toepas
selijlc zijn op allen die zich in dezetjde 
jeitelijlce toestand bevinden (2). (Grand
wet, art. 6 en 67.) 

4° W ettelijk is de bepaling van a?·ti
kel 86bis van het wegve?·kee1'S1'eglement 
van 14- maa1't 1968 die het clmgen van 
een valhelm ve1·plicht stelt voo1· de 
bestu~wcle1·s en passagie1·s van mot01'-
1'ijwielen met of zoncle1· zijspan wannee1· 
cleze houde1·s zijn hetzij van een iclenti
teitskam·t, hetzij van een als zodanig 
getdend bewijs, ajgeleve1·d in Belgie (3). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BERGEN. 
T. DE WITTE.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestl·eden 
vonnis, op 13 mei 1970 in hoger beroep 

(1) Cass., 5 januari 1970 (A1'1'. cass., 1970, 
blz. 395). 

(2) Raadpl. cass., 31 oktober 1960 (Bttll. 
- en PASIO., 1961, I, 231); zie ook de conciusie 

van Procureur-generaai Ganshof van der 
Meersch, toen advocaat-generaal , v66r cass., 
17 mei 1963 (ibicl., 1963, I, 987), inzonderheid 
de biz. 991 tot 993. 

In verband met het recht, hetzij van de 
uitvoerende macht, hetzij van de provinciale 
en gemeentelijke overheid, om de toepassing 
van de verordeningsmaatregelen te beperken 
tot bepaaide categorieen van personen, zie 
met n ame : inzake identiteitskaarten, cass., 

gewezen door de Correctionele Recht
bank te Bergen rechtdoende na verwij'
zing; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
5 januari I970 (4); 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 6 en 
67 van de Grondwet, I, § I (gewijzigd bij 
artikel I van de wet van I5 april I964), 
en 2-I (gewijzigd bij artikel 3 van de 
wet van I5 april 1954) van de wet van 
I augustus I899 houdende herziening 
van de wetgeving en van de reglementen 
op de politie van het vervoer, en 86bis 
van het koninkJijk besluit van I4 maart 
I968, houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer, 

doonlat het bestreden vonnis het 
bepaalde in artikel 86bis van voor.noemd 
koninldijk besluit onwettelijk verklaart 
en verweerder, vervolgd wegens over
treding van dit artikel, vrijspreekt op 
grond dat door het dragen van een 
valhelm verplicht te stellen aileen voor de 
bestuurders van motorrijwielen die hou
der zijn van een identiteitskaart of een 
als zodanig geldend bewijs, in Belgie 
afgeleverd, met uitsluiting van de andere 
bestum·ders die deze bescheiden niet 
hebben en op de openbare wegen van 
het Rijk rijden, de Koning zijn verorde
nende bevoegdheid inzake wegverkeers
politie is te buiten gegaan, daar de regels 
tot verzekering van de verkeersveiligheid 
moeten worden in acht genomen door 
aile weggebruikers, afgezien van elk 
bewijs dat vreemd is aan de bekwaam
heid om een voertuig te besturen of aan 
de wijze om de openbare weg te gebrui
ken : 

Overwegende dat artikel I van de 
wet van I augustus I899, dat aan de 
Koning bevoegdheid verleent om alge
mene reglementen vast te stellen betref
fende het wegverkeer, inzonderheid ten 
doel heeft de verkeersveiligheid te ver
zekeren ; dat dit artikel noch enige 
andere wettelijke bepaling de Koning 
verbiedt de verordeningsbepalingen die 
hij meent daartoe te moeten vaststellen, 

18 november 1924 (ibicl., 1925, I, 25), inzake 
gemeentelijke en provinciaie beiastingen, cass:, 
29 oktober 1968 en 18 februari 1969 (A1'1', 
casss., 1969, biz. 235 en 577). 

(3) Cass., 5 januari 1970 (A1'1'. cass., 1970, 
blz. 395). Zie ook de verwijzingen die in de 
voorgaande noot zijn geciteerd. 

(4) A1~·. cass., 1970, biz. 395. 
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te beperken hetzij tot somrnige openbare 
wegen, hetzij tot sommige bestuurders, 
hetzij tot sommige voertuigen ; dat de 
bepalingen die hij vaststelt, wettelijk zijn, 
enerzijds wanneer zij overeenstemrnen 
met de tekst en met de doeleinden van 
de wet, anderzijds wanneer zij op gelijke 
wijze toepasselijk zijn op allen die zich 
in eenzelfde feitelijke toestand bevinden ; 

Overwegende dat artikel 86bis van 
h et koninklijk besluit van 14 maart 1968, 
luidens hetwelk bestuurders en passagiers 
van motorrijwielen, met of zonder zij
span, een valhelm moeten dragen, uit de 
aard zelf van de veiligheidsmaatregel 
die bij deze bepaling wordt opgelegd, in 
overeenstemming is met de tekst en met 
de doeleinden van de wet van 1 augustus 
1899; dat deze veiligheidsmaatregel zijn 
specifiek karakter niet verliest door de 
omstandigheid dat hij beperkt is tot 
sommige bestuurders ; 

Overwegende dat de Koning dus, zon
der zijn bevoegdheid te buiten te gaan, 
het dragen van een valhelm kon beperken 
tot de bestuurders en passagiers alleen 
van motorrijwielen, met of zonder zij
span, die houder zijn ofwel van een 
identiteitskaart, ofwel van een als zoda
nig geldend bewijs, in Belgie afgeleverd, 
dat wil zeggen tot a llen zonder onder
scheid die wegens hun woonplaats of hun 
langdurig verblijf in het Rijk die voer
tuigen hoofdzakelijk en gewoonlijk ge
bruiken op de openbare wegen van 
's Lands grondgebied; 

Dat het bestreden vonnis, door anders 
te beslissen, de in het middel aangehaalde 
wettelijke. bepalingen heeft geschonden; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroor
deelt verweerder in de kosten ; verwijst 
de zaak naar de Correctionele Recht
bank te . Nijvel, zitting houdende in 
hoger beroep. · 

23 november 1970. - 2e kamer. -
Vo01·zitte1· en Verslaggeve1·, de H. de 
W aersegger, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Colard, advocaat-generaal. 

3e KAMER. - 25 november 1970. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- BURGERLIJKE ZAK.EN. 
- CONCLUSIE.- BEWERING DIE NIET 
ME.ER TE)R ZAKE DIENE1ND IS INGE1VOLGE 
DE) OPLOSSING DOOR DEl RE1CHTE1R AAN 
HE1T GE)SCHIL GE1GEVEN. G:m:mN 
VERPLICHTING VOOR DEl RE10HTE1R OM 
EROP TEl ANTWOORDE.N. 

De 1'echte1· is eT niet toe ve?·plicht te ant
woo?·den op een conclusie die. niet meeT 
te1· zake dienend is ingevolge de oplossing 
do01· hem aan het geschil gegeven ( 1). 

(«DEl FE1DE1RALE VERZE1KERINGE1N l>, 

T. TUYTSCHAEVER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
vonnis, op 21 mei 1969 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

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

doo1·dat het bestreden vonnis, hetwelk 
onder meer de beroepen beslissing van 
4 oktober 1968 wijzigt, de vordering 
van verweerder inwilligt en, na wegens 
substantiele dwaling het tussen partijen 
gesloten en op 5 mei 1960 door de 
vrederechter gehomologeerd aldword nie
tig te hebben verldaard, voor recht zegt 
dat verweerder vanaf 28 december 1959 
een bestendige invaliditeit van 35 t. h. 
vertoont, niet regelmatig met redenen 
omkleed is, nu het geen antwoord ver
strekt op de conclusie waarbij eiseres 
deed gelden « dat ook terecht de eerste 
rechter zegt dat de toestand van eiser 
(thans verweerder), wat betreft de graad 
van ongeschikth eid, niet geregeld is door 
het akkoord maar wei door het vonnis 
van 4 oktober 1963; dat dit vonnis niet 
het akkoord heeft bekrachtigd maar wel 
het deskundigenverslag van Dr. Van 
Bastelaere )) : 

Overwegende dat blijkt uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
dat de door het middel bedoelde 
beslissing, door de vrederechter op 

(1) Cass., 20 oktober 1966 (Arr. cass., 1967, 
biz. 237). 
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4 oktober 1963 gewezen, de door ver
weerder ingestelde eis tot herziening 
van het op 5 mei 1960 tussen partijen 
getroffen aldword tot regeling van een 
arbeidsongeval heeft verworpen ; 

Overwegende dat het thans bestreden 
vonnis, hetwelk uitspraak doet over een 
nadien door verweerder ingestelde rechts
vordering tot nietigverldaring van ge
zegd akkoord wegens dwaling, dezelve,. 
bij wijziging van de beroepen beslissing, 
gegrond verklaart ; 

Overwegende dat de rechter in hoger , 
beroep die, in strijd met de eerste rechter, 
heeft aangenomen dat gezegd akkoord 
nietig is, ertoe niet gehouden was een 
antwoord te verstrekken op de in het 
middel bedoelde conclusie luidens welke, 
door verwijzing naar een overweging 
van de eerste rechter, de rechtsvordering 
tot nietigverldaring van het akkoord 
zonder voorwerp zou zijn omdat, niet het 
akkoord, maar de op de eis tot herziening 
ervan gewezen beslissing van 4 oktober 
1963 de partijen tot wet strekt; 

Dat immers die conclusie, ingevolge 
de uitgesproken nietigheid van het 
akkoord, niet meer t er zake dienend was ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

25 november 1970. - 3e kamer. -
V oo1·zittm· en Ve1·slaggeve1·, de H. Belpaire, 
voorzitter. - Gelijleluidende conclusie, de 
H. Lenaerts, advocaat-generaal. - Plei
te?·s, de HH. Fally en Bayart. 

3e :K.A.MER. - 25 november 1970. 

1 o ARBEIDSO'VEREENKOMST. 
AAB"EliDSOVEREENKOMST VOOR WERK
LIEDEN. - SCB.ORSING VAN DE TTIT
VOERING VAN B.ET CONTRACT.- WERK
MAN GETROFFEN DOOR EEN ARBEIDS
ONGESCRIKTREID TEN GEVOLGE VAN 

(1) Zie omtrent de betekenis van het 
woord « d esgevraagd, in artikel 29bis van 
de wet van 10 maart 1900 : Geclr. St. Kamer 
1961-1962, m. 369/1, biz. 8. 

(2) en (4) Ingevolge de aanvulling van arti
kel 29bis van de wet van 10 maart 1900 door 

ZIEKTE.- VERPLICRT~G OM ZICR BIJ 
DE DOOR DE WERKGEVER GEMACRTIGDE 
GENEESREER AAN TEl BIEDEN. 
VERPLICRTING OPGELEGD DOOR RET 
ARBEIDSREGLEMENT. - WET'l'ELIJK
REID. 

2o ARBEIDSOVEREENKOMST. 
AABEIDSOVEREENKOMST VOOR WERK
LIEDEN. - SCRORSING VAN DE UIT
VOERING VAN RET CONTRACT.- WERK
lVIAN GETROFFEN DOOR lllEN ARBEIDS
ONGESCRIKTREID TEN GEVOLGE VAN 
ZIEKTE.- VERPLICRTING OM ZICR BIJ 
DE DOOR DE WERKGEVER GEMACRTIGDE 
GENEESHEER AAN TE BI:mDEN. 
TERMIJN OM AAN DE VERPLICHTING TE 
VOLDOEN. - KAN IN RET ARBEIDS
REGLEMENT WORDlllN BEPAALD. 

1 o De ve1·plichting voo1· de we?'lcman om 
zich, ingeval van a?·beidsongeschiletheid 
wegens zielete, desgevmagd bij de doo1· 
de we1·legeve~· gemachtigde geneesheer aan 
te bieden, lean doo?' het a?·beids?·eglement 
wo1·den opgelegd (1). (Wet van 10 maart 
1900, art. 29bis, lid 2 [2].) 

2o H et aTbeids?·eglement lean een tM·mijn 
bepalen, binnen wellce cle we1·lcman zich, 
ingeval van a?·beidsongeschilctheid we
gens zielete, bij de doo?' de werlegeve1· 
gemachtigde geneeshee1· moet aanbie
den (3) . . (Wet van 10 maart 1900, 
art. 29bis, lid 2 [4].) 

( GHISTELINCK EN DEBROE, 
T. PORIAU.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 10 januari 1969 in laatste 
aanleg gewezen door de W erlU'echters
raad te Gent, kamer voor werklieden ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 29, § 1, 29bis en 
29ter, § 1, van de wet van 10 maart 
1900 op de arbeidsovereenkomst, gewij 
zigd en aangevuld door de artikelen 17, 
18 en 19 van de wet van 10 december 
1962, 

doonlat de bestreden sententie, na 

de wet van 21 november 1969 is, met ingang 
van 9 januari 1970, het tweede lid van dit 
artikel het derde lid geworden. 

(3) R aadpleeg cass., 7 december 1967 (A1~·. 
cass., 1968, blz. 503). 
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geconstateerd te hebben dat de dochter 
van de eisers in dienst van verweerder 
was als arbeidster toen zij ziek en 
arbeidsongeschikt werd, dat de werk
neemster drie dagen afwezig was, dat zij 
binnen de vierentwintig uren een dok
tersattest aan verweerder liet geworden, 
dat zij zich volgens haar behande
lende dokter mocht verplaatsen, dat 
verweerder de betaling van het gewaar
borgd weekloon weigerde en daarbij 
steunde op het feit dat artikel 4 van het 
arbeidsreglement van verweerder door 
de werlmeemster niet gevolgd werd, dat 
dit artikel 4 aan de zieke arbeider 
oplegde, voor zoveel hij zich mocht 
verplaatsen, op straf van het recht op 
het genot vaJ1 de wet op het gewaarborgd 
loon te verliezen, zich de eerste dag van 
de arbeidsongeschiktheid ten zetel van 
de medische controls aan te bieden, de 
vordering, welke de eisers hadden inge
steld ten einde voor hun minderjarige 
dochter betaling te bekomen van bet 
door de hager opgesomde wettelijke 
bepalingen vastgesteld gewaarborgd 
weekloon, ongegrond verklaart, om de 
reden dat de bepalingen van voormeld 
artikel 4 van het arbeidsreglement geen 
bijkomende voorwaarde aan artikel 29bis 
van de wet op de arbeidsovereenkomst 
invoeren, doch enkel een modaliteit van 
de toepassing van de wet uitmaken, 
dat deze modaliteit regelmatig opgeno
men in het arbeidsreglement bindend is 
voor de werknemers, en dat de dochter 
van de eisers door zich aan gezegd arti
kel 4 te onttreldren geen recht had op 
het gewaarborgd weekloon, 

terwijl, nu artikel 29bis voormeld zich 
ertoe beperkt te bepalen dat, behoudens 
wanneer de behandelende geneesheer 
van de werkman oordeelt dat zijn 
gezondheidstoestand hem niet toelaat 
zich naar een andere plaats te begeven, 
de werkman zich, desgevraagd, bij de 
door de werkgever gemachtigde en be
taalde geneesheer moet aanbieden, voor
meld artikel 4 van het arbeidsreglement 
van verweerder aan voormelde wettelijke 
bepalingen twee bijkomende voorwaar
den toevoegt, namelijk dat het bezoek 
aan de door de werkgever gemachtigde 
geneesheer niet « desgevraagd » maar 
spontaan moet gebeuren, en dat dit 
bezoek op de eerste dag van de arbeids
ongeschiktheid moet plaats grijpen, zodat 
gezegd artikel 4 meer inhoudt dan een
voudige modaliteiten van toepassing ; 

en te1·wijl, overeenkomstig de bepalin
gen van voormeld artikel 29te?·, § 1, het 
slechts aan de Koning en niet aan de 

werkgever behoort bijkomende voor
waarden te bepalen boven die welke in 
artikel 29bis zijn omschreven : 

Overwegende dat de sententie vast
stelt dat artikel 4 van h et arbeidsregle
ment van verweerder bepaalt dat de 
zieke, die van zijn behandelende genees
heer toelating verkrijgt om zich te ver
plaatsen, op straf van het recht op bet 
genot van de wet op het gewaarborgd 
weeldoon te verliezeri, zich de eerste dag 
van de arbeidsongeschiktheid ten zetel 
van de medische kontrole moet aanbie
den; 

Overwegende dat het middel staande 
houdt dat bedoeld artikel, door te 
bepalen dat de werkman zich niet 
« desgevraagd » maar spontaan en op de 
eerste dag van de arbeidsongeschiktheid 
bij de door de werkgever gemachtigde 
geneesheer moet aanbieden, aan arti
kel 29bis van de wet van 10 maart 1900 
op de a.rbeidsovereenkomst twee bij
komende voorwaarden toevoegt welke 
slechts, ingevolge artikel 29te?· van de
zelfde wet, door de Koning kwmen 
bepaald worden ; 

Overwegende, eensdeels, dat het woord 
'' desgevraagd », in artikel 29bis, tweede 
lid, van de wet van 10 maart 1900, niet 
uitsluitend een individueel verzoek be
doelt ; dat het verzoek oak collectief 
kan gedaan worden, inzonderheid wan
neer het. in het arbeidsreglement vervat 
is; 

Overwegende, anderdeels, dat het ar
beidsreglement geldig heeft kwmen bepa
len dat de werlunan, in geval van 
ziekte, zich binnen een gestelde termijn 
bij de door de werkgever gemachtigde 
geneesheer rnoet aanbieden; dat het 
zodoende geen bijkomende voorwaarde 
aan voormeld artikel 29bis heeft toege
voegd, maar een loutere toepassings
modaliteit ervan heeft voorgeschreven, 
modaliteit wellm met de arbeidsovereen
komst een geheel vormt en voor de 
partijen verbindend is; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

25 november 1970. - 3e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Naulaerts. - Gelijkluidende con
cl~tsie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, de HH. Bayart en Simont. 
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3° KAMER. - 25 november 1970. 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST. 
ARBEIDSOVE.REENKOMST VOOR w:ElRK
LIEDEN. - SCHORSING VAN DE UIT
VOERING VAN DE OVE.REENKOMST. -
BE GRIP. 

2° ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL 
OVE.RKOMEN IN DE LOOP VAN DE UIT· 
VOERING VAN DE ARBEIDSOVEREEN
KOMST.- BEGRIP. 

3° ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL 
OVE.RKOlVIEN TIJDENS DE SCHORSING 
VAN DE UITVOERING VAN DE ARBEIDS
OVE.REENKOMST. - GEEN ARBEIDS
ONGEVAI,. 

4° ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL 
OP DE WEG NAAR EN VAN RET WERK. 
- 0NGEV AL OVE.RKOMEN OP DE WEG 
NAAR HUIS NA RAADPLEGING VAN EEN 
GENEESHEER. - GEEN ONGEV AL OP 
DE w:ElG NAAR EN VAN RET WERK. 

1° Tijdens de scho1·sing van de uitvoe1·ing 
van de m·beidsove1·eenkomst is iedeTe 
pa1·tij, behoudens de uit de wet voo?·t
vloeiende ttitzondm·ingen, beV?·ijd van 
ham· ve1·plichtingen tegenove1· de ande1·e 
pa1·tij en is zij in de onmogelijkheid 
de 1·echten die zij ttit de ove1·eenkomst 
pu.t, te doen gelden (1). (Wet vau 
10 maart 1900, art. 28bis, a.) 

2° Een ongeval is ove1·lcomen in de loop 
van de tdtvoe1·ing van cle a?·beidsove1'
eenlcomst, wannee1· de we1·knerne1· op 
het ogenblik van het ongeval onde1· het 
gezctg, de leiding en he~ toezicht van de 
we1·kgeve1·· stuat (2). (Gecoi:irclineerde 
wetten van 28 september 1931, art. 1, 
lid 1 en 6.) 

3° Geen m·beidsongeval is het ongeval dat 
de wm·lcneme?' ovm·lcornt, wannee1· hij 
tijclens de scho1·sing van de tdtvoe1·ing 
van de m·beidsove1·eenlcomst naa1· httis 
te1·ugkee1·t na een geneesheer te hebben 
gemadpleegd in ve1·buncl met de gevolgen 
van een vo1·ig cwbeidsongeval. (Gecoi:ir
dineerde wetten van 28 september 
1931, art. 1.) 

(1) Cass., 29 maart 1963 (Bull. en PAsrc., 
1963, I, 829). 

(2) Raa dpl. cass., 9 januari 1964 (Btdl. en 
PASIC., 1964, I, 480); 3 april1967 (A1'1'. cass., 
1967, blz. 934) en 7 januari 1970 (ibid., 
1970, blz. 414). 

4° Uit de enkele ornstandigheid dat een 
ongeval is ove?·kornen op het ogenblik 
dat de we1·knerne?· naa1· huis te?·ugkee1·t 
na een geneeshee1· te hebben gemadpleegd 
in ve1·band rnet de gevolgen van een 
vo1·ig a1·beidsongeval, kan niet wonlen 
ajgeleid dat het ongeval is ove1·komen 
op de weg naa1· en van het we1·k. 
(Besluitwet van 13 december 1945, 
art. 1, lid 2 en 3.) 

(MALLEFROY, T. NAAMLOZE VE.NNOOT
SCHAP << DE ALGEME.NE VE.RZEKERINGEN 
VAN PARIJS ».) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vmu1is, op 4 september 1968 ill hoger 
b eroep gewezen door de Rechtballk van 
eerste aanleg te Oudenaarde ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 28, lid 1, 
28bis, littera a, bbis en c, van de wet 
van 10 maart 1900 op de arbeidsovereen
komst (artikel 28bis, littera a e~1 c, 
gewijzigd door artikel 13 van de wet 
van 4 maart 1954; artikel 28bis, bbis, 
gewijzigd door artikel 75, § 1, van de wet 
van 24 december 1963), 1, lid 1 en 
lid 6, van de wetten betreffende de v er
goeding der schade voortspruitende nit 
de arbeidsongevalle~1, gecoi:irdilleerd door 
het konillklijk besluit van 28 september 
1931, en l vau de besluitwet van 
13 december 1945 betreffende de vergoe
ding d er schade voortspruitende uit de 
o~1gevallen die zich op de weg naar of 
van het werk voordoe.n, 

doonlat het b estreden vonnis de vorde
rillg tot vergoedillg door eiser ingesteld 
o~1gegrond verklaart om de redenen dat 

·de arbeidsovereenkomst in haar uitvoe 
ring was geschorst door de arbeidsonge
schiktheid die eiser onderging tengevolge 
van het vorig arbeidsongeval en dat het 
raadplegen van een dokter betreffende 
de gevolgen daarvan niets te zien heeft 
m et een contractuele verplichting van
wege de werkman, 

te1·wijl de schorsing van de arbeids
overeenkomst, die haar oorzaak vindt 
ill een arbeidsongeval, gedeeltelijk is en 
beperkt wordt tot d e rechten en verplich
tingen door het ongeval onmogelijk 
gemaakt ; dat de andere gevolgen van 
bedoelde overeenkomst blijven bestaan ; 
e.n dat het r aadplegen van ee.n dokter 
in verband met de gevolgen van het 
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ongeval niet vreemd kan worden ver
klaard aan de uitvoering van de arbeids
overeenkomst : 

Overwegende dat artikel 28bis, a, van 
de wet van 10 maart 1900 (wet van 
4 maart 1954, artikel 13) bepaalt : « Bij 
ongeval of ziekte va:n de werkman is de 
uitvoering van het arbeidscontract ge
schorst ... >> ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat, 
zo bet contract blijft voortbestaan gedu
rende de arbeidsongeschiktheid of de 
ziekte van de werkman, iedere partij, 
behoudens · uit de wet voortvloeiencle 
uitzonderingen, bevrijd is van haar ver
plichtingen tegenover de andere en zich 
in de onmogelijkheid bevindt de rechten 
te doen gelden die zij uit het contract 
put; 

Overwegende dat artikel 1, lid 1, van 
de wetten betreffende de vergoeding cler 
schade voortspruitende uit de arbeids
ongevallen, gecoordineerd bij koninklijk 
besluit van 28 september 1931, bepaalt : 
« De vergoeding der schade voortsprui
tende uit ongevallen overkomen aan 
werklieden . . . in de loop en ter zake 
van de uitvoAring der arbeidsovereen
komst, beheerst door de wet van 10 maart 
1900, wordt overeenkomstig de bepalin
gen van deze wet geregeld >>; 

Overwegende dat een ongeval over
komen is in de loop van de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst, wanneer de 
werlmemer, op het ogenblik van het 
ongeval, onder bet gezag, de leiding en 
het toezicht van de werkgever stond ; 

Overwegende dat het betoog van eiser 
dat het raadplegen van een dokter in 
verband met de gevolgen van een vorig 
ongeval niet vreemd is aan de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst, omdat die 
raadpleging tot doe] had eiser in staat 
te stellen de arbeid opnieuw te kunnen 
verrichten, de toepassing van voormelde 
gecoordineerde wetten niet rechtvaardigt, 
daar de door eiser ingeroepen omstandig
heid niet impliceert dat hij, op het 
ogenblik van het ongeval, onder bet 
gezag, de leiding en het toezicht van de 
werkgever stond ; 

Overwegende derhalve dat, door te 
beslissen dat bedoelde gecoordineerde 
wetten niet kunnen worden toegepast 
omdat, eensdeels, aileen de ongevallen 
gebeurd in de loop en door het feit van 
de uitvoering van de arbeidsovereen
komst in aanmerking komen en, ander
deels, er bij het beschouwde ongeval geen 
spraak kan zijn van de uitvoering van 
een arbeidsovereenkomst vermits deze 
p!"ecies in haar uitvoering was geschorst 

door de arbeidsongeschiktheid die eiser 
onderging ten gevolge · van een vorig 
ongeval, het vonnis zijn beschikkend 
~:,edeelte wettelijk rechtvaardigt; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen · 1 en 2 
van de besluitwet van 13 december 1945 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit ongevallen die zich 
op de weg naar of van bet werk voordoen, 

doo1·dat het bestre.den vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat het ongeval zich 
voordeed op het ogenblik dat eiser naar 
huis terugkwam na een bezoek te hebben 
gebracht aan de dokter in verband met 
de gevolgen van een voorgaand arbeids
ongeval, aan het ongeval het karakter 
betwist van ongeval op de weg van het 
werk, om de reden dat de weg van het 
werk bij de besluitwet van 13 december 
1945 is bepaald als het traject door de 
werlrman normaal gevolgd om zich te 
begeven naar zijn verblijfplaats of naar 
de plaats waar hij zijn maal neemt of 
naar de plaats waar het loon wordt 
betaald, komende van de plaats waar hij 
zijn werk uitvoert, en omgekeerd, 

te1·wijl als « plaats van het werk >> dient 
beschouwd te worden elke plaats waar
naar de arbeider zich moet begeven ter 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst, 
daarin begrepen de plaatsen waar hij de 
medische zorgeJ.l. verkrijgt ten gevolge van 
een arbeidsongeval : 

Overwegende dat artil;;:el 1, leden 2 en 
3, van de besluitwet van 13 december 
1945 betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende uit ongevallen 
die zich op de weg naar of van het werk 
voordoe).l., bepaalt· dat als weg naar en 
van het werk dient verstaan te worden 
de door de arbeider normaal af te leggen 
weg om zich ,van zijn verblijf of van de 
plaats waar hij gaat eten naar de plaats 
waar hij zijn werk verricht te begeven, 
en omgekeerd, en dat daaronder dient 
begrepen te worden de normale weg die 
de arbeider moet afleggen om zich naar 
de plaats te begeven waar de lonen 
worden uitbetaald en om ervan terug te 
keren; 

Overwegende dat voormelde besluit
wet afwijkt van het gemeen recht, en 
derhalve op beperkende wijze dient uit
gelegd te worden, zodat de rechter het 
begrip zelf van de wegen die in !eden 2 
en 3 van voormeld artikel zijn omschre
ven, niet mag uitbreiden; 

Overwegende dat uit de enkele door . 



-288-

de rechter vastgestelde omstandigheid 
dat het ongeval plaatsvond op een 
ogenblik waarop eiser naar huis terug
keerde nadat hij een dokter had geraad
pleegd in verband met de gevolgen van 
een vorig arbeidsongeval, niet kan wor
den afgeleid dat het ongeval overkomen 
is op de weg van het werk in de zin van 
bedoelde besluitwet ; 

Overwegende, derhalve, dat de rechter 
wettelijk beslist dat de in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen ten deze 
niet toepasselijk zijn ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie- . 
ning en, gelet op de wet van 20 maart 
1948, veroordeelt verweerster in de 
kosten. 

25 november 1970. - 3e kamer. 
Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Gerniers. - Gelijlclttidende con
clusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. Philips en B ayart. 

1 e KAMER. - 26 november 1970. 

KOOPHANDEL-KOOPMAN. - KooP
MA.t-..,. - BEGRIP. 

Het a?'?'est, dat niet vaststelt dat een 
handelsve?·tegenwoo?·dige?·, die niet door 
een w·beidsove1·eenlcomst voo1· beclienden 
is gebonclen, bij het ve?'vttllen van zijn 
taalc, als tttssenpe1·soon in eigen naam 
opt?·eeclt, beslist niet wettelijlc clat cleze 
pe1·soon een lcoopman is ( 1). 

(DUGARD, T. PE.RSONENVE.NNOOTSCRAP 
MET BEPERKTE AANSPRA:KELIJKHEID 
« SOCIETE DES ENGRAIS ET PRODUITS 
AGRICOLES NOSSIN ET cie n.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op h et bestreden 

(1) R aadpl. cass., 5 februari 1957 (Bttll. en 
PASIC., 1957, I, 667); cass. fr., 17 juni 1938 
(Dalloz hebd., 1938, blz. 481) en 2 november 
1954 (Les grands a>Tets de Ia j-u?·isp!'1.tdence 
commem·iale, d. 2, blz. 439). 

arrest, op 14 januari 1970 door het Hof 
van beroep te Lu,ik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2 van de wet van 
30 juli 1963 tot installing van het 
statu,ut der handelsvertegenwoordigers, 
1315 van het Burgerlijk Wetboek, 1 en 
2 van de wet van 15 december 1872 
houdende titels I tot IV van hoek I 
van het Wetboek van koophandel, ge
wijzigd bij de artikelen 1 en 2 van de wet 
van 3 juli 1956, 8 en 12 van de wet van 
25 maart 1876 op de bevoegdheid, 
respectievelijk gewijzigd bij artikel 1 
van de wet van 15 maart 1832, 4 van 
het koninklijk besluit nr. 63 van 13 janu
ari 1935 en 4 van de wet van 3 juli 1956, 
en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest, om de 
rechtbank van koophandel b evoegd te 
verklaren en de tussen partijen gesloten 
overeenkomst te kwalificeren als een 
overeenkomst van autonoom vertegen
woordiger, beslist dat het volstond dat 
verweerster, toen gedaagde in hoger 
beroep, het bewijs leverde dat eiser 
autonoom vertegenwoordiger was " dat 
wil zeggen zijn beroep uitoefende buiten 
aile gezag van gedaagde in hoger beroep n, 
zonder te eisen dat zij bewees dat eiser 
koopman was, 

te?·tvijl de hoedanigheid van koopman. 
va~1. eiser en de bevoegdheid van de 
rechtbank van koophandel slechts in 
aanmerku1.g konden worden genomen en 
het vermoeden van artikel 2 van de wet 
van 30 juli 1963 slechts kon worden 
ontzenuwd op voorwaarde dat verweer
ster, toen gedaagde in hoger beroep, 
bewees dat, dank zij een geschikte 
handelsorganisatie, eiser, toen eiser in 
hoger beroep, koopman was, 

waaru.it volgt dat de b estreden beslis
sing, door te stellen dat de rechtbank 
van koophandel bevoegd wa.s, de in het 
middel aangeduide wettelijke bepalu1.gen 
heeft geschonden : 

Overwegende dat het arrest, om te 
beslissen dat eiser koopman was en om 
de bevoegdheid van de rechtbank van 
koophandel te erkennen, hierop steunt 
dat verweerster het vermoeden van 
artikel 2 van de wet van 30 juli 1963 
tot installing van het statuut der han
delsvertegenwoordigers heeft o~1.tzenuwd, 
en dat het volstaat dat zij bewees dat 
eiser autonoom vertegenwoordiger was ; 

Overwegende dat het arrest, door te 
beslissen dat verweerster het vermoeden 
van· voornoemd artikel 2 heeft ont-
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zenuwd, vaststelt · dat de tussen partijen 
gesloten overeenkomst van handelsver
tegenwoordiging aile gezag van de op
drachtgever uitsloot en geen arbeids
overeenkomst voor bedienden was ; 

Doch overwegende dat hieruit of uit 
· een andere vaststelling van de feiten
rechter niet noodzakelijk volgt dat eiser, 
bij . bet vervullen van zijn taak als 
tussenpersoon, in eigen naam· handelde ; 
dat, derhalve, de essentiele voorwaarde 
om hem met een commissionair of met 
een makelaar gelijk te stellen en, bijge
volg, om hem de hoedanigheid van kobp
man toe te kennen, uit bet arrest niet 
blijkt; 

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 wordt beslist; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

26 november 1970. - 1e kamer. 
V oo1·zitte1·, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V m·slaggeve1·, 
Ridder de Schaetzim.. - Gelijklttider~de 
conclttsie, de H. Depelchin, advocaat
generaal. - Ple1:te1·s, de HH. Simont en 
Faures. 

1 e KAMER. - 26 november 1970. 

FAILLISSEMENT.- WANKELING VAN 
RET KREDIET.- BEGRIP. 

H et an·est, dat vaststelt dat het k?·ediet, 
waa1·op ee?& koopman zich be1·oept, fictiej 
is, beslist wettelijk, voo1· de toepassing 
van de artilcelen 437 en 442 van het 
W etboelc van lcoophandel, dat het lc?·ediet 
van deze koopman aan het wankelen is 
gebmcht (1). 

(DECQ, T. MR. WILLEMS, CURATOR IN RET 
FAILLISSEMENT VAN DECQ.) 

ARREST (vm·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 februari 1970 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

(1) Raadpl. cass., 2 december 1963, rede
nen (Bull. en PASIC., 1964, I, 346) en noot 2, 
biz. 347. 

0ASSATIE, 1971. - 10 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 437, inzonderheid 
lid 1, en 442 van het Wetboek van 
koophandel (wet van 18 april1851 inzake 
faillissement, bankbreuk en uitstel van 
betaling) en 97 van de Grondwet, 

doordat eiser had betwist dat zijn kre
diet aari het wankelen was gebracht en · 
het bestreden arrest d~t verweer verwerpt 
op grand dat, zo weliswaar ·kan worden 
aangenomen dat eiser, sinds het vonnis 
van faillietverklaring, inderdaad enkele 
terugbetalingen heeft verricht, echter 
blijkt dat hij, in het zogenaamde belang 
van sommigen, de bij de wet van 18 april · 
1851 voorgeschreven wijze van vereffe: . 
ning tracht ·te vervange:il door een wille-· 
keurige verdeling die buiten de waak
zame controle van de curatoren ten 
nadele van de gezamenlijke schuldeisers 
wordt gedaan, 

te1·wijl, ee1·ste onderdeel, deze gronden 
geen passend antwoord zijn op de midde
len waarin eiser deed gelden dat de 
meeste van zijn schuldeisers ·hem krediet 
geven, dat zelfs thans de geldschieters 
niet weigeren om hem krediet te verlenen 
en dat · geen enkele schuldeiser enige 
handeling van gerechtelijke tenuitvoer
legging heeft verricht, zodat de feiten
rechter de verplichting zijn beslissing 
naar de eis van de wet .te motiveren 
niet heeft nagekomen . (schending van 
!j,rtikel 97 van de Grondwet); · 

tweede onderdeel, de aldus a~;tn · eiser 
toegeschreven beweegreden en het zoge
naamde belang van een vereffening door 
middel van faillissement vreemd blijven 
aan de vraag of bet krediet van eiser 
aan het wankelen was gebracht en bij 
gebrek aan vaststelling dat het krediet 
aan het wankelen was gebracht, de fail
lietverklaring van eiser niet wettelijk 
verantwoord is (schending van de arti
kelen 437' inzonderheid lid 1' en 442 van 
het Wetboek van koophandel, wetvan 
18 april 1851)_: 

Overwegende dat tegen ·eiser, die bij · 
conclusie wilde aant0~1en dat zijn krediet 
niet aan het wankelen was geb:racht,_. 
onder aanvoering dat verschillende 
schl,ldeisers hun aangifte van schuld
vordering hadden ingetrokken en dat 
anderen bereid waren hein . uitstel te 
verlenen, bet arr.est deed gelden dat, zo 
eiser weliswaar enkele terugbetalingen 
heeft gedaan, echter blijkt dat hij in het 
zogenaamde belang van sommige schuld.
eisers een willekem·ige verdeling ten. na
dele van de massa. triO].cht t e verrichten; 
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Dat aldus het arrest vaststelt dat het 
kr.ediet waarop eiser zich beriep :fictief 
was; 
. Dat het daardoor passe~1.d antwoordt 
op het vo.orgedragen verweer en zijn 
beslissing wettelijk verantwoordt; 

Dat het 1middel niet kan worden aan
genomen; 

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

26 november 1970. - 1e kamer. 
Vo'rn·zitte1·, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V eTslaggeve1·, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende 
conchtsie, de H. · Depelchin, advocaat
generaal. - Pleite?·s, de HH. Philips en 
Fally. 

1 e KAMER. - 26 november 1970. 

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN. 
- SOHE;NKINGE;N EN LEGATE;N TUSSE;N 
MINNAARS. - NIETIGHEID. - VooR
WAARDE;N. 

De schenkingen of legaten tussen minnaa1·s 
zijn niet nietig indien e1· geen ongeoo1'
loofde dooTslaggevende beweeg1·eden be
staat ( 1). (Impliciete oplossing.) 

(B ... EN D ... , T. R .... EN N ... ) 

ARREST (veTtaling.) 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 december 1969 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 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek betreffende de bewijskracht 
van de akten (ten deze het proces-verbaal 
van de bij het 'vonnis van 10 maart 1967 
bevolen getuigenverhoren), 

dooTdat, kennisnemende van de vorde
ring tot nietigverklaring van het testa-

(1) Raadpl. cass., 13 november 1953 (Bull. 
en PAsiC., 1954, I, 190); 19 januari 1968 (A1·r. 
cass., 1968, biz. 686) en de noten 1 en 2; 
5 februari 1970 (ibid., 1970, biz. 519). 

ment krachtens hetwelk wijlen M. Re ... 
verweerster als algemeen legataris had 
aangeduid, welke rechtsvordering met 
name hier·op gesteund is dat deze gift 
tot doel had gehad ongeoorloofde of 
onzedelijke betrekkingen tot stand te 
brengen, in stand te houden of te ver
goeden, het hof van beroep bij het 
bestreden arrest, dat de beslissing van 
de eerste rechter wijzigt, verklaart de 
eisers hun vordering te ontzeggen, en, .om 
aldus te beslissen, het bestreden arrest, 
na erop gewezen te hebben « dat niet 
ernstig kan worden betwist dat er een 
bepaalde intimiteit bestond tussen de 
overledene en dame R ... die, op een 
gegeven ogenblik, met haar man kwam 
wonen in het pand dat d e de cujus te 
Fechereux bewoonde ; dat als men mocht 
geloven wat de de cuj~ts tegen sommige 
getuigen heeft gezegd dan zou dame R ... 
zijn maitresse geweest zijn », en na uit
eenzetting van de beginselen inzake de 
giften tussen minnaars, door er onder 
meer aan te herinneren « dat bij gebrek 
aan een wettelijk vermoeden de eisers 
tot nietigverlclaring door alle rechts
middelen het bestaan van de ongeoor
loofde beweegreden (van de gift tussen 
mii1.naars) en het doorslaggevend karak
ter ervan moeten aantonen », hierop 
stetmt dat « in het onderhavige geval 
dame R ... zelfs niet kan worden be
schouwd als bijzit van de overledene; 
dat de gedaagde in hager beroep, oor
spronkelijke eisers, niet voldoende het 
bewijs leveren dat op hen rust; dat de 
feitelijke gegevens die zij aanvoeren -
namelijk de geschenken die dame R ... 
heeft gekregen en het verband tussen 
de datum van bet. testament en de datum 
waarop de echtgenoten N ... bij Re ... 
zijn komen wonen - in dit opzicht 
op zichzelf geenszins overtuigend of 
veelzeggend zijn ; dat niet uit het oog 
mag worden verloren dat de overledene; 
to en hij zijn testament opmaakte, weduw
naar was zonder afstarmneling of recht
hebbenden op een wettelijk erfdeel ; dat 
de dames B ... zijn zusters van moeders
zijde waren ; dat bovendien de over
ledene, bij zijn leven, werd geholpen in 
de exploitatie van zijn kampeerterrein, 
terwijl hij, voordat de echtgenoten N ... 
bij hem kwamen wonen, voor zichzelf 
)TIOest zorgen ; ... dat uit deze overwegin
gen volgt dat de gift aan dame F. R ... 
dus niet nietig kan worden verklaard, 
daar het bestaan van een ongeoorloofde 
of O~lZedelijke oorzaak niet is bewezen », 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, de verklaring 
van de rechter in boger beroep dat ver-
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weerster zelfs niet kan worden beschouwd 
als bijzit van de erflater en dat de eisers 
niet voldoende naar recht bet bewijs 
leveren dat op hen rust, niet overeenge
bracht kan worden,met de vaststellingen 
die bet arrest verder heeft gedaan en 
waaruit volgt dat de bepaalde intimiteit 
die tussen de overlede.ne en de algemene 
legataris heeft bestaan niet ernstig kan 
worden betwist en dat als men mocht 
aannemen wat· de overledene zelf had 
verldaard aan getuigen die in de loop van 
de getuigenverhoren werden gehoord, 
verweerster zijn maitresse zou geweest 
zijn; deze tegenstrijdigheid waardoor de 
motivering van het arrest is aangetast 
gelijkstaat· met een ontbreken van rede
nen (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onclenleel, het arrest, in zover 
het beslist dat, in het onderhavige geval, 
dame R ... zelfs niet kan worden be
schouwd als bijzit van de overledene, 
niet antwoordt · op de conclusies van de 
eisers voor zover daarin werd betoogd 
dat het bewijs van htm ongeoorloofde 
betrekkingen ontegenzeglijk voortvloeit, 
enerzijds, uit de getnigenissen die in de 
loop van de getuigenverhoren werden 
afgelegd en waarvan genoemde conclusies 
de hoofdzaak overnamen met, onder 
meer, het relaas van de bekentenissen 
door de overledene aan sommige getuigen 
gedaan in verband met de geslachts
betrekkingen die hij met dame R ... 
heeft gehad en, anderzijds, uit een onder
zoek dat de rijkswacht had ingesteld 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

cle1·cle oncle1·deel, het bestreden arrest, 
in zover het stelt dat het feit dat ver
weerster de bijzit van de overledene 
zou geweest zijn niet bewezen is, de 
bewijskracht miskent van de verldarin
gen die door de getuigen in de loop van 
de door de eerste rechter bevolen getui 
genverhoren werden afgelegd, en inzon
derheid, van de verklaringen van de 
getuigen T... en K... die beiden gewag 
maakten van de zeer nauwkeurige en 
onthullende vertrouwelijke mededelin
gen die de overledene zelf hun had 
gedaan in verband met het bestaan van 
de geslachtsbetreld~ingen die hij met 
dame R... onderhield (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

vie1·de oncleTcleel, bet arrest, in zover 
bet verhlaart dat de gedaagden in hoger 
beroep (thans eisers) niet voldoende het 
bewijs leveren dat op h en rust en dat 

de bestreden gift niet nietig verklaard 
kan worden bij gebrek aan bewijs van 
bet bestaan van een ongeoorloofde of 
onzedelijke oorzaak, in het onzekere laat 
of het bewijs dat, volgens de rechter in 
boger beroep, niet voldoende naar recht 
door de eisers werd geleverd, · het bewijs 
is van het bestaan van concubinaatsbe
trekkingen tussen de erflater en verweer
ster of dat van « het bestaan van de 
ongeoorloofde beweegreden en het, door
slaggevend karakter ervan » (schending 
van artikel 97 var;t de Grondwet) : 

Overwegende dat, na gewezen te heb
ben op sommige orr\.standigheden die 
kunnen doen geloven aan het bestaan 
van ongeoorloofde betreld~ingen tussen 
wij len Re ... en verweerster, bet arrest 
stelt clat « de giften tussen minnaars 
in heginsel niet verboden zijn ; dat 
de hoven en rechtbanken moeten na
gaan of de ongeoorloofde betrekkingen 
de impulsieve en doorslaggevende oor
zaak van deze gift zijn geweest » ; dat 
het arrest vervolgens uitweidt over de 
beginselen die in dat verband van toe
passing zijn en eruit besluit « dat bij 
gebrek aan een wettelijk vermoeden de 
eisers tot nietigvevldaring · door alle 
rechtsmiddelen het bestaan van de onge
oorloofde beweegreden en het doorslag
gevend karakter ervan moeten aanto 
nen »; 

Dat het arrest, na opgemerkt te hebben 
dat « in het onderhavig geval dame R ... 
zelfs niet kan worden beschouwd als 
bijzit van de overledene », vervolgens 
vaststelt dat de eisers '' niet voldoende 
het bewijs leveren dat op hen rust" ·; 
dat het daarna wijst op sommige om
standigheden die een geoorloofde oorzaak 
aan de litigieuze gift kunnen geven en 
besluit dat deze gift dus niet nietig kan 
worden verklaard, daar bet bestaan van 
een ongeoorloofde of onzedelijke oorzaak 
niet is bewezen ; 

Overwegende dat uit deze overwegin
gen blijkt dat de feitenrechter zich heeft 
beijverd om na te gaan of de a:angevoerde 
ongeoorloofde betrekkingen, in de onder
stelling dat ze bewezen waren, de impul
sieve en doorslaggevende OQrzaak van de 
gift waren geweest ; 

Dat de redactie van de reden die, 
volgens de eisers, de door hen aange
voerde dubbelzinnigheid zou doen ont
staan, door het gebruik van het woord 
« zelfs » aantoont dat het ten deze gaat 
om een ten overvloede gegeven overwe
ging, daar de meniJ1g van de r echter is 
dat, zelfs indien de ongeoorloofde betrek-
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kingen bewezen waren, de rechtsvorde
ring toch nog zou moeten afgewe<:en 
worden daar de eisers niet bewijzen dat 
ze de impulsieve en doorslaggevende 
oorzaak van de gift zouden geweest zijn ; 

Overwegende dat de beslissing door 
deze laatste reden wettelijk wordt ver
antwoord en de eerste drie onderdelen 
van het middel dus alle belang verliezen ; 

Dat het 'middel niet kan worden aan
genomen; . 

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

26 november 1970. - 1e kamer. -
V oo1·zitte1·, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1·, 
de H. Legros. - Gelijlcluidende conclusie 
de H. Depelchin., advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Fam·es. 

1 e KAMER. - 27 november 1970. 

1o RECHTERLIJK GEWIJSDE. -
STRAFZAKEN. - POLITIE· OF CORREC· 
TIONEI·E RECHTBANK. - VERANDERING 
VAN BENAMn!G. - GEVOLG VAN DEZE 
BESLJSSING. 

2o RECHTERLIJK GEWIJSDE. -
STRAFZAKEN. - PoLITIE· OF coRREC· 
TIONELE RECHTBANK. - BESLISSING 
OP DE STRAJ!'VORDERING. - VRIJ'· 
SPRAAK . .,-- GEWIJ'SDE « ERGA OMNES ». 

1° De politie- of co?'?'ectionele ?'echtbanlc 
die de benaming van een feit ve1·ande?·t, 
beslist n.oodzalcelijlc dat dit feit niet het 
misd1·ijf is, zoals het bij ite oo?'sp?'onlce
lijlce benaming is omsch1·even (1). 

2o De beslissing, wam·bij de polit,;e. of 
CO?'?'ectionele ?'echtbanlc cle belclaagde v1·ij · 
sp1·eelct, heeft gezag van gewijsde erga 
omnes en bindt onde1· mee1· de bu1·ge?·lijlce 
1'echte1·, die lcennis neemt van een op 
hetzelfde feit geg1·onde ?'echtsvonle
?'ing (2). (Algemeen beginsel dat onder 
meer is vastgesteld bij artikel 4 van 
de wet van 17 april 1878.) 

(1) R.aadpl. cass., 19 juni 1967 (A1'1'. cass., 
1967, biz. 1269) en noot 2. 

(2) Cass., 25 mei 1967 (A1'1'. cass., 1967, 
biz. 1174) en de noot onder dit arrest; 
29 november 1968 (ibid., 1969, biz. 336) en 
noot 1. 

(VANDER VEKEN, T. NAAMLOZE VENNOOT· 
SCRAP « NEDERLANDSE LLOYD ».) 

ARREST. 

RET HOF ; - · Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 oktobe1· 1968 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1350, 1351, 1352 
van het Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van 
de wet van 17 april 1878 houdende de 
inleidende titel van het W etboek van 
strafvordering, 

doo1·dat, na geconstateerd te hebben 
dat de vordering door verweerster tegen 
eiser gericht strekte tot terugbetaling 
van de bedragen die verweerster aan eiser 
en aan de benadeelde derde had uitge
keerd ingevolge de verzekeringsovereen
komst tussen partijen gesloten op 
10 februari 1964 en ingevolge een ver
keersongeval door eiser op 12 mei 1964 
op de De Keyserlei te Antwerpen ver
oorzaakt, dat verweerster haar eis steun
de op artikel 16 van de wet van 11 ju,ni 
1874 en op de artikelen 24 en 25/9 van 
de autoverzekeringspolis, aldus voorhou
dende dat voormeld verkeersongeval te 
wijten was aan de grove fout van eiser, 
ten deze om in dronken toestand zijn 
auto te hebben gevoerd, dat eiser ge
daagd werd voor de Politierechtbank te 
Antwerp en wegens inbreuk op artikel27 -1 
van het koninklijk besluit van 8 april 
1954 gewijzigd door het·koninklijk besluit 
van 30 april 1963, en wegens inbreuk op 
artikel 2-4 van de wet van 1 augustus 
1899 gewijzigd door die van 15 april 
1958, dat de inbreulr op voormeld arti
kel 27-1 door de politierechtbank in 
aanmerking genomen werd, dat de in 
breu.k op voormeld artikel 2-4 gewijzigd 
werd en het ten laste gelegde feit om
schreven werd als een inbreuk op 
artikel 10, lid 3, van het koninklijk 
besluit van 8 april 1954 en dat eiser 
wegens deze verm:engde inbreuken ver
oordeeld werd bij vonnis van 15 septem
ber 1964, het bestreclen arrest de vorde
ring van verweerster gegrond heeft ver
klaard, hoewel verweerster in haar inlei
dende dagvaarding erkend had en hoewel 
eiser in zijn conclusie voor het · hof van 
beroep had laten gelden dat gezegd 
vonnis v an de politierechtbank in kracht 
van gewijsde was gegaan, en zulks om 
de reden dat het zonder belang was dat 
eiser op strafgebied niet veroordeeld 
werd wegens dronkenschap of alcoho -
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lische intoxicatie, dat het aan de burger
lijke rechter behoort in elk geval, in 
conc1·eto en aan de hand van al de beoor
delingselement~n van de zaak, na te 
gaan of de gedragingen van de verzekerde 
al dan niet de vereiste zwaarwichtigheid 
vertonen opdat zij als een grove fout in 
de zin van artikel 16 van de verzekerings
wet te beschouwen zijn, dat uit het 
geheel van de gegevens bleek dat eiser 
v.el degelijk in dronken toestand had 
gevoerd, waardoor hij een niet te ver
ontschuldigen onvoor7ichtigheid beging, 
welke tot gevolg had dat het verzekerde 
risico zodanig verzwaard werd dat dit 
de vooruitzichten van het verzekerings
contract in belangrijke mate te buiten 
ging, dat eiser zich bewust moest zijn 
van die buitenmatige verzwaring van 
het verzekerd risico en dat er een oor
zakelijk verband bestond tussen· het 
ongeval en de staat van dronkenschap 
van eiser, 

te?'wijl zodoende het arrest het gezag 
van rechterlijk gewijsde m·ga omnes heeft 
miskend, hetwelk door de hager inge
roepen wetsbepalingen wordt gehecht 
aan het in kracht van gewijsde gegane 
vonnis van de Politierechtbank te Ant
werpen van 15 september 1964 : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na de in het middel overgenomen con
stateringen gedaan te hebben, de vorde
ring van verweerster inwilligt op grand 
van de in het middel aangehaalde rede
nen; 

Overwegende dat de door verweerster 
aan eiser verweten grove fout bestond 
in het besturen, in staat van dronken
schap, van zijn voertuig op een openbare 
plaats; 

Overwegende dat het in kracht van 
gewijsde gegane vonnis van de Politie
rechtbank te Antwerpen van 15 septem
ber 1964 beslist dat de telastlegging van 
inbreuk op artikel 2-4 van de ·wet van 
1 augustus 1899, zijnde in staat van 
dronkenschap op een openbare plaats 
een voertuig bestuurd te hebben, niet 
met het ten laste gelegde feit overeen
stemt en de kwalificatie van dit feit 
gewij~~:igd moet worden in een inbreuk 
op artil~el 10, lid 3, van het koninklijk 
besluit van 8 april 1954, dit is bestuurder 
zijnde op de openbare weg niet te hebben 
kunnen sturen, de :vereiste lichaams
geschildheid en de nodige kennis en 
bedrevenheid niet te hebben bezeten; 

Overwegende dat de rechter, die de 
kwalificatie van een feit wijzigt, nood
zakelijk beslist dat dit feit de in de oor-

spronkelijke kwalificatie omschreven in
brenk niet uitmaakt ; 

Overwegende dat, nu op definitieve 
wijze jegens allen gevonnist is dat eiser 
zich niet heeft schuldig gemaakt aan 
inbreuk op artikel 2-4 van de wet van 
1 augustus 1899 en de enkele door ver
weerster ingeroepen grove fout het bestu
ren in staat van dronkenschap is, het 
arrest, door te beslissen dat eiser " wei 
degelijk in dronken toestand heeft ge
voerd, waardoor hij een niet te veront
schuldigen onvoorzichtigheid beging », 
het gezag van het bij het voormeld 
vonnis gewijsde miskent en het algemeen 
rechtsprincipe neergelegd onder meer in 
artilml 4 van de wet van 17 april 1878 
schendt; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan ; zegt dat · erover door de 
feitenrechter zal worden beslist ; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Gent. 

27 november 1970. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Wauters, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclttsie, de H. Paul 
Mahaux, eerste advocaat-generaal. 
Pleite?', de H. Bayart. 

1 e KA~mR. - 27 november 1970. 

1° STRAF. - ARTIKEL 65 VAN . HET 

STRAFWETBOEK. - BEPALING DIE DE 
STRAFREOHTER VERPLIOHT SLEOHTS EEN 
ENKELE STRAF UIT TE SPREKEN, ZO 
EEN GEBREK AAN VOORZIOHTIGHEID 
OF VOORZORG, DAT ALS ONDERSOHEIDEN 
MISDRIJF STRAFBAAR WORDT GESTE_I ·D, 
EEN BESTANDDEEL VAN EEN MTSDRIJF 
UIT ONVOORZICHTIGHEID OPLEVERT . 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE. -
STRAFZAKEN, - STRAlrREOHTER DIE 
TWEE STRAFFEN HEEFT UITGESPRO· 
KEN, RESPEOTIEVELIJK WEGENS EEN 
MISDRIJF UIT ONVOORZIOHTIGHEID EN 
UIT HOOFDE VAN EEN FElT DAT EEN 
GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF 
VOORZORG OPLEVERT EN ZELF STRAF· 
BAAR WORDT GESTELD.- GEVOLG VAN 
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DEZE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING . 

1° Leve1·t een geb1·ek aan vom·zichtigheicl of 
voo?·zm·g, clat als oncle1·scheiclen miscl?'ijf 
st?·afbaa?' wm·clt ges6elcl, een bestandcleel 
op van een miscl1·ijf ttit onvoo?·zichtig
heicl, dan is cle stmj?·echte?', wegens cle 
ons1Jlitsbaa1·heicl van het feit en met 
toepctssing van a1·tikel 65 van het 
St?·afwetboek, e1·toe gehouden alleen cle 
zwaa1·ste st1·af ttit te sp1·eken ( 1). 

2o Ingeval cle st?·af?·echte?', die kennis heeft 
genomen van een ve1·volging wegens een 
miscb·ijf ·uit onvoo1·zichtigheid, ttit hoofde 
van een feit flctt een geb1·ek aan voo?'
zichtigheid of VOO?'ZO?'g opleve?'t en zelf 
st?·afbaa?' wonlt gestelcl, een stmf heeft 
uitgesp7'07cen, die veTschilt van clie welke 
hij heeft uitgesp1·olcen uit hoofde van 
het misdTijf uit onvoo1·zichtigheid, is cle 
?'echte1·, bij wie de btwge?·lijke Techts
vonle?·ing . aanhang1:g is, wegens het 
gezag van deze beslissing, in p1·incipe 
vm·plicht cle fottt op gelevenl doo1· clit 
geb1·ek aan voo1·zichtigheid of vom·zo1·g 
te beschouwen als V?'eemd aan het rnis
d?'ijf uit onvoo1·zichtigheid (2). 

Zo is . het ook, niet alleen wannem· de 
stmf?·echte?· zich ttitd?·ukkelijlc heejt uit
gesp1·oken oveT cle afwezigheid van oo?'
zakelijk ve1·bancl tus8en deze fottt en clit 
miscl1·ijf, rnaa1· ook wannee1· de niet 
tegenst?·ijclige beslissing impliciet cle1·ge
lijk ve1·bancl ttitsluit (3). (Strafwetb., 
art. 65 ; algemeen beginsel dat onder 
meer is vastgesteld bij artikel 4 van de 
wet van 17 april 1878.) 

(DE COSTER, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« D E BELGISCHE VERDEDIGING.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 oktober 1969 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

(1) en (2) CI!Ss., 19 september 1968 (A1'1', 
cass., 1969, biz. 72) en de noten 2 en 3 ; 
21 mei 1970, volt. terechtzitting, en de 
conclusie van Procureur-generaal Ganshof 
van der Meersch (·ibid ., 1970, biz. 889); 
24 juni 1970, volt. terechtzitting (ibid., 1970, 
biz. 1009); 18 september 1970, sttpm, biz. 51. 

(3) Cass., 18 september 1970 waarvan in 
de voorgaande noot sprake is . 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 9 van de Grondwet, 
2, 65 van het Strafwetboek, 3, 4 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het W etboek van 
strafvordering, 360 van het Wetboek 
van strafvordering, 1319, 1320, 1349, 
1350, im;o~1.derheid 3°, 1351 en 1352 van 
het Bmgerlijk Wetboek, 

cloonlctt het bestreden arrest, na gecon
stateerd te hebben dat eiser ]:>ij het in 
kracht van gewijsde gegaan arrest van 
28 september 1967 van het Hof van 
beroep te Gent werd veroordeeld, ener
zijds, tot een bepaalde straf wegens 
doden en verwonden door onvoorzichtig
heicl en, anderzijds,.tot een afzonderlijke 
straf om een voertuig te hebben bestuurd 
na alcoholische dranken in zodanige 
hoeveelheid te hebben gebruikt dat het 
alcoholgehalte van zijn bloed op het 
ogenblik dat hij bestumde · ten minste 
1;5 gram per liter bedroeg, de staat van 
alcoholintoxicatie van eiser beschouwt 
als een grove fout die in oorzakelijk 
verband staat met het · ongeval, beslist 
dat ten deze voormeld strafarrest de 
bmgerlijke rechter niet kan binden omdat 
er geen zekerheid bestaat dat de straf
rechter werkelijk over dit oorzakelijk
heidsverband heeft geoordeeld, en dien 
volgens de door verweerster tegen eiser 
ingestelde rechtsvordering tot terugbe
taling van de sormnen welke zij, a ls 
verzekeraar van eiser, aan de door het 
ongeval benadeelde partijen heeft uitbe
taald, inwilligt1 

te?·wijl, wanneer het gebrek aan vbor
zichtigheid of voorzorg, bestanddeel van 
een misdrijf van onvoorzichtigheid, bo
vendien het voorwerp is van een afzon
derlijke telastlegging, de rechter, wegens 
de onsplitsbaarheid van het feit en bij 
toepassing van de ar tikelen 9 van de 
Grondwet, 2 en in het bijzonder 65 van 
het Strafwetboek, gehouden is aileen de 
zwaarste straf uit te spreken, 

tenvijl het gezag, hetwelk door de 
artikelen 3 en 4 van de wet van 1 7 april 
1878, 360 van het Wetboek van straf
vordering en 1349 tot 1352 van het 
Bmgerlijk W etboek aan een dergelijke 
beslissing van de strafrechter wordt toe
gekend, de rechter, bij wie de bmgerlijke 
rechtsvorderu1.g aanhangig is gemaakt, 
verplicht de afzonderlijk strafrechtelijk 
gesanctioneerde fout van intoxicatie als 
vreem.d aan het misdrijf door onvoor
zichtigheid te beschouwen, 

en te?'tvijl, gezien de hoger aangeduide 
beschikkin.gen van het strafarrest van 
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28 september 1967, door dit arrest zeker 
en noodzakelijk werd gevonnist dat de 
staat van alcoholintoxicatie van eiser 
noch de oorzaak noch een van de oorza
ken was geweest van het ongeval waar
voor hij aansprakelijk werd gesteld en 
hetwelk verweerster, zijn verzekeraar, 
moest vergoeden, zodat het bestreden 
arrest de bewijskracht heeft miskend 
welke door de artikelen 1319 en 1320 
van het Burge: lijk Wetboek aan gezegd 
strafarrest wordt gehecht : 

Overwegende dat eiser door een in 
kracht van gewijsde getreden arrest, op 
28 september 1967 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen, veroordeeld 
werd, enerzijds, tot een gevangenisstraf 
van vijf maanden, een geldboete van 
100 frank en negen maanden ontzettiJ1g 
van het recht een voertuig te besturen, 
om onopzettelijk de dood en verwondin
gen te hebben veroorzaakt, en, anderzijds, 
tot een gevangenisstraf van een maand, 
een geldboete van 100 frank en drie 
maanden ontzetting van het recht een 
voertuig te besturen, om op een openbare 
plaats een voertuig te hebben bestuurd 
met een alcoholemie van minstens 1,50 gr. 
per duizend ; 

Overwegende dat, wanneer het gebrek 
aan voorzichtigheid of voorzorg, hestand
dee! van een misdrijf uit onvoorzichtig
hei!i, bovendien het voorwerp is van een 
afzonderlijke telastlegging, de strafrech
ter, wegens de onsplitsbaarheid van het 
feit, en met toepassing van artikel 65 
van het Strafwetboek, ertoe gehouden is 
alleen de zwaarste straf uit te spreken ; 

Overwegende dat daa.ruit volgt dat, 
wanneer de strafrechter twee afzonder
lijke straffen heeft uitgesproken, de 
rechter bij wie de burgerlijke rechtsvorde
ring aanhangig is ertoe gehouden is de 
fout, die het voorwerp van een afzonder
lijke·veroordeling is geweest, te beschou
wen als vreemd aan het misdrijf uit 
onvoorzichtigheid ; 

Dat zulks geldt, niet alleen wanneer de 
strafrechter uitdrukkelijk uitspraak heeft 
gedaan nopens de afwezigheid van oor
zakelijk verband tussen · die fout en dit 
misdrijf, maar ook wanneer zijn beslissing 
impliciet dergelijk verband uitsluit; 

Overwegende dat verweerster staande 
houdt dat het bestreden arrest, naast de 
fout bestaande in het besturen in toe
stand van alcoholintoxicatie, een andere 
fout in aanmerking heeft genomen die het 
karakter van grove fout in de zin van 
artikel 25-9 van de verzekeringspolis 
vertoont ; dat deze afzonderlijke fout 

hierin zou bestaan hebben « dat appel
lant met zijn v66r- en achterslijkweerders 
de achterslijkweerder van het in te halen 
voertuig geraakt heeft, dat hij zelf stelt 
dat hij slechts een ruimte van 20 centi
meter gelaten heeft tussen zijn wagen 
en het in te halen voertuig en . dat hij 
toegeeft dat zijn rechterwielen op de 
rechterhelft zijn gebleven » ; 

Overwegende echter dat het bestreden 
arrest dit foutief rijden aanhaalt als een 
bewijs van de alcoholintoxicatie en van 
het causaal verband tussen deze intoxi
catie en het ongeval ; dat het er. op 
wijst « dat in het concrete geval de 
intoxicatie een zware fout beduidt, waar
van de appellant zich bewust was of 
moest zijn, die het risico buitenmatig 
heeft verzwaard en tevens in oorzakelijk 
verband staat met het ongeval >>, en 
« dat dergelijke misrekening en onvoor
zichtige rijwijze duidelijk in verband 
staat met zijn alcoholintoxicatie ; dat 
zonder de inwerking van de alcohol hij 
de v66r hem liggende ruimte zou benut 
hebben om op veilige afstan_d van de in 
te halen wagen te blijven >> ; 

Dat hieruit volgt dat het bestreden 
arrest geen andere fout dan de alcohol
intoxicatie in aanmerking heeft genomen 
om het verhaal van verweerster gegrond 
te verklaren; 

Overwegende dat verweerster slechts 
een verhaal op eiser kon uitoefenen in 
zover er een oorzakelijk verband bestond 
tussen de door deze laatste begane fout 
en het ongeval ; 

Dat het arrest van 28 september 1967, 
dat geen met het toepassen van twee 
afzonderlijke straffen strijdige redenen 
inhoudt, zulk verband impliciet uitsluit; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan ; zegt dat erover . door de 
feitenrechter zal worden beslist ; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

27 november 1970. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1' en Ve1·slaggeve1·, de H. Wauters, 
raadsheer waarneniend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Paul 
Mahaux, eerste advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HR. Bayart en Van Ryn. 
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2e KAMER. - 30 november 1970. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - AFSTAND. 

J1V annee1· in st1·ajzaken de eise1· ve?·lclam·d 
heejt afstand te doen van zi.in voor
ziening, decreteert het Hoj de ajstand (1). 

(FONCE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 september 1970 door bet 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat eiser bij verklaring 
van 5 oktober 1970 verklaarde afstand 
te doen van de voorziening ; · 

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

30 november 1970. _; 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Belpaire, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. de Vreese. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Charles, advo 
caat-generaal. 

2e KAMER. - 30 november 1970. 

VOORZrENING IN CASSATIE. 
AFsTAND. - STRAFZAKEN. - VooR
ZIE:NING IN CASSA'IIE VAN RET BESTUUR 
DER DOUANEN EN ACCIJNZEN TEGEN 
EEN ·VRIJSPREKEND ARREST. - AF
STAND DOOR EEN LASTHEBBER, HOUDER 
VAN EEN BIJZONDERE VOLMACHT. -
AFSTAL'TD GELIJK AAN DE AFSTAND VAN 
DE RECHTSVORDERING. - DECRETE
RING. 

Indien het bestutw de1· dottanen en accijn
zen, vM·volgencle pm·tij, door tttssen
komst · van een lasthebbe1·, houde1• van 
een bijzoncle1·e volrnacht, ajstancl doet 
van de voo1·ziening die het tegen een 
V1'iJSp1·ekend a?Test heejt ingesteld, decre
tee1·t het Ho.f de ajstand van de voorzie-

(1) Cass., 7 februari 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 744). 

ning, claar deze ajstand gelijkstaat met 
een ajstand va1~ de 1"echtsvorde1·ing ( 1). 

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

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 18 april 1970 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende dat Mr. Declercq-Fazzi, 
ad.vocaat van bet bestuur van financien, 
houder van een daartoe bijzondere vol
macht, verklaard heeft dat dit bestuur 
afstaud doet van de tegen voormeld 
arrest ingestelde voorziening ; 

Overwegende dat verweerder door dit 
arrest vrijgesproken werd ; dat de afstand 
van de voorziening dienvolgens met een 
a£'ltand van de vordering dient te worden 
gelijkgesteld ; dat de afstand derhalve 
dient te worden gedecreteerd; 

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

30 november 1970. - 2e kamer. -
Voorzitte1· en r erslaggever, de H. Belpai.re, 
voorzitter. - Geli.iJclttidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 

2e KA.MER. - 30 november 1970. 

. 1° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - EERSTE 
RECHTER DIE DE RECHTSKUNDIGE BE
NAl\HNG HEEFT GEWIJZIGD EN DE 
BEKLAAGDE HF.EFT VEROORDEELD. -
HOGER BEROEP VAN RET OPENBAAR 
l\UNISTERIE. - RECHTER IN HOGER 
BEROEP DIE DE VERDAOHTE HEEFT 
VEROORDEELD ONDER DE OORSPRON
KELIJKE BENAIIHNG. - VERDACHTE 
NIET VERWITTIGD . - GEEN SCHENDING 
VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 

2° HOGER B .EROEP. - STRAFZAKEN. 
- BEROEPEN VONNIS VERNIETIG.D . -
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER · IN 

(2) Cass., 21 september 1970, sttp?'ct, biz. 69. 
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HOGER BEROEP OVER DE ZAAK TEN 
GRONDE UITSPRAAK TE DOEN. - 0M
VANG VAN DEZE VERPLICHTING. 

3° CASSA'TIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKE:!'< . - MID DEL RIERUIT AFGELEID 
DAT DE EERSTE RECRTER DE VOOR 
HEM GENOMEN CONCLUSIE NIET REEFT 
BEANTWOORD. - MIDDEL DAT NIET 
VOOR RET EERST VOOR RET HOF KAN 
WORDE.N AANGEVOERD. 

1° De 1·echten van de venlediging worden 
niet geschonden door de ?'echte?· in hoge1· 
be?·oep die, op het hoge?· be?"Oep -van het 
openbam· ministe1-ie · tegen een ve?·om·
delende beslissing, de ve1·dachte ve?·
oorcleelt tenvijl hij tegen hem, zonde1· 
hem e1·van te ve1·wittigen, het feit van 
de telastlegging bewezen ve?·lclaa?'t onde1· 
de benaming zoals zij in de dagvaarding 
voo1·kwam en niet onder de benaming 
die de ee1·ste 1·echter in de plaats e1·van 
had gesteld ( 1). 

2° In st?·ajzaken is de 1·echtm· in hoge?· 
be1·oep, die het beroepen vonnis vm·nie
tigt, ve1·plicht ove1· de zaak ten g1·onde 
uitspraalc te doen van het ogenblik dat 
deze ve?·nietiging niet hie1·op is geg1·ond · 
clat de ee1·ste ?'echte?' onbevoegd was of 
niet wettelijk van de zaak lcennis had 
genomen (2). (Wetb. van strafv., 
art. 215.) 

3° H et miclclel hie1·uit ajgeleid dat de ee1·ste 
?'echte?' de voo1· hem genomen conclttsie 
niet heejt beantwoo1·d, lean niet voo1· het 
eerst voo1· het·Hof wm·den aangevoe1·d (3). 

(VANDEREYT EN LITISCONSORTEN, 
T. PAULA VANDEREYT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 februari 1970 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

I. In zover de voorzieningen de beslis
sing bedoelen gewezen over de straf, 
vordering : 

(1) Cass., 20 jannari 1964 (B1tll. en PAsiC., 
1964, I, 541) en 23 februari 1953 (ibid., 1953, 
I, 483). 

(2) Cass., 7 oktober 1969 (An·. cass., 
1970, biz. 141). 

(3) Cass., 1 april 1968 (A?-r. cass., 1968, 
blz. 1008). 

a) ingesteld tegen de vier eisers 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van d!l rechten van de 
verdediging, 

cloO?·clat, nadat de eisers, die luidens de 
dagvaarding terechtstonden wegens op
zettelijke slagen of verwondingen die 
een ziekte of ongeschiktheid tot net ver
richten van persoonlijke arbeid ten 
gevolge haddon, b ij inbreuk op artikel 399 
van · het Strafwetboek, voor de eerste 
rechter werden verzocht zich te verdedi
gen en aanvaardden zich te verdedigen 
op de telastlegging van opzettelijke 
slagen en verwondingen die hetzij een 
ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een 
blijvend.e ongeschikthejd tot het ver
richten van persoonlijke arbeid, hetzij 
het volledig verlies van het gebruik van 
een orgaan, hetzij een zware· verminking 
ten gevolge hadden, bij inbreuk op 
artikel 400 van gezegd wetboek, en 
naclat de eerste rechter de eisers schuldig 
verklaarde aan " de hen ten laste gelegde 
feiten » en « alvorens te bepalen of de 
nieuwe omschrijving van de betichting 
toepasselijk is » een deskundige aanstelde, 
het bestreden arrest beslist dat de eerste 
rechter voormeld medisch onderzoek had 
moeten bevelen vooraleer de eisers schul
mg te verklaren, en bij evocatie de eisers 
veroordeelt wegens de feiten hun ten 
laste gelegd in de oorspronkelijke dag
vaarding, dit is wegens inbreuk op 
artikel 399 van het Strafwetboek, zonder 
de telastlegging eerst opnieuw te wijzigen, 

tm·wijl, eersle onclenleel, het hof van 
beroep aidus de eisers niet de gelegenheid 
gaf zich op deze opnieuw gewijzigde 
telast.legging en op de alsdan toepasse
lijke verschillende strafmaat te verdedi
gen; 

tweede oncle?·cleel, door aldus te oordelen 
bij evocatie het hof van beroep aan de 
eisers een aanleg heeft ontnomen : 

vVat het eerste ondFJrcleel betreft : 

Overwegende dat het openbaar minis
terie insgelijks hoger beroep had inge
steld, zodat de eisers wisten dat h et hof 
van beroep de in de dagvaarding vermelde 
telastlegging zou kunnen en mogen her
nemen; 

Overwegende dat het hof van beroep 
niet gehouden was hen daarvan t 'e ver
wittigen, vermits die mogelijkheid te 
voorzien was en de eisers clerhalve de 
gelegenheid hebben gehad zich tegen de 
telastlegging, zeals die in de dagvaarding 
uitdi·ukkelijk was omschreven en waar-
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van zij aldus kennis hadden, en tegen 
de op die telastlegging toepasselijke 
strafmaat te verdedigen ; 

Dat het onderdeel dienvolgens niet kan 
worden aangenomen ; 

vVat liet tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat in strafzaken, wan
neer de rechter in hager beroep het 
beroepen vonnis, zoals ten deze, te niet 
doet en deze vernietiging niet steunt 

-op de overweging dat de eerste rechter 
onbevoegd was of hem de kennisneming 
van de zaak onwettelijk was opgedragen, 
hij gehouden is over de grand van de 
zaak uitspraak te doen; 

Dat het onde~·deel naar recht faalt ; 

b) ingesteld tegen de eerste eiser, 
Vanclereyt Pierre : 

Over het tweede middel, afgeleicl uit 
het gebrek aan motivering, 

doonlat noch het beroepen vonnis noch 
het arrest antwoorden op de conclusie 
waarbij de eerste eiser aan de hand van 
onder eed afgelegde verkiaringen van 
onpartijclige getuigen stelde dat hij op 
het ogenblik van de feiten niet ter 
plaatse was : 

Overwegende dat het middei, in zover 
het aanvoert dat de eerste rechter de 
voor hem genomen conclusie van eiser 
ni!"t heeft beantwoord, niet voor het 
eerst voor het Hof mag worden voorge
steld.; 

Overweg.ende dat het arrest beschouwt 
dat wat de eerste drie eisers betreft het 
bewijs van de htm te~1. laste gelegde feiten 
wordt geleverd door hun eigen ouders, 
schoonouders, zusters en schoonzusters 
« waarvan niet aan te nemen is dat zij 
in zulke ernstige omstandigheden de 
waarheid niet zouden zeggen » ; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
impliciet doch duidelijk de door eiser 
ingeroepen getuigenissen als minder ge
loofwaardig afwijst en meteen de conclu
sie van eiser beantwoordt ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende voor het overige dat, 
wa,t de .vier eisers betreft, de. substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
?-at de beslissing overeenkomstig de wet 
IS; 

II. In zover de voorzieningen de beslis
sing betreffen gewezen over de door ver
weerster tegen de eisers ingestelde bur
gerlijke vordering : 

Overwegende dat het arrest aan ver
weerster enkel een provisionele vergoe
ding toekent en voor het overige een 
onderzoeksmaatregel beveelt ; 

Dat die beslissing geen eindbeslissing 
is in: de zi~1. van artikel 416 van het 
W etboek van strafvordering en ook geen 
uitspraak doet inzake bevoegdheid ; 

Dat de voorzieningen dienvolgens niet 
ontvankelijk zijn ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het derde middel, dat enkel 
de over de bm·gerlijke vordering gewezen 
en thans niet voor voorziening vatbare 
beslissing betreft, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt de eisers in de kosten. 

30 november 1970. - 2e kamer. -
Voo7·zitte7·, de H. Belpaire, voorzitter. -
VeTslag(!eve7", de H. de Vreese. - Gelijk
lttidende conclusie, de H. Charles, advo
eaat-generaal. - PleiteT, de H. Struye. 

2e KA.MER. - 30 november 1970. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING. - W:E<GVERKEERS
RE;GLE<MENT . -IN CONCLUSIE; AANGE
VOERDE RECHTVAARDIGINGSGROND AF
GELEJ;D UIT EEN GEBREKKIGE SIGNA.LI
SATIE. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKJI<N. MIDDEL DAT KRITIE;K 
OEFENT OP EE.N FEITELIJ:K:E< VASTSTEL
LING VAN DE FEITENRE.CHTER.- NiET 
ONTVANKELIJK llriDDEL. 

3° lVIISDRIJF. - RECHTVAARDIGINGS
GROND . - 0NOVERKOMELIJKE DWA
LING. BEOORDELING DOOR DE; 
FEITENRECHTER. 

1 o De beslissing clie vaststelt dat de om·zaak 
van het ve1·kee7·songeval niet in deze 
signalisatie ligt, maa7' wel in de fout 
waw·voo7' de beklaagde zich wil ve7·ant
woonlen, geejt een pctssend antwom·d op 
de conclusie wacwbij een 7'echtvaanli
gingsg7·ond wonlt aangevoeTd en die 
wonlt ajgeleid ttit een geb1·ekkige signa
lisatie (1). (Grondwet, art. 97.) 

(1) Cass., 20 december J 965 (Bttll. en 
PAsrc. , 1966, I, 539); raadpl. cass., 18 septem
ber 1967 (A1·r. cass., 1968, blz. 85). 
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2° Niet ontvankelijk is het' middel dat 
k1·itiek oejent op een Jeitelijlce vaststelling 
van de feitemechte~· (1). 

3° De feitem·echte?' beo01·deelt op onaan
tastba1·e wijze het bestaan van een doo1· 
de beklaagde als 1'echtvaa?·digingsg1·ond 
aangevoe1·de onove1·komelijke dwaling ( 2). 
(Strafwetboek, art. 71.) 

(BRIJS EN SMET, T . LANDSBOND 
DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het b estreden 
arrest, op 28 februari 1970 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artiKele.n 7, inzonderheid 7, 
2, 93 en 95, inzonderheid 95, 3, van het 
algemeen reglement op . de politie van 
het wegverkeer, bijla.ge tot het koninldijk 
besluit van 10 december 1958, 70 en 71 
van het Strafwetboek, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, 

doo?"dat het bestreden a.rrest, hoewel 
aannemende dat de door de eerste eiser 
gevolgde weg voorzien was van het teken 
nr. 2, terwijl de door verweerder Ver
donck gevolgde weg niet voorzien 'was 
van een verkeersteken, en dat een weg · 
gebruiker die een weg volgt, voorzien 
van het teken m·. 2, zonder dat arti
kel 95-3 van het algemeen verkeers
reglement werd nageleefd, weliswaar zich 
eventueel zou kunnen verschonen op 
grond van zijn onwetendheid van het feit 
dat de weg die hij nadert niet voorzien 
is van: het teken nr. 1a of 26; niettemin 
eiser veroor.deelt wegens onopzettelijk 
toebrengen van slagen of letsels om de 
reden dat hij de voorrang van de van 
r echts komende verweerder Verdonck zou 
hebben miske.nd, door erop te wijzen 
dat, ten deze, de eerste eiser die te 
T emse woonachtig is, met zoveel woor
den toegeeft dat hrj het rijwiel, bestuurd 
door Verdonck die van rechts kwam en 
aan ·wie hij normaal voorrang diende te 
laten, in zijn doorgang niet vrijliet, 

te1·wijl de eisers in hun regelmatige 
conclusie in boger beroep onder meer 

(1) Cass., 14 februari 1966 (Bttll. en PASIC., 
1966, I, 772); verg. cass. , 12 oktober 1970, 
supm, biz. 141. 

(2) Cass., 20 april 1970 (A1-r. cass., 1970, 
biz. 767). 

betoogden « dat b eldaagde Brys formeel 
betwist dat hij ooit zou hebben verklaard 
dat hij aan het rijwiel met hulpmotor 
de voorrang zou hebben moeten laten; 
dat deze woorden hem in de mond 
werden gelegd door de verbalisa~lten zelf 
in hun vaste overtuiging dat op de plaats 
van het ongeval de voorrang van rechts 
van toepassing is; dat deze overtuiging 
van de verbalisanten ten overvloede 
blijkt uit het strafdossier en eveneens 
nit het aanvullend onderzoek waar bij 
herhaling wordt benadrukt dat op het 
lnvestige kruispunt de algemene regel 
van de voorrang van rechts van toepas
sing is ; dat niet uit h et oog mag worden 
verlor'en dat het ongeval zich heeft 
voorgedaan in een nieuw ontworpen 
wijk, waar derhalve de verkeerstekens 
nog maar onlangs waren aangcbracht ; 
dat beklaagde, hoewel hij te Temse 
woont, hoegenaamd niet vaak door deze · 
wijk komt, en derhalve onmogelijk op 
de hoogte kon zijn van de aangebracbte 
verkeerstekens " en dat bet arrest, door 
uitspraak te doen zoals het doet, op 
deze conclusie geen passend antwoord 
verstrekt en mitsdien niet naar de eis 
van de wet met redenen omkleed is : 

Overwege:Q.de d at het arrest encrzijds 
beschouwt dat een weggebruiker die een 
weg volgt voorzien van het teken nr. 2, 
zonder dat artikel 95-3 van h et algemeen 
verkeersreglement werd nageleefd, bet
wclk bepa.alt dat t eken nr. 2 slechts op 
een weg wordt aangebracbt indien de 
uitlopende wegen van de tekens nr. 1a 
of 26 zijn voorzien, zich weliswaar zou 
kunnen verschonen op grond van zijn 
onwetendheid van het feit dat de weg 
die bij nadert van het teken 1a of 26 
niet is voorzien ; 

Overwegende dat ·het arrest anderzijds 
vaststelt dat de eerste eiser " met zoveel 
woorden toegeeft " dat hij bet rijwiel 
met. bulpmotor van de tweede verweer
der die van rechts kwam « en voor wie 
hij normaal de dom·gang moest vrijlaten " 
de doorgang niet beeft gelaten ; 

Overwegende dat in zover ·bet middel 
betwist dat gezegde eiser zou hebben 
toegegeven dat bij het van rechts komen
de rijwiel met hulpmotor van de tweede 
verweerder normaal de cloorgang moest 
vrijlaten, het opkomt tegen de soevereine 
vaststelling van het arrest en dienvolgens 
niet ontvankelijk is ; 

Overwegende dat voormelde vaststel
ling van het arrest inhondt dat naar bet 
oordeel van het bof van beroep de eerste 
eiser de aangehaalde grand van verscbo
ning, spruitende uit zijn onwetendheid 
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nopens de afwezigheid van het teken la 
of 2(), niet kan inroepen ; 

Overwegende dat de rechter uit die 
vaststelling wettelijk heeft kunnen afiei
den dat vermits genoemde eiser de grond 
van verschoning niet kon inroepen, hij 
de voorrang van de van rechts komende 
tweede verweerder had miskend en 
wegens inbreuk op de artikelen 41B en 
420 van bet Strafwetboek diende t.e 
worden veroordeeld ; 

Overwegende dat het arrest door 
bovenstaande beschouwing en vaststel
ling de in het middel aangehaalde conclu
sie van de eisers passend beantwoordt ; 

Dat h et middel niet kan worden aan
genomen; 

En overwegende, voor het overige, wat 
de veroordering van eiser Brys betreft, 
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 vocrzie
ningen ; veroordeelt de eisers in de kosten. 

30 november 1970. - 2• kamer. -
Voo?·zitte?·, de H . Belpaire, voor~itt.er. -
Ve1·slaggeve1·, de H . de Vreese.- Gelijk• 
luidende conclusie, de H . Charles, advo
caat-generaal. 

2• KA]\IER. - 30 november 1970. 

1 o VOORZIENING IN CASSATIE. -
BESLISSI;NGEN WAARTEGEN EEN CASSA
TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN. -lN EERSTE AANLEG 
GE'WEZEN VONNIS VAN DE CORRllW· 
TIONEI,E REOHTBANK. - NIET ONT

'\'ANKELIJKE VOORZIENING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
STRAFZAKEN. N A EEN EERST:El 
VOORZIENING WORDT GEEN ANDERE 
VOORZIENING TOEGELATEN. 

1° Nict ontvanlcelijk is de vooTziening 
tegen een in ee1·ste aanleg gewezen 
vonnis van de CO?Tectionele ?"echtbank (1) . 
(Wetb. v . strafv., art. 407 en 413; 
wet van 4 augustus 1832, a.rt . 15, 1°.) 

(1) Cass., 9 maart 1970 (A1'1·. cass., 1970, 
blz. 640). 

2o Buiten het ge,val, vom·zien in a1·tilcel 40, 
lid 4, van de wet van 15 juni 1.935 op 
het geb1-uilr. de1· talen in ge1·echtszaken, 
van Tegelmatige ajstand of van cassatie
be?·oep tegen een a?Test van venuijzing 
nawr het hof van assisen, lean in st?·aj
zalcen 'een pa1·tij zich geen tweede maal 
in cassatie VOO?"Zien tegen een lln dezeljde 
beslissing (2). (Wetb . van strafv., 
a.rt. 438.) 

(WIJNEN, T. WAUTERS EN VANDER JEUGT .) 

ARREST. 

RET HOF; - Ge]et op de bestreden 
beslissingen, 7.ijnde de beschikking op 
22 oktober 1969 gewezen door de Raad
kamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Gent waarbij eiser wegens 
gecorrectionaliseerde misdaden e~1. wegens 
wanbedrijven naar de correctionele recht
bank wordt verw(')zen, het vonnis op 
5 december 1969 gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent en het 
arrest op 9 maart 1970 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent ; 

I. I~1. zover de voorzieningen, ingesteld 
op 16 en 17 maart 1970, het vonnis van 
de correctionele rechtbanl{ betreffen : 

Overwegende dat naar luid van de 
artikelen 407 en 413 van het Wetboek 
van strafvordering, de voorziening in 
cassatie slechts ontvankelijk is wanneer 
de beslissing waartegen zij ger.icht is in 
laatste aanleg is gewezen ; 

Overvvegende dat ten deze het vonnis 
niet in laatste aanleg gewezen werd ; 

Dat de voorzieningen d!')rhalve niet 
ontvankelijk zijn; 

II. In zover de voorziening van 
16 maart 1970 : 

A) de beschikking van de raadkamer 
betreft : 

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

B) h et arrest van het hof van beroep 
betreft : 

1 o in zover zij gericht is tegen de 
beslissing gewezen over de strafvorde
ring : 

(2) Cass., 21 september 1970, sup1·a, blz. 66. 


