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DE TERMEN VAN HET VERSLAG. SCHENDING
VAN DE BEWIJSICRACHT VAN DIE AKTE.

Schendt de bewiis7.;mcht van een desknndig versla{f, ae· besliss,in,g clie een met lle
termon q;an d'it ve?·sla-f! onveren-igba-?·e interp,retatie geeft (1). (Burg. vVetb., arti-

kel1319, 1320 en 1322.)
(N. V. (( TISSAGE ACHILLE J>iEULENIJZER ll, T.
PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
« ROEMAET EN VANDENRENDEll.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 januari 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de schellcling van de artikelen 1317, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet, cloorclat om de conclusies van aanlegster te verwerpen, waarin
zij liet gelden clat de onverkoopbaarheid
van het litig·ieuze weefsel aan gebreken
van het door verweerster geleverd garen
te wijten was, het hof van beroep besliste clat « het nader onderzoek van de
vaststellingen van de deskundige uitwijst
dat het streepeffect kan veroorzaakt zijn
door nummerverloop van het garen, indien
llit zodanig i~ dat de draad dunner uitvalt aan de top van de spoel en aan de
basis grover wordt, doch dat evenzeer
kan teruggaan op fouten begaan bij het
(1) Verbr., 16 december 1957 (Bull. en
PAsrc., 1958, I, 408); raadpl. verbr., 23 februari 1959 (ibid., 1959, I, 630).
VERBR.,

1961. - 1

weven; dat het bestaan van voormeld
garenverloop niet vastgestelcl doch slechts
verondersteld wordt door de deskundige
en dat deze laatste uitdrukkelijk vermeldt
dat daaromtrent geen zekerheid bestaat
noch kan verworven worden JJ, ofschoon
het deskundig verslag uitdrukkelijk vermeldt : « wij laten verder opmerken dat
de bepaalde inslagbaren welke dan trouwens langs de twee zijclen duidelijk afgelijncl zijn ongetwijfeld aan een nummerverloop te wijten zijn JJ, ... « indien men
veronderstelt dat de baren te wijten zijn
aan een nummerverloop, moet men aannemen clat het garen verloopt van de top
van de spoel, waar het garen dunner uitvalt, tot aan de basis, waar het garen
grover uitvalt, gezien men mecstal een
fijner garenummer vindt in de clonkere
strepen (overeenstemmend met het begin
van de spoel) JJ, .. , « wij laten vcnler opmerken dat de regelmatigheid van het garen in een spoel en van spoel tot spoel ons
normaal schijnt te zijn voor een courant
carclegaren nr 10; nochtans is het systematisch dunner uitvallcn van het garen
aan de top als een gebrek te beschouwen JJ, cla t « bepaallle strepen zijn zeker
uitsluitencl te wijten aan een niet genoeg
regelmatig garen Jl en eindelijk... « het
verloop van het garennummer ter grandslag van het streepeffect ligt JJ; clan wanneer voonnelcle verklaring van het des·
lnmdig verslag door de rechters over de
groncl met de aangehaalcle bewoorclingen
van !lit verslag onverenigbaar is en cle
bewijskracllt ervan schemlt :
Overwcgencle clat de betwisting tussen
partijen een aantal weefsels betreft,
waarvan ecn cleskundig onderzoek te bepalen had of de erin voorkomenue gebre·
ken aan de wever (aanlegster) of aan de
spinner (verweerster) te wijten waren;
Overwegende clat het arrest beslist clat
het bestaande gebrek, weze het streepef·,
feet in {le stof, volgens de clesknndige,

2kan veroorzaakt zijn hetzij door nummerverloop van het garen, indien dit zodanig
is dat de draad dunner aan de tov van de
spoel dan aan de basis uitvalt, hetzij door
bij het weven begane fouten, dat « het
bestaan van voormeld garenverloop niet
vastgesteld doch slechts verondersteld
wordt door de deskundige en dat deze
laatste uitdrukkelijk vermeldt, dat daaromtrent geen zekerheid bestaat noch kan
verworven worden, omdat geen spoelen
met inslaggaren meer voorhanden zijn en
de weefgetouwen van geintimeerde (aanIegster) niet meer kunnen nagegaan worden ll;
Overwegende dat; zo de aangestelde
deskundige in zijn uiteenzetting twee veronderstellingen uitbrengt, namelijk dat
het gebrek, zijnde de inslagbaren, hetzij
tengevolge van een te onregelmatige dichtheid bij het weven, hetzij tengevolge van
een te onregelmatig nummerverloop van
het inslaggaren is ontstaan, en desbetreffende inderdaad besluit dat geen van
beide onderstellingen « afzonderlijk beschouwd ll volledig en met zekerheid kan
aangenomen worden, hij niettemin onderlijnt dat « bepaalde inslagbaren (en niet
« de bepaalde inslagbaren ll zoals in het
mid del vermeld wordt), welke dan trouwens langs twee zijden duidelijk afgelijnd zijn, ongetwijfeld aan een nummerverloop te wijten zijn ll en dat « bepaalde
strepen zeker uitsluitend aan een niet genoeg regelmatig garen te wijten zijn ll,
om daaruit in weliswaar gematigde bewoordingen af te leiden dat, hoewel het
verloop van het garennummer ten grandslag van het streepeffect ligt, de wever
(aanlegster) nochtans een grote schuld
draagt om het vervaardigen van zulke
weefsels gewaagd te hebben zonder een
noodzakelijk regelmatig toezicht van ieder
gewezen weefselstuk uit te oefenen en
zonder de geschikte weefteclmiek aan te
wenden;
Overwegende dat in deze voorwaarden
het arrest niet kon verklaren, zonder de
bewijskracht van het deskundig verslag
te schenden, dat c< het bestaan van voormeld garenverloop niet vastgesteld doch
slechts verondersteld wordt door de deskundige en dat deze uitdrukkelijk vermeldt dat daaromtrent geen zekerheid bestaat noch kan verworven worden ll;
Dat het middel di~nvolgens gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest behalve in zoverre het verklaart dat de stukken die het voorwerp
van de transactie del. 28 juni 1951 uitmaken, weze de andere dan de 61 onverkoopbaar bevonden stukken, door appellante overeenkomstig de voorwaarden van
die transactie in overname dienen aanvaard te worden; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden op

de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt verweerster tot de
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.

2 september 1960. -

1° kamer. -

Voot·-

zitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Yerslnggever,
H. Rutsaert. - Gelijkl,niclenile concl1tsie,

H. Depelchin, advocaat-generaal. ters, HH. Van Ryn en Simont.

le

KAMER. -

Ple-i-

2 september 1960

1° VEJRANTWOORDEJLI.JKHEJID (BUITFJN OVEJREJEJNKOMST ONTSTAAN).
- FOUT DIE EEN l>IIDDELLIJXE OORZAAK IS.
- HEEFT DE VERANTWOORDEL!.JKREID VAN DE
DADER VOOR GEVOLG ENKEL ZO RET VERBANO
TUSSEN DIE FOU'l' EN DE SCHADE EEN NOODZA:KELI.JK KARAKTER VERTOONT.
2° TUSSEJNKOMST. - BURGERLLJKE ZA'KEN. - ' AANLEG IN CASSATIE. - YERWEERDER TEGEN DE VOORZIENING V66R DE FEITEN-

RECHTER DE YEROORDELING GEVORDERD REBRENDE VAN DE BELGISCRE STAAT, YERTEGENWOORDIGD DOOR DE :i\1INISTER VAN YOL:KSGEZONDREID EN VAN HET GEZIN, EN VAN DE
BELGISCRE STAA'l', VERTEGENWOORDIGD DOOR
DE :i\'fiNISTER VAN JUSTITIE. - BELGISCHE
STAA'l', VERTEGENWOORDIGD DOOR DE :MINISTER
VAN JUSTITIE, BUITEN ZAAK GESTELD WEGENS
EEN REDEN YREEli:ID AAN DE VEROORDELING VAN

DE BELGISCRE STAAT, VER'l'EGENWOORDIGD
DOOR DE :i\'fiNISTER VAN VOLKSGEZONDHEID EN
VAN RET GEZIN, AANLEGGER IN CASSATIE. VORDERING TOT BINDENDVERKLARING VAN RET
ARREST DOOR DE BELGISCRE STAAT, YERTEGENWOORDIGD DOOR DE MINISTER YAN YOLKSGEZONDREID EN VAN RET GEZIN, TEGEN DE BELGISCRE STAA'l', VERTEGENWOORDIGD DOOR DE
:i\1:JNISTER VAN JUSTITIE. - NIET-ONTVANKEL!JKHEID.
1° Een fout il-ie rle midclelifke oo,r.zaaJ,,
van rle schnde Is heeft de 'Ve1·nntwnorrlelijkheiil van ile dnder t:oor gevolg enkel
zo het ve1·bnncl tussen rlie font en cle
schade een nooclzaJ;;eUjk knrnkte1· ve1·toont. Het volstnnt ni,et, om de besUsS'ing vnn verooHleling te rechtvaanUgen,
dnt het nrrest OJJ het bestaan van een
oOT.znlcelij lc ve1·bnnil tttssen de font en
de scluule wijst, tenvijl het nn'JWeemt
rlnt de to1tt slechts een 11~Jiddellijke 1·ol
in rle opee,nvolg·ing ·van cle voorafga.nnde
gebeurtenissen he eft Jcunnen spelen (1J.
2° W nnneer ile ve1·weeTder tegen de voorziening 'L'oor de fe'itenrechter de ve1·oordeling gevordenl heeft vnn de Bel-

(1) Raadpl. verbr., 12 juli 1951 (An·. Ye1·bT.,
1951, biz. 682; Bull. en PAsrc., 1951, I, 785);

Jgische Staat, ·re1·teaenwoonUat1 door de
lli'i-1vister van volks,f/ezondheitl en van
het gezin, en vwn cle Bel[rische Staat,
verteaenwoon/.igrl cloo1· de Minister van
:it;stit'ie, en tvwnnee1· de Belg·ische Staat,
ve·rtegenwoord-igtl door ae M-inister van
ju.stitie bu.iten zaalc we·rtl peste/.([ wegens een retlen vreem£l aan de verooraeling van ae Bela·ische Staat, verteaenwooraigcl dooT ae JJ1·in·ister van
volksgezoncllwill en van het gez·in, is cle
Belg·ische Stant, vertegenwoonli.IJd lloo'l·
cle MinisteT van vollcsgezonllheicl en van
het gezin., eiser in cassc~Ue, n'iet ontvctnlceU.ilc om een. vonle'l'ing tot liinclenclve·rJ.:la1·ing van het wrrest v66·r het hot in
te stellen tegen cle Belgische Staa.t, ve·l'tegemvoonligcl door ae M·inister van j'!lstitie (1).
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID EN VAN RET GEZIJ\1, T. LAMBERT, BIBAER
EN BELGISCHE STAAT, 1IINISTER VAN ,TUSTI-

TIE.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 febrnari 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Brnssel ;
Over het middel, afgeleid nit de schencling· van de artikelen 97 van de Grandwet en 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk
Wetboek, lloonlat het bestreden arrest
eiser veroordeelt de door eerste en tweecle
verweerders ingevolge de doocl van hun
rechtsvoorganger, de taxivoenler Lambert, gelellen schacle, te vergoeden orn
reden dat er een oorzakelijk verband
bestaat tussen de nalatigheid van de genaamde Fleurquin, die aan de gei:ntimeerden ·wuilpart en Vanden Eynde toeliet nit het Gesticht tot bescherming van
de maatschappij te Doornik te ontsnappen en het feit dat zij te Dilbeek aan de
taxivoerder Lambert slagen toegebracht
hebben die zijn doocl veroorzaakten en
clit oorzakelijk verbaml alleen afieidt nit
c1e omstanc1igheic1 c1at die slagen werden
toegebracht kort na voormelde ontvluchting en wanneer deze voortgezet was, wat niet volstaat opdat er tussen de ontvluchting en de dood van Lambert een
oorzakelijk verbaml zou bestaan, vermits
het bestreden arrest de nooclzakelijkheid
van de do ding ingevolge de ontsnapping,
niet vaststelt zodat het ook niet naar
genoegen van rechte gemotiveerd is schending van artikel 97 v'an de Grandwet:
Overwegencle dat, na erop gewezen te
11 mei en 11 juni 1956 (Bnll. en PAsrc., 1956,
I, 962 en 1094).
(1) Raadpl. verbr., 27 januari 1956 (Bull. en
PAsrc., 1956, I, 547) en 5 februari 1960 (ibid.,
1960, I, 634).

hebben llat het zonder belang is of, in de
ketting van de voorafgaanc1en, de fou t als
een onmiddellijke of slechts als een mic1clellijke oorzaak voorkomt, het arrest
vaststelt, enerzijc1s, dat lJ'leurquin, bewaker van de instelling tot bescherming
van de maatschappij, waar vVuilpart en
Van den Eymle g·ei:nterneercl waren, een
font beging welke de ontvlnchtiug· van
voornoemde
ge'interneenlen
mogelijk
heeft gemaakt, en, anclerzijds, dat de
vluchtelingen om hun vlucht voort te zetten te Kortrijk een taxi g·elmunl hebben
en, te Dilbeek gekomen, de autovoerc1er
Lambert gedood hebben om zich van het
voertuig meester te maken; dat het aanleg·g·er tot het betalen van schadevergoec1ing aan verweerders veroorc1eelt op
gronll van de beschouwing c1at er een oorzakelijk verband tussen de door de bewaker begane font en de door de vluchtelingen gepleegcle misdaad, bestaat, en dat
clit oorzakelijk verband blijkt nit << het
feit dat het wel is om hun ontsnapping
ven1er te verwezenlijken dat de twee
vlnchtelingen zich te Kortrijk tot de taxivoerder Lambert geweml hebben, zich
door hem naar Dilbeek lieten voeren, hem
c1aar neersloegen om zich van zijn auto
ineester te maken en alclus steeds hun
ontsnapping te volmaken en gemakkelijker aan opzoekingen te ontsnappen; dat
de ketting van cle antecedenten tussen de
font van Fleurquin en de dood van Lambert dus geenszins afgesneden wenl, doch
integendee1, clat de twee aangehaalde fanten van Wuilpart en Van clen Eynde (het
verlaten van de instelling zoncler toelating en het p leg en van de misdaad op de
persoon van Lambert) slechts twee tussen1iggem1e schakels zijn in de ononderbroken ketting tussen de font, c1ie ten
gronc1slag van het huic1ig gec1ing ligt, en
de schacle ll ;
Overwegende dat imlien een font, clie
de milldellijke oorzaak van een schade is,
krachtens de artikelen 1382 en 1383 van
het Durgerlijk W etboek, tot gevolg heeft
aanleic1ing te geven aan de verantwoordelijkheill van hem die ze begaan heeft, het
evenwel nodig is dat het verbancl tussen
de midclellijke font en de schade een
nooclzakelijk karakter vertoont;
Overwegende dat clit nooclzakelijk karakter niet blijkt nit cle vaststellingen
van het arrest, hetwelk er zich toe beperkt op het bestaan van een oorzakelij]{
verband tussen de font en c1e schade te
wijzen, terwijl het aanneemt cla t c1e font
slechts een midclellijke rol in de opeenvolging van de voorafgaancle gebeurtenissen gespeeld heeft, of lweft kunnen spelen; dat de omstandigheid, waarop het
arrest wijst, c1at er een onon<lerbroken
ketting tussen cle font en cle schacle bestaat, niet door zichzelf c1it karakter van
nooclzakelijkheid insluit;

-4Dat het midclel gegrond is ;
Over de door aanlegger tegen de Belgiselle Staat, in de persoon van de Minister van justitie geriehte oproeping tot
bindendverklaring van het arrest :
Overwegende dat de vordering van verweerders strekte tot betaling van sehaclevergoeding zo door de Belgisehe Staat,
vertegenwoordigd door de Minister van
volksgezondheid en van het gezin - hier
aanlegger - als door de Belgisehe Staat,
vertegenwoordigd door de Minister van
justitie, wegens fouten die door hun orgaan of aangestelde begaan werden;
Overwegende dat het arrest, na beslist
te hebben c1at de bewaker Fleurquin,
wiens sehuld de sehade veroorzaakte zieh,
onder het gezag van de Minister van
volksgezondheicl en van het gezin en niet
onder datgene van de Minister van justitie bevond, de vordering niet ontvankelijk verklaart in zover zij · tegen <le Belgiselle Staat, vertegenwoordigd door de
Minister van justitie gerieht is, doeh ontvankelijk en gegroncl in zover zij tegen
aanlegger gerieht is ;
Overwegende dat deze het arrest niet
bestrijdt in zover het beslist dat voornoemde bewaker zieh onder lwt gezag van
de Minister van volksgezondheid en van
het gezin doeh niet onder dat van de
Minister van justitie bevoncl;
Overwegende dat het hesehikkend gedeelte .waarbij het arrest de Belgisehe
Staat, vertegenwoordigd door de Minister
van justitie, huiten zaak gestelcl heeft,
op heweegredenen steunt <lie aan de teu
laste van aanlegger uitgesrn·oken Yeroordeling neemd zijn;
Dat de eis tot geclwongen tussenkomst
hijgevolg niet ontvankelijk is;
Om die re<lenen, verJn·eekt het bestreden arrest, doeh enkel yoor zoveel het de
door de verweerders tegen <le Belgisehe
Staat, vertegenwoordigd door de Minister
van volksgezondheid en van het gezin, geriehte vordering gegrond verklaart en
over de kosten uitspraak doet; lJeyeelt
dat melding van onderha vig arrest zal
gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroorcleelt verweerders tot de kosten, behalve
tot die welke betrekking hebben met <le
oproeping· tot gedwongen tnssenkomst,
Welke ten laste van aanlegger zullen zijn ;
verwijst de alclus beperkte zaak, naar het
Hof van heroep te Gent.
2 september 1960, - 1 6 kamer. - TToorzitter, H. Vandermerseh, raadsheer waarnemend voorzitter.
F eJ'slaggever,
H. Delahaye. - Gelijlcluidende concl!tsie,
H. Depelehin, advoeaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.

l" KAMER. -

2 september 1960

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN, - BURGERLIJKE ZAKEN. DUBBELZINNIGE llfOTIE\'EN,
GEBREK AAN
MOTIEVEN.
2° GEREJCH'l'SKOSTI~N.
CASSATIE. TIURGERLIJKE ZAKEN. - BESTREDEN VONNIS
VERNIETIGD. - VEROORDELING VAN DE VERIWEERDER TOT DE KOSTEN. - KOSTEN DlEGENE
NIE'I' BEGRIJPENDE WELKE AAN DE YERNIEI'IGDE
BESLISSING V00R'AFGEC1AAN ZIJN.
1° Is niet 1·egelmaUg gemotlveerd de beslissing die op clitbbel:zimdge rnotieven
stemtt.
2° Ingeval van ·inwilliginrJ ·van een ·voo1·z·ien·intJ in b·zwgerlijlce zaken, bertrijpen
de lcosten waa1·toe cle ver·weerder veroo1·deeld is di.euene niet van de aanleg
d'ie aan de vernieti.gde beslissing voorat,qegaan z·ijn, ·uHtwrover het aa.n cle ·rechtbnnk van ~·erwi:iz'ing behoren z·al 1titspmalc te doen (1).

(DE CLERCQ, T. DE KLERCK.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het hestreden
vonnis, op 13 mei 1959 in hoger heroep gewezen door de Reehtbank van eerste aanleg te Gent;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
sehending van de artikelen 97 Yan de
Grondwet, 1134, 1135 en 1370 Yan het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden
vonnis, enerzijds, vaststelt dat verweerder niet bewijst dat er ooit een verlmring
tussen partijen zou zijn aangegaan en,
anderzijds, beslist dat in billijkheid moet
aangenomen worden dat vartijen het inzieht hadden een woonvergoeding te bepalen en dat in billijkheic1 die woonvergoeding in een door het vonnis bepaalde mate
door eiser diende betaald te worden, znlks
ten om·eehte, omdat de bewoorclingen van
het vonnis niet toelaten te hepalen of het
de hedoeling van de feitenrechter is geweest eiser overeenkomstig de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wet1Juel' tot het uitvoeren van een ovQreenkomst te veroordelen, of indien zij hem
hehben willen verool'Clelen tot het uitvoeren van een verhintenis welke overeenkomstig artikel 1370 Yan het Burgerlijk
Wetboek zonder overeenkomst was ontstaan, omdat verder de hewoorclingen van
het vonnis niet toelaten te bepalen welke
de aard van de verbintenis was die aldus
zonder overeenkomst zou zijn ontstaan,
(1) Verbr., 2 october 1958 (Bull. en PAsrc.,
1959, I, 117).

5en omdat deze onduidelijkheid in de motivering met een gebrek aan de door artikel 97 van de Grondwet vereiste motivering gelijkstant :
Overwegende dat de bewoordingen van
het vonnis niet toelaten te bepalen of het
eiser veroordeelt op grond van een door
verweerder ingeroepen huurovereenkomst,
van een andere overeenkomst ofwel op
grond van een door verweerder niet aangehaalde en door het vonnis niet bepanlde
verbintenis, welke zonder overeenkomst
zou ontstaan zijn;
Dat deze onduidelijkheid in de motieven
met een gebrek aan de door artikelen 97
van de Grondwet vereiste motieven gelijkstaat;
Dat het middel gegroncl is;
Wat de kosten betreft :
Overwegende dnt aanlegger vordert dat
verweerder zou veroordeeld worden << tot
de kosten van de vernietigde aanleg en
van de aanleg in verbreking ll;
Overwegende dat uitsluitencl cle rechtbank, Jiaar welke cle zaak verwezen
wordt, behoort uitspraak te doen over de
kosten van de aanleg die aan de vernietigde beslissing voorafgegaan is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis behalve in de mate waarin het
de eis ongegTond verklaart in zover deze
tegen Juliette De Klerck gericht is en in
zover deze, tegen aanlegger gericht, de
periode vanaf augustus 195± tot einde december 1954 bedoelt; beveelt dat melding
van onclerhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van het gedeeltelijk vernietig·d vonnis; veroorcleelt verweerder
tot de kosten van de aanleg in verbreking·; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Rechtbank vnn eerste aanleg· te
Ouclenaanle, zetclende in hoger beroep.
2 september 1960. - 1 8 kamer. - Voo1·zitte1·, H. Vanclermersch, raadsheer waarnememl voorzitter.
VerslagrJe-ve1·,
H. Vroonen. - Gelijldnidende concins,ie,
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Ple,ite,r, H. Struye.
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KAMER. -

5 september 1960

1o VOORZIENING IN

CASSATIE. -

VOR:~I.

STRAFZAKEN. BURGERLIJKE
PARTl,J EISERES. _, NIET ''ERPLICRT EEN
UITGlFTE VAN RAAR VERKLARING TOT VOORZIENING TER GRIFFIE !\"'EER TE LEGGEN.

2°

MIDDELEN

TOT

CASSNriE.

STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING.
N!IDDEL DAT AAN RET BESTREDEN VONNIS
EEN BESLISSING DIE RET NIET INROUDT TOESCHRIJFT. ~JIDDEL DAT IN FEITE NIET OPGAAT.

1° Geen enlcele wetsbepaling ve1·pUcht de
burgerlijlce pa1·tij tot het neerlegge'n ter
griffie van lwt hot van cassatie van een
witg,itte van haa'r ve·J·lclcwing tot voo1·z·ieninu, dit st·u.lv ter g·r,ij]ie d,ienende
overgem.aalt't te worden, met de andere
stu.lclcen van de proced1we, doo·r het toedoen van de rwtffie1· van de rechtsmacht
wellce de bestreden beslissinu gewezen
heett. (Wetb. van strafv., art. 423 en

424; wet van 20 juni 1953, art. 6, par. 2.)
2° Mist feitelijlce (!1'0nds/.ag het miudel
aat aan het bestreden '!Yonnis een besUssing die het niet ·inho11dt toeschrijft (1).
(SIMONART, T. DEWAMES.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 juni 1959 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Doornik;
Over de groncl van niet-ontvankelijklleid, door verweerder opgeworpen en hieruit afgeleid clat aanlegger, burgerlijke
partij, geen authentiek uittreksel uit zijn
verklaring tot voorziening ter gTiflie van
het hof neerg·elegd heeft in de bij artikel 6, paragraaf 1, van de wet van 2D juni
1953 voorg·eschreven termijn :
Overwegenc1e, enerzijcls, dat geen enkele wetsbepaling de aanleg·gencle burgerlijke partij verplicht tot llet neerleggen
ter grtflie van het hof vnn een authentiek
uittreksel uit haar verklaring tot voorziening;
Dat, anclerzijds, daar de verklaring tot
voorziening een akte van de procedure in
verl)reking is, zij cleel uitmaakt van de
stukken van het proces waaroncler zij in
uitgiftc moet voorkomen om aan het hof
overgemaakt te wonlen overeenkomstig
cle bepalingen van de artikelen 423 en 42J
van het Wetboek van strafvordering, vervangen door de wet van 20 juni 1953 ;
·waaruit volgt dat cle gronc1 van nietontvankelijkheicl
feitelijke
gTondslag
mist;
Over het micldel, afgeleid nit de scllending van de artikelen 1382, 1383 en 138J
van het Burgerlijk Wetboek, en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden vonnis
beslist dat de schacle in concreto client te
worden geraamcl en impliciet het principe
van de samenvoeging· verwerpt, dan wanneer aanleg·g·er in v66r de eerste rechter
genomen conclusies niet de vergoeding
van het clerven der bcclrijfinkomsten vorderde, doch de verg·oeding van de nit
zijn onderscheiclen arbeiclsongeschikthed_en
spruitende schade; dan wanneer de volledige wedde, betaald door de stad Door(1) Verbr., 28 september 1959 (Bt,ll. en
PAsrc,, 1960, I, 132) en het volgend arrest.

6nik aanleggers werkgeefster, uitsluitend
het gevolg is van de bijzondere juricUsche
betrekkingen welke v66r het ongeval tussen evengenoemcle stad <~n haar ambtenaar bestonden, en een element van zijn
statuut uitmaakt dat tot doel heeft zijn
loopbaan in stand te houden en geenszins de berokkende scllade te vergoeclen,
derhalve de verbintenissen van de stad
Doornik en die van de veroorzaker van
de scllacleberokkenende <laad wezenlijk in
oorzaak en voorwerp verschillen, zodat
de als wedde ontvangen bedragen niet
mogen afgetrokken worden van de door
de clerde verantwoordelijke verschuldigde
vergoeding ; en clan wanneer claar de door
de stad b<,taalc1e wedde geen vergoeding
van een geleden schade uitmaakt, aanlegger die bedoelde wedcle ontvangen I1eeft
niet schadeloos gesteld is voor de schade
welke hij ter oorzake van zijn tij<lelijke
arbeidsongeschiktheden geleden heeft :
Overwegende dat uit het vonnis blijkt
dat aanlegger betaling vorclerde, onder
meer van een som van 83.G05 frank uit
hoofde van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en van 150.000 frank uit Iwofde van
gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid, zedelijke en stoffelijke sehade vermengd,
daarinbegrepen de smarten welke tijclens
de tijclelijke ongeschiktheden geleden
werclen, en <le buiten het beclrijf ondergane schade;
Overwegende dat het vonnis erop wijst
clat << Simonart dient te worden schacleloos gestelcl, onrler meer om zijn tijdeIijke ongeschiktheden, in de mate van de
stoffelijke en zeclelijke schade die zij hem
werkelijk berokkend hebben; dat deze
schade in concreto client te worden geraamd >>;
Dat het vonnis mitsdien, verre van het
principe >an de vergoeding van de uit de
onclerscheiden tijclelijke ongeschiktheden
spruitende schacle te verwerpen, aanneemt dat dit principe gegroncl is;
Dat l1et vonnis, onclerzoekende wat die
schade kon wezen, vaststelt, enerzijds,
dat er geen Ioonder>ing is geweest >> en
dat « Simonart in dat opzicht geen nadeel
heeft geleclen >>, en, anderzijds, aangaande het overige van het door de tijdelijke ongeschiktheden veroorzaallte nadeel, « dat hij zijn vordering voor llet geheel van die scllade ovgenomen heeft in
de rubriek die sub II in zijn conclusies
in eerste aanleg vermeld is (eis van
150.000 frank) >>;
Overwegende dat de correctionele rechtbank, door het verwerpen van het bedrag
betreffende schade welke het niet verantwoor<1 verklaart, haar beslissing wettig
motiveert; dat zij, in strijcl met de bewering van hct midclel, de stelling van de
samenvoeging van de vergoedingen be-

treffencle de vergoecUng van de uit
de omlerscheiden arbeidsongeschiktlleclen
spruitende scllacle niet afwijst, naardien
deze vergoeding niet beperkt was tot cle
derving van l)edrijfinkomsten ;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Om die redenen ; verwerpt de voorzlening; veroordeelt uanlegger tot de kosten.
5 september 1960. - 2." kamer. - Voorzitter, H. Gil·oul, raadsheer waarnememl
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Wauters.
GeUjkl!lidenrle conclztsies, H. Roger
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal.
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CASSATIE.
llEYOEGDHEID. STRAFZAKEN. AFLEIDING DOOH DE RECHTER GEDAAN UIT FEITEN DIE HIJ YASTGESTELD HEEFT.
TOEZICHT VAN HET HOF.

Zo het de 1'echter behoort de feiten vast
te stellen waa1·op hij zijn besliss,in,q
steunt, rnst het ozJ het hof na te gaan
of rlie feUen de gevolpt1·elcking die de
rechter er,uit in 1·echte afleidt 1'echt'vaarrl'igen (1).
(PE'l'TIAUX, T. Sl'RUELENS,)
AHREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 april 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Drussel;
I. In zover de voorziening gericht is tegen de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Over bet middel, afgeleid nit de scllending van de artikelen 97 van de Grondwet,
218 van het Strafwetboek, 3 en 4 van de
wet van 17 april 1878, de inleidende titel
inhouclencle van het 'Vetboek van rechtspleging in strafzaken, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetlwek, dooraat het bestreclen arrest, in dit o]Jzicht het beroepen
vonnis wijzigencle, beslist heeft dat de tegen aanlegger ingebr ach te telastlegging
Yan valse getuigenis in correctionele zaken llewezen is en hem gevolglijk uit dien
hoofde veroordeeld heeft tot een gevangenisstraf van zt:s maand met vijf jaar
uit~:>tel, tot de helft van de in eerste aanleg op de publieke vordering gevallen kosten en tot de kosten der publieke vonlering in hoger beroep, en bovendien aau de
burgerlijke partij, huiclige verweerder,
5.000 frank sclladevergoecUng toegekeml
(1) Verbr., 11 april 1960 (Bull. en PAsiC.,
1960, I, 943).

7heeft, oordelende dat de verklaring onder
ede afgelegd door aanlegger, die in de
loop van de instructie van een tegen verweerder ingestelde strafvervolging op de
terechtzitting van de Correctionele Rechtbank te Nijvel van 6 december 1956 gezegd had dat hij met verweerder een immobilaire vennootschap opgericht had, onwaar was, onder het voorwendsel dat « de
verrichtingen betreffende het kopen en
het weder verkopen van de gronden noodzakelijk een uit de meerwaarde van de
gronden spruitende winst zouden opleveren ll, en dat daartoe geenszins het oprichten van een vennootschap vereist was
en dat bovendien « het trouwens niet
denkbaar was dat de burgerlijke partij
(lmidige verweerder) van de vennootschap
<< Fabemo ll een ong·ewoon hoge vergoeding
zou getrokken hebben indien de raad van
beheer geoordeeld hml dat zijn activiteiten (die van de burg;erlijke !)artij, huidige
verweerder) reeds ruimschoots vergolden
waren door compensaties in een voorheen
opgerich te immo bilaire vennootschap ll;
dan wanneer, eerste onderdeel, het feit
clat voor de tussen partijen gesloten verrichtingen niet noodzakelijk de oprichting
van een vennootschap vereist was, het bestaan in feite en naar recht van een vennootschap tussen partijen niet uitsluit,
waaruit volgt dat cle onwaarheid van de
gei:ncrimineerde verldaring, een element
van het misdrijf, niet blijkt nit de door
lle feitenrechters gereleveercle vaststellingen, en dan wanneer het hof van cassatie
derhalve in de mogelijkheicl verkeert na
te gaan of de uitgesproken veroordelingen
wettig zi.in; en dan wanneer, tweede onllerdeel, in deze redenen tegenstrijdighellen of althans dubbelzinnigheid schuilen,
met een ontbreken van redenen gelijkstaande, vermits de feitenrechters enerzijds erop wijzen dat voor de tussen partijen gesloten verrichtingen geen oprichting van een vennootschap vereist was,
naardien die verrichtingen noodzakelijk
een winst zouden opleveren, en, anderzijcls, dat het niet denkbaar was dat verweercler in het raam van de vennootschap
« Fabemo ll een vergoeding zou getrokken
hebben, inclien hij niet inderdaad een
voordeel in de andere vennootschap had
genoten :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat aanlegger << zeer goed wist dat de verrichtingen betreffende het kopen en weder
verkopen van gromlen door de burgerlijke
partij (hier verweerder) noodzakelijk een
uit lle meerwaarde van de gronden spruitende winst zouden opleveren en llat
« voor deze herhaalde verrichtingen geenszins het oprichten van een vennootschap
vereist was ll;
Dat het nit deze vaststelling afleiclt dat

« de door de beklaagde onder ede afgelegde verklaring dat die beweerde vennootschap bestond mitsdien onwaar
blijkt )) ;
Overwegende dat het niet bestaan van
een vennootschap niet kan afgeleid worden uit het enkel feit dat de oprichting
ervan niet noodzakelijk was; dat het niet
aanwezig zijn van de noodzakelijkheid
een daad te verrichten niet noodgedwongen impliceert dat die daad niet verricht
werd;
Dat het arrest weliswaar eraan toevoegt «dat het trouwens niet denkbaar zou
wezen dat de burgerlijke partij (hier verweerder) van de vennootschap « Fabemo ll
een ongewoon hoge vergoeding zou getrokken hebben, indien de raad van beheer
geoordeeld had dat zijn activiteiten reeds
ruimschoots vergolden waren door compensaties in een voorheen opgerichte immobilaire vennootschap ll; dat uit dergelijke beschouwing evenmin valt af te leiden llat onwaar was aanleggers verklaring, zoals zij in het arrest aang·ehaald is,
« da t hij met de burger lijke partij een
immobilaire vennootschap opgericht had
welke hem winsten zou bezorgen die hi.i
op de som van zes- of zevenhonderdduizend frank raamde ll;
Waaruit volgt dat het arrest nit de enkele feiten waarop hct wijst niet wettig
heeft kunnen afleiden dat cle door aanlegger onder ede afgelegde ver klaring
onwaar was, en bijgevolg dat het misdrijf
begaan werd;
Da t het eerste onclerdeel van het middel gegrond is;
II. In zover het mid<lel gericht is tegen
de over de burgerlijke vorclering; gewezen
beslissing :
Overwegende dat de verbreking van de
over de publieke vordering gewezen beslissing de verbreking met zich brengt van de
over de burgerlijke vordering· van verweerder gewezen beslissing·, welke het gevolg ervan is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van dit
arrest zal gemaakt worden op de kant van
de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
[j september 1960. 28 kamer. - Voo1·zitte1·, H. Giroul, raadsheers waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve·r, H. ·wauters.
Gelijl,;l·niclenfle concl·ns·ie, H. Roger

Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal. - Pleite-r, H. Simont.
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SAME::\'LOOP.- MEERDERE FElTEN UIT EEN
ZELFDE STRAFBAAR OOGMERR VOORTROMENDE.
AOHTEREENVOLGENDE VERVOLGINGEN. VooRwAARDEN.

lVanneer versclwidene feiten, die ajzonde1'lijlc genomen elk stmfbaar zijn, een
enig misdrijf ttUmalwn wegens de eenlwid van doel en oogmerlc van de sch'nldige, zijn achtereen·volgende vervolg·ingen ont·vanlceUj 7c we,qens feUen volgende
op een beslissing waardoor de vorige
vervolg·ing afgesloten werd (1), dergeUjlce besU.ssing desnoods zijnde het arrest dat de tegen de besliss·ing van de
jeitem·echter i.ngestelde voo·rziening in
verb?'elcing venoerpt (2).
(BONTE, T. «UNION DES DENTIS'fES ET STOMA'fOLOGISTES DE BELGIQUE ll EN « SOCIETE BELGE
D'ODONTOLOGIE ll.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 manrt 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
I. In zover de voorziening gericht is tegen de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Over het eerste mic1del, afgeleid nit de
schending van de artikelen 7, 9 en 97 van
de Gronclwet, 1, 2, 58 tot 65 van het Strafwetboek, van de regel van het in strafzaken gewiJsde, vastgelegcl in de artikelen 13 van de wet van 17 april 1878, de
inleidende titel van het Wetboek van
rechtspleging in strafzaken bevattende
gewi.izigd door artikel 4 van de besluitwet
van 5 augustus 19-!3 en 246 van het Wetboek van strafvordering, van de artikelen 1317, 1319, 1320, 1350 en 1352 van het
Burgerlijk v'{etboek, doordat het bestre~~n n~Test over~-eegt dat er stof of mogellJkherd aanwezrg is tot een nieuwe vervolg;ing wegens identieke of door een
zelfde strafbaar oogmerk verbonden feiten ingeval er door een feitenrechter ten aanzien van de vorige feiten een
rechte~·lijke lJeslissing uitgesproken werd,
zoals m onderhavig geval op 4 juni 1957
door het Hof van lleroep te Gent, en er
geen grond aanwezig is om te wachten op
of rekening te houden met de datum va~
(1) Verbr., 5 januari 1948 (A?'I'. Ye1·br.,
1948, blz. 2; Ball. en PAsrc., 1948, I, 2) en de
noot 4; 10 mei 1948 (An-. Ve1·br., 1948, blz. 269;
Bull. en PAsrc., 1948, I, 312); 29 juli 1954 (Arr.
Y e1•br., 1954, blz. 768; Ball. en PAsrc., 1954, I,
1015); 24 januari 1958 (Bnll. en PAsrc., 1958, I,
689) ; vergel. verbr., 11 maart 1957 (ibid.,
1957, I, 820).

het arrest van het hof van cassatie, waarbij een voorziening tegen de beslissing
van de feitenrechter aanhangig gemaakt
is, dan wanneer, << zo de feitenrechter
vaststelt dat de bij hem aanhangige feiten, wegens welke de beklaagde door een
iu kracht van gewijsde gegane beslissing
veroordeeld werd, slechts de opeenvolgende en voortdurende uitvoering van een
enig en blijvend misdadig oogmerk geweest zijn, hij geen nieuwe straf mag
uitspreken wegens de feiten die v66r deze
veroordeling gepleegd werden l>, en dan
wanneer de beslissing van de feitenrechter, ter zake die van het Hof van beroep
te Gent van 4 juni 1957 slechts definitief
wordt en in kracht van gewijsde gaat
wanneer aile rechtsmiddelen daartegen
voorgoed afgewezen zijn, dit is nadat de
voorziening in cassatie verworpen is; dan
wanneer in deze zaak een vervolging dus
niet opnieuw mocht ingesteld worden dan
voor een periode ingaande na 7 october
1957, de datum van het arrest van het hof
van cassatie waardoor de voorziening tegen het arrest van het Hof van beroep te
Gent Yan 4 juni 1957 is verworpen :
Overwegende dat het arrest, na vastgestelcl te lwbben << dat de activiteit die beklaagde te Charleroi op de in de dagvaarding aangeduicle tijdstippen ontwikkelde een strafbare activiteit uitmaakt,
welke omlerscheiden is yan de door hem
te Gent ontwikkelde en uit hoofde wanrvan het Hof van beroep te Gent beide
voormelde beslissingen heeft gewezen ll,
erop wijst << dat deze nieuwe strafbare
activiteit, die van de vorige onderscheiden is, ook al wercl zij uit een strafbaar
oogmerk van dezelf<le aarcl uitgeoefenrl,
grond oplevert tot een nieuwe vervolging
en eventueel tot een nieuwe veroordeling,
indien deze acti"dteit plants gehacl heeft
na <le beslissing waarcloor de vorige vervolging afg;esloten werd )) ;
Ovenvegencle dat het anest, om te beslissen << dat de vervolging ontvankelijk
is en da t de toepassiDg van een nieuwe
straf gerechtvaardigd is, in zover zij
slaat op de strafbare activiteit van beklaagde na 4 juni 1957, steunt op de reden
clat <c de laatste eimlbeslissing in feitelijk
opzicht het arrest van het Hof van beroep
te Gent van 4 juni 1957 is, en niet het arrest van het hof van cassatie van 7 october 1957 waardoor de teg·en evengemehl
arrest van het Hof van beroep te Gent
ingestelde voorziening verworpen werd l> ;
(2) Die beslissing is overeenstemmend onder
meer met het arrest van 24 maart 1947 (An·.
Yerb1·., 1947, biz. 100; Bull. en PAsrc., 1947, I,
135) volgens hetwelk de beslissing van de feitenrechter in strafzaken een definitief karakter verkrijgt enkel door de verwerping van de
tegen lraar ingestolde voorziening.

-9Overweg·ende dut llit deze vuststellingen
van het arrest blijkt dat op het tijclstip
van de feiten wegens welke een nieuwe
vervolging ingesteld werd, en die respectievelijk tussen 25 februari en 18 juni
1957 en tussen 5 en 7 augustus 1937 plaats
haduen, en het arrest van llet Hof van
beroep te Gent vt~n 4 juni 1957 niet definitief geworden was, claar een voorziening
tegen <lit arrest ingestelc1 werc1 en llet
llof van cassatie · cleze pas op 7 october
1957 verworpen had;
Overwegenc1e dat, al kunnen versclleiuene feiten, die afzon<lerlijk genomen elk
strafbaar zijn, een enig misdrijf uitmaken wanneer de feitenrecllter de eenheid
van c1oel en oog·merk van de scllulclige
vaststelt, c1eze eenlleicl verbroken wonlt
wnnneer Pen beslissing gewezen wonlt
die aan de uitgeoefende vervolging een
oincle mnakt; c1a t, in cUt geval, wanneer
een nieuwe vervolging ingestelc1 wonlt,
c1eze slecllts ontvankelijk is voor dil; van
c1e feiten. welke plaa ts lladc1en na de beslissing waarc1oor de eerste vervolging
afgesloten wer<l; dut ter zake c1eze beslissing niet llet arrest van het Hof van
beroep te Gent vun 4 juni 1957 is, waartegen cle veroorcleelde een voorziening in
cassatie llud ingesteld, maar het arrest
van het hof van cassatie van 7 october
1957 lletwelk alleen, door het verwerpen
van cleze voorziening, aan cle eerste vervolging een einde hucl gemaakt ;
Overwegende dat llet arrest, door de
vervolging ontvunkelijk te verklaren in,
zover de strafbare activiteit van aanlegg·er na 4 juni 1957 plants had, om de
rec1en welke het opgeeft, zijn beslissing
niet wettig gerechtvaardigd heeft;
Dat het middel gegrond is;
II. In zover cle voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vor<leringen :
Overwegende c1at de verbreking van de
over de publieke vorc1ering gewezen beslissing cle verbreking met zich brengt
van de beslissing over de vorclering van
verweersters ;
Om <lie redenen, verbreekt het bestreclen arrest; beveelt clat melding va:Q clit
arrest zal gemaakt worden op cle kant
van de vernietigcle beslissing ; veroorcleelt
verweerders tot cle kosten; verwijst de
zaakt naar het Hof van beroep te Luik.
5 september 1960. 2• kamer. - TToorzitteJ·, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. -

H. vVauters.
Roger
Janssens cle Bisthoven, eerste aclvocaatgeneraal.

-

TTersl(~ggever,

Gelijlcl-nidenrle oonovnsies, H.
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1°

BEWIJS. S'l'RAFZAKEN. i'!IISDRIJF
'rER ZAKE VAN DIREC1'E BICLAS'l'INGEN EN DAARl\[EE GELI.JKGESTELDE TAXES. TOEKENNING,
DOOR DE ADl\UNISTRATIE, VAN BIJZOIWEHE VERGOEDINGEN 'l'ER GELEGENHEID VAN RET OPSPOREN EN VASTSTELLEN VAN ~fiSDRI.JVEN. GEEN OORZAAK VAN NIE'riGHEID VAN DE PROCESSEN-VEHIJAAL OPGESTELD DOOR AMBTENAREN
DIE DERGELIJKE VERGOEDINGEN EVEN'rUEEL
ZULLEN GENIETEN.

2°

MIDDELEN

TOT

CASSA'l'IE.

STRAFZAE:EN. l\1IDDEL STEUNENDE OP DE
BEWEERDE VALSHEID VAN Ji1EN VASTSTELLING
VAN HET BESTREDEN ARREST EN HET PROCES-

VERBAAL VAN DE TERECH'l'ZI'l'TING. GEEN
BIC1'ICH1'ING VAN VALSHEID. i'!IIDDEL NIET
ONTVANKELIJ K.

1° Het feit clat het best'lw:r vwn finanoWn
gemcwht'ir;d is tot het toekennon van 1ii:izonaere vergoeclingen te1· uelegenhei(l
van het opsporen en vaststellen van
misdrifven ter zaken vnn flireote 1Je/.nsUnuen' en rlnw1·mee gel'ifkgestel(le taxes,
'iS n·iet, op zioh.~·elve, een ooJ·zcbnlc vnn
niet'igheia va:n cle prooessen-verbnal opgesteld cloor nmbtenaren a·i.e dergeUjke
vergoecUngen event·neel z·ullen genieten.
2° B·ij geb·relce van beUchtinu van valshei(l, 'is het rniclllel dat stennt op ae
beweenle valsheia van een nnthenUelw
vnststelling van het bestreclen wrrest en
het prooes-ve1·banl van ae tereohtzUting niet oHtvankelijlc (1).
(GILISSEN EN JAiliOUR, T,

RELGISCHE

STAAT.)

ARHEST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 23 october 1959 gewezen door
het I-I of van beroep te Brussel;
Over de voorziening van Guillaume Jamour:
Over het eerste micldcl, afgeleid uit de
schencling van de rechten van de verclecliging, cloon1at het bestreden arrest cle veroorcleling gesteund lleeft op het door het
bestuur cler directe belasting·en opgemaakte proces-verbaal van 10 december
1956 en geweigercl heeft dit proces-verbaal
buiten beschouwing te laten en overwogen
heeft dat c1e claarin gereleveercle feitelijke elementen voor het llof binclend zijn
tot bewijs van het tegencleel, clan wanneer
nit een ministeriele omzendbrief waarvan
een afschrift op de debatten voorgebracht
wercl blijkt clat de verbaliserende ambtenaren in het onderlla vige geval een pre(1) Verbr., 26 october 1959 (Bull. en
1960, I, 240).

PASIC.,

-10mie konden genieten welke aan het bedrag van de uitgesproken veroordeling
evenredig was, en dan wanneer zij mitsc1ien een persoonlijk, geldelijk en rechtstreeks belang erbij hadden de veroonleling van aanlegger te bekomen :
Overwegende dat de in het middel bedoelde omzendbrief, uitgaamle van I1et
Ministerie Tan financH~n en gedagtekentl
20 november 19B7, het bestuur maclltigt
tot het tockennen Tan bijzonclerc vergoedingen ann <le ambtcnaren en bedienclen
die bij het opsporen en vaststellen van
misdrijven ter zake van directe belastingen en danrmee gelijkgestelde taxes buitengcwone blijken van ondernemingsgeest,
vlijt, moed en toewijding gegeven hellben;
O>erwegende dat, al heeft llet toekcnnen van dergelijke vergoec1ingen ten doel
de ambtenaren die ze eventueel zullen genieten in hun ijver aan te sporen <lit
evenwel niet op zich:r,elve de waarcle van
de in hun processen-verbaal opgenomeu
vaststellingen kan ontzenuwen, noch hun
oprechtheid in twijfel kan doeu trekken;
dat het geen oor:r,aak van nietigheid van
hun processen-verbaal is;
Dat het bestreden arrest derhalve wettig heeft kunnen beslissen dat er geen termen aanwezig zijn om het in het middel
genoemde proces-Terbaal van 10 december
1956 bij de behan<leling ter zitting buiten
beschouwing te laten;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Over het tweede midclel, afgeleid uit cle
schenc1ing van de rechten der verdediging,
doordat het hof, ondanks het verweer
door verzoeker in zijn regelmatig genamen conclusies voorgedragen, geweigerd
heeft een getuige te laten verhoren wiens
getuigenis op het geschil een beslissend
licht had kunnen werpen :
Overwegende dat uit de door aanleg·ger
neergelegcle conclusies niet blijkt dat deze
voor het hof van lleroep het in het middel
ingeroepen verzoek om verhoor van een
getuige zou geclaan hell ben;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist ;
Over het derde micldel, afgeleid hieruit
dat het bestreden arrest ten onrechte verklaart dat de vervolgende partij vertegenwoorc1igd was door 11£r Bocken, advocaat,
clan wanneer nit de stukken van het dossier blijkt dat deze te genen tijde v66r de
rechters gestaan heeft :
Overwegende dat het middel steunt op
de beweerde valsheic1 van een authentieke
vaststelling van het bestreden arrest en
het proces-verbaal van de terechtzitting
van het hof van 2 october 1959, waartegen
aanlegger niet bewijst dat hij het in de

wettelijke vormen van valsheid beschultligd heeft;
Dat het mid del niet ont>ankelijk is;
En overwegende, voor het overige en
over de voorziening ·van Gilissen, dat de
substanWc\le of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanleggers tot de kosten.
5 september 1960. - 2" kamer. - Voo-rzitter, H. Gil·onl, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Yerslnggever, H. de Waersegger.
Gelij Jcltt·idende
conclu.sies,
H. Roger Janssens de Bisthoveu, eerste
advoeaat-generaal.
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CHEQUE. UITGmTE ZONDER DEKlUNG.
00NGOLEES STRAFWETBOER, TITEL IV, ARTIKEL 2. ZEDELIJK BESTANDDEEL YAN HET
1\USDRIJF.

2°

B]J"\;VJ.JS. STRAFZAKEN. AANVULLEND
ONDERZOEK DOOR DE BEKLAAGDE YERZOCRT. YERWERPING. BESLISSING HIEROP GES'fEUND DAT DE ONDUIDEL!JKITEID VAN DE REWERINGEN VAN DE REKLAAGDE GEEN l\fOGELIJKHEID IliEDT Z}; GELOOFWAARDIG TE AOHTEN. BESLISSING DIE DE WETTELIJJCE ORDE YAN DE
BEWIJSLEI'ERING NIET VERANDERT.

1" H et zedeUj 7c bestnnddeel V(ln het tvnnbedi'"ijf vnn u.itg-lfte van een chequ.e
zonder deM,,·in[!, vom·.zien doo1· (lt't-ilcel 2
V(ln titel IV van het Oon{lolees Btm,fwetboek (decreet van 12 maart 1923, ge-

wijzigd door decreet van 30 october
1952) is enkel sch,uld.
2° Ve·mndert de wetteliike orde van de
bewijsleve1·in[l niet het a:rrest dnt weigert een doo1· <le beklaa[tde verzochte
onrlerzoeksmnntre{lel te gelasten, om de
1·erlen (lett de ond·wideli.jkheid V(ln rliens
conclusies [!Cen mogelijlcheid biedt zi.;in
beweringen geloofwnaHUg te achten (1).
(WEERTZ.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 november 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 2 van het decreet

~:!t;:a~~·to~~~te;e1';~t~i~~o~~~~ ~~~ ~;.:

(1) Zie verbr., 24 november 1958 (B-ull. en
PAsrc., 1959, I, 309) ; 18 januari 1960, (ibid.,
1960, I, 563).

-11rest de telastlegging bewezen verklaart
zoncler naar het beclrieg'lijk element in de
gedraging van aanlegg·er onderzoek te
doen of dit aan te duiden, dan wanneer
artikel 2 van voormeld uecreet eist dat
hij die een cheque zoncler dekking uitgeeft
weet dat er g·een dekking bestaat :
Overwegencle dat artikel 2 van het decreet van 12 maart 1923, gewijzigd door
het decreet van 30 october 1952, degene
straft die een cheque uitgeeft voor uewelke bij de betrokkene geen of onvoluoende dekking· bestaat op het tijdstip
van de aanbieding· binnen de wettelijke
termijnen :
Overwegencle dat zowel uit de tekst van
dit artikel als nit de memorie van toelichting van het decreet van 30 october
1952 blijkt dat << het zedelijk bestanddeel
clat nodig is opclat het feit een inbreuk
zou kunnen betekenen op de bepaling·en
welke de trekker beogen enkel schuld is ll
(Belcnopt verslag van de vergnde1'i;ngen
vnn de Koloniale Raad, blz. 246);

Dat het midclel naar recht faalt;
Over het tweecle middel, afgeleid nit de
schencling van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319 en 1320 van het Burgerlijk
\Vetboek en van de rechten der veruecliging; doorclat het hof van beroep aanlegger veroorcleeld en geweigerd heeft de
cloor hem aangevraagde onclerzoeksmaa tregel te gelasten, de bewijslast omleggemle en zijn beslissing steunencle op een
ongenoegzame argumentatie die het hof
van cassatie niet tot het uitoefenen van
zijn toezicht in staat stelt, clan wanneer
het bewijs van een misclrijf geheel door
de vervolgemle partij moet geleverd worclen en aanlegger ten deze verklaarde,
zonder tegengesproken te kunnen worden,
tenzij door waardeloze vermoedens, dat
hij geen kennis gehacl hacl van de na
5 januari 1959 verrichte bankoperaties :
Overwegende dat aanlegger v66r het
hof van beroep betoogcle clat, daar hi.i
Congo op 6 januari 1959 verlaten had, hij
niet wist welk gebruik door de zaakvoerder in zijn garage na zijn vertrek van
zijn chequeboekje gemaakt was;
Dat hij subsidiair het hof van beroep
verzocht een aanvullemle informatie te
gelasten welke ertoe strekte aan te tonen
dat bij de uitgifte de cheque voldoende gedekt was en clat de la tere geldafnemingen
geclaan war en door een derde zoncler clat
hi.i claarbij was ovgetreden;
Overweg·emle dat het arrest erop wijst
dat uit een niet betwist rekeninguittreksel van de « Banque Belge cl' Afrique ll te
Goma blijkt dat de litigieuze cheque bij
de aanbiecling ervan niet voldoencle gedekt was en clat bijgevolg de telastlegging bew&zen is;
Dat het arrest weigert de verzochte onderzoeksmaatregel te gelasten om de re-

den « clat beklaagcle gewag maakt van een
klacht clie hij zou ing·ecliencl, noch van een
burgerlijke vordering clie hij zou ingestelcl hebben tegen <le belloelde persoon;
llat hij trouwens diens naam niet opgeeft
en g·een bepaalcl feit te zijnen laste doet
gel den ll;
Overwegencle dat het hof van beroep
door in dezer voege uitspraak te doen, de
wettelijke orde van de bewijslevering· niet
veranderd heeft; dat het vastgesteldlweft
da t de elementen welke het misdrijf opleveren bewezen waren en dat de onduidelijkheill van de conclusies van aanlegger
geen mogelijkheid bood de door hem aangevoerde beweringen geloofwaardig· te
achten;
Overwegende dat deze beoon\eling van
feitelijke aard is;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
En overwegende clat de substantii:He of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
formaliteiten werden nageleefd en dat de
beslissing· geen onwettigheicl inhouclt welke het hof tot het opwerpen van een middel van ambtsweg·e zou verplichten;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
5 september 1960. - 2e kamer. - Vo01'zUter, H. Gil·oul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Polet. Geli:ilvlttidende oonol'!ls·ie, H. Roger Janssens cle Bisthoven, eerste aclvocaat-generaaL
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VERKEER. - WEGCODE VAN 8 APRIL 1954,
AR'£IKEL 2, 1°b'is. - ERKEND OPENBAAR
PLEIN. - BEGRIP.
De t;Ugestrelcte r-wimte wactr ve1·soheidene
openbare wegen samenlcomen om een
« e'rlcencl openbcuw ple,in lJ ·in de zin vctn
artilcel 2, 1°bis, vnn ae TV egoode vwn
8 ap,rU 1954, gewoifz'igcl cloor hot lwn·inlcUjlc besl·nit van 4 jtmi 1958, te vonnen,
om·vat het denlclieelcl'ige ve'l'lengst'Uk van
iellere cler 'WC{Ien cUe er snmenlcomen
en er in ellcct!L'I' OV6'1'1Jctan, om eon openbare tveg te VO'I'men cl·ie onde,rsohe'iden
'is vcm de open bnre wegen we/, lee crop
nUlopen.
(LA~'AGE,

T. D'HEYGERE.)
ARREST.

BET HOF; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 16 october 1959 in hoger beroep
gewezen door cle Oorrectionele Rechtbank te Kortrijk;

-12I. In zover de voorziening gericht is tegen de over de publicke vordering gewezcn beslissing :
Over het eerste micldel, afgeleid uit de
schemling van artikel 2, 1 oMs van het lmninklijk beslnit van 8 aoril 1954, gcwijzigd door het koninklijk besluit van
4 juni 1958, doorclat het vonnis, om te
weigeren aan de grote markt te 1\ioeskroen het karakter van openbaar plein
toe te kennen, de plaatsruimte welke cUt
plein vormt vermin<lert met de banen
van de dnaroo samenkomende en de denkbeeldig daarcloor lopenue wegen, zoncler
vast te stellen dat het verkeer er niet in
alle richtingen gescl1iedt en er niet in
ronclgaancle richting is voorgeschreven,
zoals de eerste rechter vaststelt clan wanneer artikel 2, 1 obis geenszin~ vaststelt
dat de plants waar verscheidene wegen
samenlwmen om een plein te vormen, met
<le baan van die wegen client verminderd
te worden :
Overwegende dat het bestreden vonnis
beslist dat de grote markt te Moeskroen
geen uitgestrekte ruimte uitmaakt als
gezeg<l in artikel 2, 1°bis van het' verk.eersreglement van 8 april 1954, gewij?agd door het koninklijk besluit van
4 juni 1958, en dienvolgens niet als een
erkend openbaar plein valt te beschou'ven;
Overwegende dat het vonnis deze beslissing steunt op de beschouwing « dat,
zo men de tussen de kerk en de vluchtheuvel vrijblijvende plaatsruimte vermindert met de daar samenkomende wegen,
er nog slechts een driehoekje met 15 meter basis en 20 meter hoogte overblijft ll
en dat de « grote markt ll geheten plants
een kruispunt is ;
Overwegende t1at de uitgestrekte ruimte
waar verscheidene openbare wegen samenkomen, om een erkend openbaar
plein in de zin van artikel 2, 1 oMs van
het verkeersreglement te vormen noo<lzakelijk het denkbeeldige verleng~tuk omvat van iedere der wegen die er samenkomen en er in elkaar overgaan om een
openbare weg te vormen die onderscheiden is van de openbare wegen welke crop
uitlopen;
Overwegende dat, waar het uit deze
plaatsruimte de baan 1an cle erop samenko~encle en in elkaar overgaande wegen
slmt en waar het slechts rekening houdt
met het ge<leelte van clie plaatsruimte dat
buiten het verlengstuk van bewuste OlJenbare wegen gelegen is om te oordelen of
zij een uitgestrekte ruimte als bedoeld in
a~·tikel 2, 1°bis van bet verkeersreglement
mtmaakt, het bestreden vonnis deze wetsbepaling geschonden heeft;
Dat het mid del gegrond is;
II. In zover de voorziening gericht is

tegen de over de burgerlijke vordering gewezen beslissing :
Overwegende dat de verlJreking van de
over de publieke vordering gewezen beslissing de vernietiging met zich brengt
van de beslissing over de lmrgerlijke vortlering 'Yelke l1et gevolg en·an is ;
Om the redenen, yerbreekt het bestreden vonnis; beveelt cl at melding van dit
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing; veroordeelt
verweerdPr tot de kosten; verwijst de
zaak naar de Correctionele Rechtbank te
Doornik, zitting houdende in hoger beroep.
5 september 1960. - 2e kamer. - Voo1·zitte1·, H. Gh·oul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslagge,ver, H. de vVaersegger.
GeUj kluulenrle
conclusies,
H .. Roger .Janssens de Bisthoven, eerste
atlvocaat-generaal.
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CASS"~'I'IE. STRA~'
ZAKEN. FEITELIJXE BEWERIN!G TEGENGESPROKEN DOOB, DE VAS'l'STELLINGEN VAN DE
RESTHEDEN BESLlSSING. JYIIDDEL DAT FEITELJJKE GHONDSLAG UIST.

MIDDELEN TOT

Mist feitelij ke g1·ondslag het middel gesteu.nd op een teiteUjke bewering tegengesproJcen d001' de vaststeZZ.ingen vam de
bestreden besUssing (1).
(COHDIER, T. TILLIER.)
ARREST.

HET HOI<'; - Gelet op het !Jestreden
arrest, op 15 october 1959 gewezen door
het Hof van beroPp te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van artikel 17 van het reglement op de politie van het wegverkeer,
doordat het bestreden arrest zijn beslissing steunt op de omstanc1igheid dat aanlegger bij het naderen van het kruispunt
waarop het litigieuze ongeyal 11laats greep
de voorrang ten opzichte van de links aankomen<le verweerder verloren heeft door
stil te houc1en en vervolgens opnieuw [!Un
te zetten, dan wanneer aanlegger nooit
aangenomen heeft dat hij aan de inrit
van het kruispunt stilgel10ut1en heeft
maar wel bij lwt naderen erYan, toen verweerder die bij 60 kilometer per uur reed,
zich nog op honderd meter bevond; dan
wanneer Yerweerder niet gezien heeft dat
aanlegger stopte; en t1an wanneer de !Je(1) Verbr., 10 april 1958 (Bull. en PAsrc.,
1958, I, 866).

-
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stuurder die verkeersvoorrang geniet deze
voorrung niet verliest door stil te houden
en duurnu opnieuw uun te zetten wanneer
cleze munceu vre door de andere bestuurder
niet is ktumen gezien worden :
Overwegencle dat aanleggers beweringen ten aanzien van de plants waar hij
stilgehouden heeft niet pertinent zijn, gelet op de l1esehonwingen van de aangevullen beslissing « dat, zo men acht slaat op
cle reden van clit stilhouden, er moet beslist worden clat het slechts is kunnen geschieden op een plaats wuar het Cordier
(hier aanleg·ger) mogelijk was over de genadercle weg in beide richtingen uit te
kijken ll; clat uit het bestreclen arrest niet
blijkt clat verweerder niet gezien heeft
clat aanleggers voertuig stopte; clat de bestreden beslissing vaststelt clat (( het stilhouclen en opnieuw aanzetten van Cordier
konden gezien worden door Tillier (verweerder) die reed op deze weg waarvan
niet aange.voercl is dat de zichtbaarheicl er
tloor wat dan ook belemmerd wordt )) ;
Dat het miclclel feitelijke gronclslag
mist;
En overwegencle dat de substantiele of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en clat cle
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot cle kosten.
5 september 1960. - 26 kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raaclsheer waarnemencl
voorzitter. - Ve1·slaggevcw, H. de Waersegger.- GeUjklu-illende conclu.s·ie, H. Ro-

ger Janssens de Bisthoven, eerste aclvocaat-generaaL
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l\HDDELEN TOT CASSATIE. -

STRAF-

ZAKEl'l. VERGISSING lNi DE AANDUIDING VAN
EEN TOEGEPASTE WETSBEPALING. WET'l'IGE
VEROORDELING. ~ GEEN AANLEIDING TOT CASBATIE.

Wanneer de door een strafrechter tdtgesproken vemordelill[J wettig ·is, le'idt de
vergissing in cle aand·wicl·ing van een
tvetsbevnUng wncwvnn toepnssing wonlt
ueaaa·n niet tot cnssnt-ie (1). (Wetb. van

strafvord., art. -±11 en 414.)
(DE COCK EN MAA'l'SCHAPPIJ VOOR INTERCGAHIUNAAL VERVOER TE BRUSSEL, '1'. JlUYSE.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet ov het bestreden
vonnis, op 3 october 19:59 in hoger beroep
(1) Verbr., 14 januari 1957 (Bull. en PAsrc.,
1957, I, 531).

gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Brnssel;
I. In zover de voorzieningen gericht zijn
tegen de beslissing gewezen over de publieke vordering·, ing·estelcl :
A. Tegen verweercler :
Overwegende dut aanleggers geen hoedanigheicl hebben om zich te voorzien tegen de beslissing, gewezen over de tegen
een medebekluagde ingesteltle publieke
vorclering;
B. Tegen aanleggers :
Over het mid!lel, afgeleid nit de schencling van de artikelen 97 van de Grandwet, 163 van het Wethoek van strafvorclering en 6, inzonclerheicl 6, zescle lid, van
het koninklijk besluit van 27 januari 1931
houdende politiereglementen voor de exDloitatie van de door tle regering verguncle
of te vergunnen tramwegen, gewijzig<l
door de koninklijke besluiten van 6 juli
1963 en 26 augustus 1938 en door de besluiten van de Reg·ent van 15 februari en
7 september 1946, doordat het bestreclen
vonnis beslist heeft clat eerste aanlegger
een font begaan heeft door het niet treffen van « de voorzorgsmaatregelen welke
nodig waren wegens de stremming, becloelcl in artikel 6, zesde lid, van het koninklijk besluit van 27 januari 1931, gewijzigcl door de koninklijke besluiten van
6 juli 1936 en 26 augustus 1938 en door de
besluiten van de Regent van 15 februari
1946 en 7 november 1946 ll, clan wanneer,
daar het tegen eerste aanlegger als bewezen aangeziene fei t als misclrijf aangemerkt is door artikel 6, lid 5, van het
koninklijk besluit van 27 j anuari 1931, de
feitenrechters hun beslissing niet wettig
met redenen omkleecl hebben wijl zij de
bepaling niet opgegeven hebben welke het
aan eerste aanlegger verweten feit als
misclrijf aanmerkt (schencling van de artikelen 97 van de Gronclwet, en 1613 van
het '\Vetboke van strafvorclering), en clan
wanneer, daar het koninklijk besluit van
27 januari 1931 niet gewijzigcl wercl door
een besluit van de Regent van 7 november
19-lG, de feii;enrechters hun beslissing gemotiveercl hebben op dubbelzinnige wijze,
wat met een ontbreken van reclenen gelijkstaat (schencling van artikel 97 van de
Gronclwet), en dun wanneer artikel 6,
zescle lid, van het koninklijk besluit van
27 j anuari 1931 lle bestuurcler van een
tramrijtuig niet verplicht tot het treffen
van bepaalcle voorzorgsmaatregelen bij
stremming· van het verkeer, cloch slechts
tot het nakomen van de bevelen van de
bevoegcle agenten die met het regelen van
het verkeer belast zijn (schencling van artikel 6, lid 6, van het koninklijk besluit
van 27 januari 1931 houclende DOlitiereglement voor de exploitatie van de door de
regering vergunde of te vergunnen tram-
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wegen, gewijzigd door de koninklijlre besluiten van 6 juli 1936 en 26 augustus 1938
en door de besluiten van de Regent van
15 februari en 7 september 1946) :
Overwegende dat het bestreden vonnis
zijn beslissing hierop steunt dat de handelwijze van eerste aanlegger een fout
heeft opgeleverd daar hij de voorzorgsmaatregelen niet getroffen heeft welke
nodig waren wegens de stremming, llecloeld in artikel 6, lid 6, van het koninklijk besluit van 27 januari 1931, gewijzigd
door de lwninklijke besluiten van 6 juli
1936 en 26 augustus 1938 en door de besluiten van de Regent van 15 februari 19!6
en 7 november 1946;
Overwegende dat het vonnis mitsdien
tegen eerste aanlegger als !Jewezen beschouwt de feiten welke cleze ten laste gelegd werclen naar luicl van de hem ten
verzoeke van verweerder betekencle rechtstreekse dagvaarding en de elementen van
het misdrijf, omschreven in artikel 6,
vijfde lid, van voormeld koninklijk besluit;
Overwegencle clat, daar de nit hoofde
van cUt misdrijf uitgesproken straf wettig
is, de vergissing welke in de aanduiding
van de toegepaste teksten begaan wercl,
naar luid van de artilcelen 411 en 414 van
het Wetboek van strafvordering niet tot
verbreking kan leiden;
Dut het middel mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat het
naleven van artikel 163 van het Wetboek
van strafvordering niet op straffe van nietigheid voorgeschreven is en dat artikel 97
van de Grondwet, slechts een vormverplichting voorschrijft waaraan voldaan
werd;
'
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
II. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing, gewezen over de
burgerlijke vorderingen welke ingesteld
werden, enerzijds, door aanlegster, en anderzijds, door verweerder :
Overwegencle dat aanleggers geen bijzonder middel opwerpen;
·
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroorcleelt aanleggers tot de kosten.
5 september 1960. - 2e kamer. - Voorzitte1·, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - VeTslaygeve·r, H. de Waersegger.- Geli;ilcl1ridencle aonalu.sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste advocaat-generaal. - Pleiter, H. Simont.
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1° RECH'l'ERLIJKE INIUCH'I'ING. SAMENSTELLING VAN RET RECRTSCOLLEGE. STRAFZAKEN. AANWEZIGREID VAN RET
OPENBAAR MINISTERIE TER TERECRTZlTTING
VAN DE CORRECTIONELE RECRTBANK TIJDENS
WELKE DE INSTRUCTIE EN DE DEBATI'EN PLAATS
GREPEN, BLIJI\:ENDE NOCH Ul1' RET PROCESVERRAAL VAN DIE 1'ERECR1'ZI1'TING NOCII UIT
HET VONNIS. NIETIGREID YAN RET VONNIS.

2°

VONNISSEN

EN

ARREJSTEN.

S1'RAFZAKEN. BEROEPEN VONNIS NIETIG. BESLTSSING VAN DE RECR'IER IN BEROEP GESl'EUND OP DE l>IO'riEVEN VAN DE EERS1'E RECR1'ER. NIETIGHEID YAN DE BESLTSSING YAN
DE RECH1'ER IN BEROEP.

1 o Is n·ietig het vonnis van de ao1TeaUonele reahtbanlc, wanneer het noah 1rit de
meldingen van het p·roaes-verbaal van
de tereahtr~JUUng waarop de instnwUe
van de zaalc en de debatten plaats grepen, noah jfit die van het vonnis bz.ij let
dltt op de terechtzUUng van instn1atie
de .'l!etel van het ovenbaar m·iniste·rie 1'egelmat-ig be.'l!et was (1).
2° De beslissing van de 1·echter ·in bemep
die steunt op cle moUeven van het beroepen vonnis neemt de nieti.gheid ove1·
welke ·in dit vonnis sah·wilt (2) .
(RECTEM, 1'. CORTIER EN PERSONENYENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKREID (( COMPTOIR GlENERAL DES YINS ll.)
ARREST.

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 maart 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 190 en 210 van
het vVetboek van strafyorclering, 150, 151
en 152 van de wet van 18 juni 1869 op de
rechterlijke inrichting, opnienw gedrukt
krachtens het koninklijk besluit Yan 22 fehruari 1892, 3 en 4 van de wet van 17 april
1878, de inleidende titel inhoudende yan
het Wetboek van rechtspleging in strafzaken, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, en 97 van de Grondwet, dooruat
het hestreden arrest I1et J)eroepen vonnis
hetwelk op 20 mei 1958 door de Correctionele Rechtbank te Charleroi gewezen
wen1 bevestigd heeft onder de enige wijziging t1a t het als deskundige clokter
Draux aanstelt in de plaats van dokter
(1) Verbr., 27 november 1950 (A1·r. T'erb1·.,
1951, biz. 145; Bull. en PAsrc., 1951, I, 186) ;
4 februari en 6 mei 1957 (Bnll. en PAsrc., 1957,
I, 656 en 1058).
(2) Verbr., 21 september 1959 (Bull. en
PAsrc., 1960, I, 92); 22 juli 1960 (Bull. en
PAsrc., 1960, I, 1250).

_j_

-15Dandois ; dan wanneer dit vonnis nietig
was, naardien in het proces-verllaal van
de terechtzitting van de Correctionele
Rechtbank te Charleroi van 22 april 1958
waarop de zaak geinstrueerd en gepleit
wenl niet vastgesteld is dat het openbaar
ministerie llij de rechtbank aanwezig· was,
en dan wanneer het bestreden arrest,
door te steunen op hot grootste deel van
voormelll vonnis en het te bevestigen zonder het te vernietigen of bij de debatten
de onderzoeksdaden buiten beschouwing
te laten welke onregelmatig verricht werden op de terechtzitting van 22 april 1958,
de nietigheicl van hot vonnis overgenomen
heeft :
Overwegende dat in het proces-verbaal
van de door de Correctionele Rechtbank
te Charleroi op 22 april 1958 gehouclen terechtzitting, waarop de zaak ge'instrueerd,
gepleit en in beraacl gellracht werd, niet
vastgesteld is dat het openbaar ministerie
uanwezig was;
Overwegencle dat, al luidt het op 20 mei
1958 gewezen vonnis dat de samenvatting
der zaak en cle conclusie van het openbaar ministerie gehoord werden, er uit
deze enkele vermelding niet blijkt dat gedurende gans de aan onclerhavige zaak
gewijde terechtzitting van 22 april 1958,
de zetel van het openbaar ministerie regelmatig bezet was, noch llijgevolg dat g·eclurende gans de instructie van cle zaak
en de debatten de rechtbank wettelijk samengesteld was;
Overwegencle dat het onder deze voorwaarden gewezen vonnis nietig is;
Overwegende dat het bestreden arrest
door uitclrukkelijk naar beschouwin"'en e~
beoordeling·en van de eerste rechter te
verwijzen, zijn beslissing op de redenen
van het beroepen vonnis gesteund heeft en
de nietigheid welke daarin schuilt heeft
overgenomen;
Dat het middel gegrond is;
o:er:wegende dat de verbreking van de
besh~smg·, gewezen over de tegen aanlegger mgestelde publieke vordering, van
am btswege de vernietiging met zich
brengt van de niet definitieve beslissing·
welke, over de tegen aanlegger gerichte
vordei·ing van de burgerlijke partij gewezen, het gevolg van de eerstgenoemde bes~~ssin~ is en ,waartegen aanlegger wettehJk met onmrddellijk een voorzienino· in
verbreking kon instellen;
"'
Om die redenen, verbreekt het llestreden a:·rest, in zover daarbij uitspraak gedaan rs over de tegen aanlegger ingestelde
publieke en burgerlijke vordering, en de
beslissing gewezen oYer de burgerlijke
vordering van aanlogger tegen verweerders; lleYeelt dat melding van dit arrest
zal gemaakt worden op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; legt twee
derclen van de kosten de Staat ten laste en

veroordeelt verweerders tot het overblij"
vende derde; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Luik.
5 september 1960. - 26 kamer. - Voorzitte·r, H. Gil·oul, raadsheer wuarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. de Waersegger.- GeUjlcl·niaenae oonoltts·ie, H. Roger Janssens de Bis~hoven, eerste advocaat-generaal. - Plmte·rs, HH. De Bruyn
en Ansiaux.
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l\HDDELEN TOT CASSATIE. -

S'I'Rl\F-

ZAKEN. M:IDDEL WAARIN ,JURIDISCHE EN
FEITELIJKE ELEMENTEN VERMENGD ZIJN. i\'IIDDEL NIE'r ONTVANKELIJIL

Ye·nnengt j'll1''ia·isohe en feUelijlce elementen en is, rle1·halve, niet ontvanlceliflc
het mirlrlel rlat het hof 1Jan oassaUe zo1~
verpliohten feiteUfke elementen te verifWren (1).
(VANOPPHEM EN «ROYAL EXCHANGE ASSURANCE
CORPORATION LONDON ll, '1'. DEKLIPPEL.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het llestreden
vonnis, op 11 december 1959 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtllank te Brussel;
A. Over de voorziening van Vanopphem:
I. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing, gewezen over de ten
laste van aanlegger ingestelde pulllieke
vordering :
Over het midclel, afgeleid nit de scherrding van cle artikelen 25-2 en 26-1 van het
Algemeen Reglement op de politie van het
wegverkeer, doordat het bestreden vonnis
aanleg·ger veroordeelt en hem de gehele
verantwoordelijkheid voor het ongeval
ten laste legt, dan wanneer zijn snelheid
normaal was en de llestuurder die nit de
tegengestelde richting kwam en naar .links
afsloeg zijn gang llelet heeft :
Overwegende dat het middel, waarin juriclische en feitelijke elementen vermengd
zijn, niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige dat de
substantiele of op straf van nfetigheicl
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
II. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing·, gewezen over de ten
(1) Verbr., 14 december
1960, I, 444).

PASIC.,

1959

(Bull.

en

-16laste van verweerder ingestelde publieke
vordering :
Overwegende clat aanlegger geen hoedanigheid heeft om zich te voorzien tegen
de beslissing waarbij een medebeklaagde
Yrijgesproken wordt;
III. In zover de voorziening gericht is
tegen de over ae burgerlijke vordering van
verweerdcr gewezen beslissing :
Overwegende clat aanlegger gcen bijzonder middel inroept;
B. Over de voorziening Yan <1e yennootschap << Royal :mxchange Assurance Corporation London ll :
Oyerwegende tlat uanlegster hetzelfde
middel opwerpt als aanlegger;
Overwegende dat, gezien de beschouwingen welke hierboven de verwerping van
cUt middel gerechtvaurdigcl hebben, de
voorziening van aanlegster niet kan ingewilligd worden;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elke van de aanleggende partijen tot de kosten van liaar
voorziening.

5 september 1960. - 26 kamer. - Voo·rzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslrtggeve·r, H. Polet. Geli)kl11:irlende concl·us'ie, H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste aclYocaat-generaal. - PleUer, H. Van Ryn.
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1° INKOMSTENBELASTINGEN. -

Wr.r-

ZIGING VAN DE AANGIFTE. GEEN VERPLICH'l'ING VOOR DE ADJIUNISTRATIE TOT HET AANDUIDEN, IN HET BERICH'r VAN WIJZIGING, VAN
DE VEHGELIJKINGSELE~IENTEN.

2° INKOMSTENBELAS'l'INGEN. -

RE-

CLAMATIE. vVIJZIGING VAN DE AANGIFTE.
J\IIACH'l' VAN DE DIRECTEUR TOT HET AANVi7ENDEN VAN VERGELIJKINGSELEJ\illNTEN VERSCHILLEND YAN DEZE DOOH DE CONTROLEUR
AANGENOMEN.

1° De arlministratie -is niet verplicht tot
het aanduirlen, in het met r-edenen u-mldede /Jerich t rlnt z-ij a an rle belast-ingplichtige zenrlt, •t:nn de veTgelijk·ingselementen waa1·op zi:i steunt om de cijfers
te bepalen welke zij voo·rnemens is ·in de
plants 1:an die cler aan,11i[te te stellen (1). (Samengeschakelde wetten be-

treffende de inkomstenbelastingen, artikelen 28 en 55.)
(1) Verbr., 19 februari 1959 (Bull. en PAsrc.,
1959, I, 620).
(2) Verbr., 29 mei 1958 (Bnll. en PAsrc., 1958,
I, 1071); 19 februari 1959 (ibid., 1959, I, 620);

2° De directeur rler IJelnstinr;en bij wie
een ontvankel'ijlce 1·eclamat-ie van de IJelastingplichtir;e tegen een bi.j wi,iziging
·t:an een onfuist IJevonrlen aamgifte ,llevest·i,qrle aanslag aanhangig ·is, heett rle
rnacht tot het aanwenrlen vnn ve·rgelijkingselementen verschUleml ·van rUe
wellce f.t\e controle'IIJ' rle1· belnstinrten
nnngenomen lwfl (2). (Samengescha-

kelde wetten betreffen<le de inkomstenbelastingen, art. 28, G1 en ();3.)
(VENNOOTSOHAP IN GE1~:t:EENSCHAPPELIJKE NAA$!
(( DURYS ET (10DEAU ll, T. llELGISCHE STAAT,
lviiNISTER YAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET .HOJJ'; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 17 juui 1958 gewezeu door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid nit de schending Tan cle artikelen 97 van de Grandwet, 28, lid 1, en 55, inzomlerlleicl paragrant 1, van de wetten betreffende cle inkomstenbelastingen, samengcsellakelll bij
het besluit van de Regent van 15 januari
19±8, eerste onderdeel, cloordat het bestreden arrest cle beroepen niet gegroncl
verklaart in zover zij betrekking llebben
op de aanslagen die van de aanlcggende
vennootschap geeist worden Yoor het
dienstjaar 1953, bij navordering van rechten over de clienstjaren 1!l51 en 1952, om
de redenen cc dat het <lossier omstandige
vergelijkingspunten betreffende de ten geschille staande dienstjaren inhoudt;
clat, al diencle er zelfs aangenomen te
worden dat zij na het vestigen van de
aanslagen bij het dossier werclen gevoegcl,
de clirecteur daarmee rekening cliende te
houden bij het beoordelen van de juistheid van de aanslugen waartegen de reclamatie ingedieml was )) en cc dat, zo de
clirecteur het recht heeft een andere wijze
van raming van de belastbare inkomsten
nan te wenden dan de door de taxerencle
ambtenaar toegepaste, die ontoereikend of
verkeerd geoordeeld is, de clirecteur n
for·tio'l"i, hierbij in het raam van de proceduur van taxatie bij vergelijking blijvencle, andere vergelijkingspunten mag
gebruiken dan die welke de controleur
gebezigd heeft ll, dan wanneer, ingeval de
administratie meent het bedrag van de
door een belastingplichtige aang·egeven inkomsten te moeten wijzigen, zij, vooraleer de aanslag te yestigen, hem het cijfer client te doen kennen dat zij voornemens is in de plants van dat der aangifte
te stellen en hem de redenen mede te de13 october 1959 (ibid., 1960, I, 190); verge!.
verbr., 14 maart 1957 (ibirl., 1957, I, 838);
4 november 1958 en 21 april 1959 (ibid., 1959,
I, 240 en 849); 12 januari 1960 (ibid., 1960, I,
532).

-17len welke de wijziging wettigen; het niet
uannemelijk is clat nun deze verpliehting
voldaan is wunneer er niet bewezen is dat
de controleur-taxeercler beschikte over de
vergelijkingspunten die, volgens de administratie zelve, de wijziging wettigden;
het niet naleven van deze substuntii~le formaliteit de nietig·heid met zich brengt van
de wijzig·ingsprocednre en bijgevolg van
de onwettig gevestigde aanslag; de directeur het nalaten van deze aan de taxeerder vootgeschreven formaliteiten niet kan
herstellen door inroeping van bewijselementen wuarin in de loop van de procedure tot wijziging geen gebruik wercl gemaakt (schending van de artikelen 28,
lid 1, en 55, paragraaf 1, van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen);
tweede onderdeel, doortlat het bestreden
arrest zijn beslissing rechtvaartligt door
de reden cc dat de vergelijkingspunten oordeelknndig gekozen blijken ll, zonder te
antwoorden op de conclusies waardoor
aanlegster de soortgelijkheid van de ingeroepen vergelijkingspunten betwistte, onder aanvoering dat cc de administratie in
gebreke blijft de soortgc"lijkheid van de
ingeroepen vergelijkingspunten te bewijzen; dat controleur Gailloy, nu zelf gezegd te hebben dat cc zeer talrijke factoren de wijzen van exploitatie beinvloeden ll, zich erbij bepaalt te verkluren dat
tle twee door hem in aanmerking genomen vennootschappen een activiteit hellben cc die blijkt de activiteit van verzoekster (thans aanlegster) te benacleren ll;
dat, wanneer de door de administratie ingeroepen inlichtingen betrefl:'ende de vergelijkingspunten te summier zijn dan dat
zij het mogelijk maken te oorclelen of het
wel soortgelijke belastingplichtigen in
de zin van artikel 28 van de samengeschakelde wetten betreft, de vergelijking
onwettig is ll (eerste conclusies) cc dat de
li tigieuze a anslagen ten deze des te willekeuriger blijken te zijn daar in het dossier geen « vergelijkingsfiches ll voorkomen en daaruit niet naar voren treedt
enige gelijkenis tussen de ingeroepen beweerde vergelijkingspunten en verzoekster, inzonderheicl geen enkel van de elementen van soortgelijkheid die in artikel 28 van de samengeschukelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen opgegeven zijn ll (aanvullende conclusies);
waaruit volgt dat het bestreden arrest,
hetwelk zich beperkt tot het betwisten
van de draagwijdte van de door aunlegster aangestipte verschillen tnssen haarzelf en de beweerde vergelijking·spun ten,
zonder uiteen te zetten welke vositieve
trekken van soortgelijkheid het vinclt tussen die als vergelijkingspunten genomen
bielastingschuldigen en aanlegster, zijn
beslissing niet wettig met redenen omkleed heeft (schending van de artikelen 97 van de Grondwet, en 28, lid 1, van
VERBR., 1961. - 2

tle wetten betreffende de inkomstenbelastingen) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreclen arrest
niet alleen op de in dit onderdeel van het
midclel aangehaalde redenen steunt, doch
bovenclien erop wijst « dat de taxeerder
gesteund heeft op de inlichtingen welke
hem door cle bijzomlere clienst der belastingen verstrekt werden, en meer in het
bijzonder op de bruto-winst van 60 t. h.
op door aannemer L... aangegeven lonen ll;
Overwegende dat de clirecteur bi.i wie
een ontvankelijke reclamatie aunhangig
is, de macht heeft tot het aanwenden van
vergelijkingspunten waurover de controleur niet beschikte; dat het hof van beroep de aanslag dient te beoordelen met
inachtneming van tle wijzigingen die de ·
clirecteur claarin wettig armgebracht
heeft; clat het bijgevolg van belang onthloot is te onderzoeken of de ambtenaartaxeerder bij het Yestigen van de aanslag·
over de onderschciclen vergelijkingspunten beschikte, dit wil zeggen of hij ertoe
in stnat was de vergelijkingspunten, die
cloor hem tot staving van een advies tot
wijziging ingeroepen waren, door stukken
te rechtvaardigen;
Overwegende, van de andere kant, dat
de administratie niet verplicht is tot het
aanduiden, in het met redenen omklede
bericht van wijziging dat zij aan de belastingplichtige zendt, van de vergelijkingselementen waarop zij steunt om de
cijfers te bepalen, welke zij voornemens
is in de plaats van clie der aangifte te
stellcn;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende clnt het arrest erop wijst
« dat de vergelijkingspunten oordeelkunclig gekozen blijken; dat geen argument
te vinden is in een verschil in de verhoutling van de kopen van mateiialen en van
de aan onderaannemers uitgegeven werken hetwelk tussen de verzoekende vennootschap en de soortgelijke belastingplichtigen bestaat, vermits een afzonderlijke bruto-winst voor deze twee afzontlerlijke bronnen van beclrijfsinkomsten
aangerekend wordt; dat, anderzijds, de
omstandigheid dat een van de vennootschappen waarmee de verzoekencle vennootschnp vergeleken wordt vijf vennoten telt, dan wanneer deze vennootschap
er slechts twee heeft, niet pertinent is,
nangezien de winsten niet volgens het
aantal vennoten bepaald worden, maar
volgens cle verwerkte goecleren, c1e lonen
en de aan ontler-aannemers uitgegeven
werken ll;
Dat het trouwens gewag maakt van de
vergelijkingspunten cUe zowel door de taxeerder als cloor de directeur opgegeven
zijn;
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Dat het arrest mitsdien op de in het
tweede onderdeel van het middel aangehaalde conclusies een passend antwoord
verstrekt;
Dat geen van de onderdelen van het
mid del kan ingewilligcl worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
6 september 1960. - 2 6 kamer. - VoOJ'zitter, H. Giroul, raat1sheer waarnemend
voorzitter. - Yersln,qge·ver, H. Neven. Gel'ijlcln·iclencle concl·usie, H. Paul l\fahaux, advocaat-generaal.
Pleiters,
HH. Kirschen (van de Balie bij het Hof
van beroep te Brussel) en Van Leynseele.
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1° INKOMSTENBELASTINGEN.- AANGIFTE. NIET UITOEJ<'ENEN VAN EEN BEDR!JFSACTIYITEI'.r. 0MSTANDIGHEID GEEN
VRI.JSTELLING MEl' ZICH BRENGENDE VAN DE
AANGIFTE.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - DIRECTE BELASTINGEN. 00NCLUSIES,
INCIDENTELE BEWERING
WAARUIT DE CONCLUDENT GEEN JURIDISCHE
GEVOLGTRE1KKING AFLEIDT. - RECHTER NIET
VERPLICH'.r EROP TE ANTWOORDEN.
3° INKOMSTENBELAS'J'INGEN. - BEDRIJI<'SBELASTING. - BELASTBARE STOF.
4° INKOMSTENBELAS'l'INGEN. - AANVULLENDE PERSONELE BELASTING. - BELASTBARE STOF.
5° INKOMSTENBELASTINGEN. - AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - BELASTING OP DE
BEDRIJJ<'Sil\'KOMSTEN EN AANVULLENDE PERSONELE BELASTING OP DIE BEDRIJFSINKOMSTEN.
- VERllfOEDENS. - FElTEN DIE WINSTEN OIC
INKmfSTEN AAN RET LICHT MOETEN BRENGEN
WELKE UIT EEN BEROEPSAOTIVITEIT VOORTKOMEN,

,q·ifte treden. (Samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, artikel 53.)
2° De rechteT ·is e·rtoe n·iet geho1tden te
nntwoonlen op een lieweJ'ing in concl·nsies ·incidentcel 1titgeliracht en tvaantit
de concln!lent ,qeen j'll1'iflische gevol(Jtrelcldn,q afleiflt (2). (Grondwet, artikel 97.)
3° De betlrijfsbelctsting t·reft enkel de sornmen en actka welke de opb-ren,rJst vnn
de beroepswerkznamhelcl van de belctstin(Jschnlclige zijn en winsten of ·inlcomsten ·nitmnlwn (3). (Snmengeschakelde
wetten lJetreffende de inkomsten!Jelastingen, art. 25.)
4° De annvu.llemle tJersonele be lasting, in
rle mate wnn·rin rUe belnsth!(J op tlezelfrle (Jrondsla.rJen en vol(Jens clezelfrle
moclnliteiten als fle liedrijfsbelastin,q (Jeheven ~vonlt, trett enl"el cle sommen en
nctiva welke de opb·rengst vn·n de bemepswerlcznnmhe-icl vnn (le belastinusclwltlige ziJn en winsten of ·inlcomsten
uitnutJ,;en _(4). (Samengeschakelde wetten, betreffende de inkomsten!Jelastingen, art. 25 en 42.)
5° De aclministrnti.e verma.,q niet een awnslng vnn arnbtswerJe in de belast'in,q op
de be(lt'ijfsinkornsten en ·in de annV'ltllencle personele belnsting op clie berlriffsinl;,omsten wetU,q op feiteUjlce vermoedens te vest·iuen, intlien de door
hnnT nls ve1·moedens annuevoerde feiten niet w·insten of ·inkornsten ann het
Ucht bren,qen welke 1tit een boroezJsacUviteit vnn ae belast·in(JschnlcZ·i(Je voortlcomen (5). (Samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 25, 42 en 56.)

(BAY, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

of een persoon cl·ie in het J'ijlc over een
waning beschilct geen enlcele beclrijfsactiv'iteit in Bel,rpie 1titrJCoefend heeft
bren,qt met zich ,qeen vr·i:istelling van ae
verplichtin,q tot het inclienen van een
aang·ifte in ae inkomstenbelastin,qen (1);
een mededeling ~velke v661' het (Uenstjaar aan cle administrntie r1ezonden
WOJ'(lt lcnn niet in de plants vnn de nnn-

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 februari 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
G rondwet, 53, 55 en 56 van de samengeschakelde wetten lJetreffende de inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest beslist dat, aangezien de rechtsvoorganger van aanlegger een clomicilie in Bel-

(1) Verbr., 19 februari 1959 (Bull. en PAsrc.,
1959, I, 624) en 17 november 1959 (ibid., 1960,
I, 335).
.
(2) Verbr., 8 december 1952 (Arr. Verb1·.,
1953, blz. 200; Bull. en PAsrc., 1953, I, 227) en
15 december 1959 (Bull. en PAsrc., 1960, I,
454).
(3) Verbr., 12 december 1950 (Arr. Verbr.,

1951, blz. 179; Bull. en PAsrc., 1951, I, 225) en
8 januari 1952 (A1·r. Verb?-., 1952, blz. 223;
Bull. en PASIC., 1952, I, 242).
(4) Zie vorige noot.
(5) Raadpl. buiten de in vorige noot vermelde arresten, verbr., 26 januari 1960 (Bull.
en PASIC., 1960, I, 608) en 15 december 1959
(ibid., 1960, I, 446, 2o),

1° De 01nstnncli,qheicl dat een J'ijkS'inwoner

__ !=-

-

1Y-

gie had, hij gehouclen was tot het indienen van een aangifte in de inkomstenbelastingen over het dienstjaar 1956, het
niet doen van aangifte het recht der administratie om de aanslag van ambtswege te vestigen rechtvaardigende, dan
wanneer, eerste onderdeel, het arrest
geen antwoord verstrekt op het opgeworpen middel, namelijk dat de overled~l_le
de administratie op 12 mei 1955 behoorhJk
in kennis ervan gesteld had dat hij g·een
belastbare bedrijfsactiviteit had, en dat
de procedure tot aanslag van ambtswege
derhalve niet gerechtvaardigd was, tweede onderdeel het arrest evenmin antwoordt op het argument volgens hetwelk,
daar ten bezware van de overledene over
de vroegere dienstj aren geen aanslag gevestigd was, de aanslag van ambtswege
niet verantwoord was :
Overwegende dat aanlegger niet verduidelijkt waarin de in het middel aangeduide bepalingen betreffende de inkomstenbelastingen zouden miskend zijn;
Over het eerste onderdeel :
Overweg·ende clat aanlegger in zijn conclusies deed gelden dat zijn rechtsvoorganger geen aangifte .in de inkomstenbelastingen behoefde of vermocht te doen,
vermits hij op 12 mei 1955 de administratie behoorlijk in kennis ervan gestelcl had
tlat hij geen bedrijfsactiviteit in BelgH\
ui toefencle;
Overwegende clat het arrest op tleze
stelling een passentl antwoortl geeft door
erop te wijzen dat naar luitl van artikel 53 van de samengesPhakeltle wetten,
elke. rijksinwoner of, althans, elke persoon die in het Rijk over een woning
beschikt ertoe gehouden is een aangifte in
de belastingen over te leggen en dat de
belastingschuldige gedurende gans het
jaar 1955 in I"uik gehuisvest g·eweest is
en er voortdurend over een woning beschikt heeft ;
Dat deze beschouwingen immers implicm·en da t het niet uitoefenen van een bedrijfsactiviteit in de lo01) van een dienstjaar geen vrijstelling van het inc1ienen
van een aangifte in de inkomstenbelastingen met zich brengt en dat een mededeling welke v66r het dienstjaar aan de
atlministratie gezonden wordt niet in tle
plaats van de aangifte kan treden;
Over het tweede onderdeel :
Overwegemle dat aanlegger in het inleidende gedeelte van zijn conclusies deed
gelden clat de administratie niet gewezen
had op enige bedrijfsactiviteit in Belgie
gedurende de jaren 1953 en 1954 en cla t
voor de inkomsten over c1ie jaren geen
taxatie te zijnen bezware geregeld was,
zonder evenwel him·uit een juriclische
gevolgtrekking af te leiden; dat het ar-

rest dienvolgens op tleze incidentele bewering niet behoefde te antwoorden;
Dat het middel niet kan ingewilligd
wortlen;
Over het tweede mitldel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 97 van de
Grondwet, 13±9 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 55 en 56 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het bestreden
arrest de aanslag van ambtswege op
de voet van het kopen en gebruiken,
van een personenautomobiel gerechtvaartligd verklaart om de reden dat de administratie uit de feiten welke zij als tekenen of indicien van belastbare inkomsten
inroept geen onredelijke gevolgtrekkingen
afgeleid heeft, tlan wanneer, zoals hij bij
conclusies betoogd had, de belastingschuldige gedurencle gans het jaar in het lmitenland vertoefcl en in Belgie geen enkele
bedrijfsactiviteit gehad had, en clan wanneer het kopen en het gebruiken van een
personenautomobiel die als indicien van
gegoeclheid aangemerkt zijn, geen vermoeden van het bestaan van belastbare inkomsten uit een niet bestaand bedrijf
konden rechtvaardigen :
Overwegencle dat zowel op het stuk van
bedrijfsbelasting als op het stuk van de
aanvullende personele belasting, in de
mate waarin cleze op dezelfde gronclslagen
en volgens dezelfde modaliteiten als de
bedrijfsbelasting geheven worclt, de aanslag enkel de sommen en activa treft
welke de opbrengst van bedrijfsverrichtingen en van de beroepswerkzaamheid
van de belastingsclmldige zijn en winsten
en inkomsten uitmaken; dat de administratie in het raam van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen bijgevolg een aanslag van ambtswege alleen vermag te vestigen indien de
!loor haar als vermoedens aangevoerde
feiten winsten of inkomsten aan het licht
brengen welke uit dergelijke acti viteit
voortkomen;
Overwegende dat aanlegger bij conclusies hatl doen gelden dat zijn rechtsvoorganger in 1955 geen enkele bedrijfsactiviteit gehad had en clat de atlministratie
hall moeten doen blijken uit welke activiteiten hij de inkomsten haalde welke zij
hem toeschreef;
Overweg·ende, enerzijds, dat het arrest
niet wijst op het bestaan van enige betlrijfsactiviteit bij cle belastingsclmlc1ige;
Overwegencle, anderzijds, clat, waar
het vaststelt dat het bedrag van tle vermoede inkomsten llei)[lald werd aan de
hand van de volgende tekenen en indicien : « aankOOl) van een wagen in Belgie : 120.400 frank, kosten voor levensonclerhoud : 60.000 frank, kosten voor het
gebrniken van de wag·en tot private doeleinden : 18.000 frank ll, het arrest feiten
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mogelijk maken te vermoeden dat de belastingschultlige een bedrijfsactiviteit gehad lweft en dat de opgegeven uitgaven
gedaan werden door middel van winsten
of inkomRten welke door dergelijke activiteit opgeleverd werden;
Dat het midclel gegroncl is;
Om die reclenen, en zom1er het derde
middel, hetwelk niet tot een ruinwre verbreking zou kunnen leiden, te om1erzoeken, verbreekt het hestreden arrest, behalve in zover het beslist dat de belastingschuldige tot het overleggen van een aangifte in de helastingen gehouden was;
zegt dat melding van dit arrest zal gemaakt worden ov de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt
aanlegger tot een vijfcle van cle kosten,
de overige vier vijfden nrweertler ten
laste blijvende; verwijst de alc1us beperkte zaak naar het Hof van heroep te
Brussel.
G september 19GO. - 26 kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeveT, H. Delahaye.
- Gelijlcl·nidende conclusie, H. Paul Mahaux,
aclvocaat-generaal.
Pleiter,

H. Van Leynseele.

2"

KAMER. -

6 september 1960

1°

YOORZIENING IN OASSATIE.
DIREOTE BELASTINGEN. YERWEERDER EEN
GROND VAN NIET-ON'fYANKELIJKHEID AAN DE
YOORZIENING TEGENWERPENDE, YERMOGEN
YOOR, DE ElSER OM EEN MEMORiiE VAN WEDERANTWOORD NEER TE LEGGEN.

2°

VOORZIJ!JNING IN OASSATIE. DIREOTE BELASTINGEN. YERWEERDER EEN
GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID AAN DE
VOORZIENING TEGENWERPENDE. YERMOGEN
VOOR DE ElSER. OM STUKREN N'EER TE LEGGEN
DIE DE ONTVANKELLJKHEID VAN DE VOORIZIENING RECHTVAARDIGEN.

INKOMSTENBELASTINGEN. BEDRIJFSBELAS'l'INGEN. VENNOOTSCHAP NIETIG
«All INITIO ll. BELASTINGSCHULDIGE AAN
HET HOF VAN BEROEP VERWI.JTJ~NDE BERLIST
'l'E HEBBEN DAT DE BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN VAN DIE « VENNOOTSOHAP ll DOOR
IEDER VAN DE VENNOTEN SLEOHTS TEN BELOPE
VAN ZIJN RESPEOTlEVE RECHTEN IN RET GEl\IEEN VERMOGEN VERSCHULDIGD WAS. ]HIDDEL VAN BELM\G OXTBLOOT.

7°

INKOl\fS'l'ENBIDLASTINGEN. BEDRIJFSBELASTINGEN. SAMENGESCHAKELDE
WETTEN, ART!KEL 31, PARAGRAAF 1. - DOEL
VAN DIE BEPALING.

8°

INKOMSTENBELASTINGEN. BEDRIJFSBELASTJNG. GEMEENSOHAPPELIJ:K BEDRIJF. GEJCN FAl\IILlEHOOFD OF BES'i'UURDER VAN RET llEDRIJF. BELASTING VERSOHULDIGD DOOR DE NA'l'UUHLI.JKE PERSONEN
DIE DE INKOUR'i'EN \'AN HET BEDRr.JF GENIETEN.

9°

INKOMSTENBELASTINGEN. SPECIALE BELAS'l'ING OP DE WINSTEN VOOHTVLOEIEND UI'l' LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN
DE VI.JAND. HANDELSYENNOOTSOHAP. BEYENNOOTSOHAP NIETIG « AB INITIO)), LASTINGSOHULDIGE.

1 o TVanneer de verweenZer een gronrl va-n
niet-ontvanlceUjlclwid aan een voorzieni11{! ter zalce vwn d-irecte belast-inrten
tegenwerpt. ve·rmag de e·ise·r, ten aanzien. q;an die gronrl van niet-ontva.nlceli.jlcheirl, een memoTie van wede1·antwoorrl neer te leggen (1) .
2° W anneer rle VB1'Weerder een {/'1'0/l.d van
n·iet-ontvanlcelijkhe-id ann een voorziening ter zalce van directe bela8l'in gen
terJenwerpt, q;e·nna.g de eise1· naderhand
stuklcen neer te lertoen rUe de ontvarnlceU:ilche·id van de voorziening rechtvaa·rrligen (2).
3° De wetteUjke ontzett-ing ·is geschorst
te1"w·ijl de ve·roorrlee/.de im voorwaMdelijke vrijheirl is krachtens een 1!1'ijlnt-ingsbevel rlat niet inget1·okken wenl.

(vVet van 31 mei 1888, art. 1, gewijzigd
door de wet yan 11 j anuari 1!f.'l4, art. 1.)
4° Het hot van cassat-ie, ter za.lce van di-

VOORZIENING IN OASSATIE.
DIREOTE BELASTINGEN. STUKKEN DOOR
ElSER. llUil'EN DE BEPAALDE TER!\HJNEN EN
VORMEN OVERGELEGD. STUKKEN VREEMD
AAN DE ON'l'VANKELIJKHEID VAN DE YOORZIENING. STUKKEN WAARO? HE'!' HOF GEEN
ACHT SLAAT.

Tecte belasl'ingen, slaat geen rwht op
aa:n de ontvnnkeli{kheid van de voorz-iening vreemrle st;uklcen die de annlerJgm· niet b·innen de ·vormen en tennijnen
bepa.a.ld door a.rtU.:el 14 van de wet van
6 september 1895, 'Ve1··van,qen door artilcel 1 van de wet vrtn 23 juz.i 19S3 neerl!elegrl heett (3).
5° Bij ontstentenis 'Van conclnsies va.n de
paTtijen desbetreffend, ·is het hot van
beroep, rla.t o'Ver het beroep vwn een, IJelastingplicht'ige uitspraak doet, n'iet ver-

REDENEN VAN DE YONNISSEN EN
ARRESTEN. DIREOTE BELASTINGEN. GEEN VERPLICHT~NG VOOR RET HOF VAN BEROEP OM DE WETSBEPALINGEN AAN TE DUIDEN
W AAROP HET ZIJN BESLISSING STEUNT,

(1) en (2) Verbr., 23 september 1958 (Bull.
en PAsrc., 1959, I, 83) en de noten 1 en 2.
(3) Yerbr., 12 januari 1960 (Bull. en PAsrc.,
1960, I, 534).

3°

ONTZETTING. vVETTELIJKE ONTZETTING. YOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING VAN DE ONTZETTE \'EROORDEELDE.
SOHORSING VAN DE ONTZETTING.

4°

5°

6°
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pUcht cle wetsbepalingen aan te dttiden
wnrwop het zifn besUssing' stet tnt (1).

ten
of van
cle
merlegereohtigclen
rfetnd (5). (Wet van 15 october 1945, ar-

(Grondwet, art. 97.)

tikel 7.)

Is niet ontvnnlcelijk, bij gebrelv ann
belang, het 1n'iddel tvaarbi:i .cle belnstingsolmld,ige aan het hot tJCLn beroep
venv,ijt beslist te hebben dat de belasUng op de bed,l"'ijfsinkomsten vnn een
ab initio nietige vennootsohap door
'iede1· cle1· vennoten sleohts ten belope
vnn z-i_in 1·espeotieve 'reohten in de gemene baton ve1·soh'1!lclig cl is (2). (Samen-

(LETESSON, T. JlELGlSCHE STAAT,
$IINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

gesohaJ,;elcle wetten betreffencle cle 'inkomstenbelnsf-in,yen heett, oncler meer,
tot cloel nacler te bepalen clat cle belastbare, W'insten clie zijn wellve '11'iet alleen
rloor cle nattwil·lijke of reohtspersonen
belwnlcl of betaalcl worclen, dooh oak
cloo,r cle vennootsolwppen zoncle'r reohtspersoonlifkheicl en cle veren'(qingen of
uemeensohappen (3).
go Artikel 31, parartranf 2, van cle samenrJesohalcelde wetten betreffencle cle inlco,mstenbela.st,ingen, clat bepaalt cltrt,
inclien het een gemeensohappelijlc beclri,jf gelclt, cle beclrijfsbelasting cloor
het famil'iehoofcl of cloor cle best,un,rcler
der macttsohappi,j, verenig,ing of gemeensohap versohttlclirJrl is, is n-let toepasseli:ik wanneer geen cler exploitanten
met een clezer hoeclanigheclen werkeU;ilc
belcleerl is. In flU geval is cle belasUng
'Versolmlcl'i[Jd floor cle natu,nrUjke porsonen clie cle inlcomsten gen,ieten en
deze zijn belastbaar ten bezwwre van
iecle1· van cle vennoten (4).
9° De speelale belasUng op cle winston
voortvloeiencl uit lever,ingen en prestaUes aan de vijwncl is sleohts _qeheven
ten bezware van een t;ennootsohap ind,ien rleze 'l"eohtsz;eJ·soonUjlcheicl bezit.
Derhalve, toanneer een ab initio nietige
hanrle~svennootsohap sleohts een teUeUjke gerneensohap uitmanlct, 'is cle speO'iale belasting ten laste van de venno-

HET HOF; - Gelet op het uestreden
arrest, op 1G februari 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over de grond van niet-ontvankelijkheicl, door verweerder aan ile voorziening
tegengeworpen en hieruit afgeleid dat
aanlegger de voorziening persoonlijk ingestekl heeft, hoewel een door het militair gcrechtshof op 31 mei 194() gewezen
arrest vaststelt dat aanlegger in staat
van wettelijke ontzetting verlmert en er
nit geen enkel stuk waarop het hof vermag acht te slaan blijkt dat de ontzetting
een einde zou genomen hebben of zou geschorst zijn :
Overwegende dat, gezien deze groncl
van niet-ontvankelijkheid van de voorziening, aanlegger het recht had tot het
overleggen van een memorie van wederantwoord en van de stukken die de ontvankelijkheid van zijn voorziening rechtvaardigen;
Overwegende dat nit een brief en een
bewijsschrift, uitgaam1e van het bestuur
c1er strafinrichtingen, clie op 22 augustus
1959 ter grime van het hof neergelegd
zijn, blijkt dat aanlegger op 20 juli 1951
voorwaardelijk in vrijheid gesteld en dat
het besluit tot vrijlating niet ingetrokken
werd;
Overwegende dat naar luicl van artikcl 7 van cle wet van 31 mei 1888, gewijzigd door artikel 1 van de wet van 11 j anuari 1954, c1e wettelijke ontzetting geschorst is terwijl de veroordeelc1e in vrijheid is krachtens een vrijlatingsbevel dat
niet ingetrokken wercl;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid
mitsdien niet gegrom1 is ;

(1) Vergel., in burgerlijke zaken, verbr,,
4 december 1930 (Bull. en PAsrc., 1931, I, 3)
en, inzake militie, verbr,, 25 october 1954 (Arr.
Ve,·ln·., 1955, blz. 106; Bull. en PAsrc., 1955, I,
155); raadpl. inzake directe belastingen, verbr,,
26 mei 1959 (Bnll, en PASIC., 1959, I, 979).
(2) Over het feit dat, wanneer winsten voortvloeien uit een gemeenschappelijk bedrijf uitgevoerd door een feitelijke vereniging, geen
splitsing van winslen toegelaten wordt onder
de ]eden van de vereniging, en over het feit
dat artikel 27, paragraaf 3, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen toepasselijk is, al heeft de vermootschap, de vereniging of de gemeenschap een
bestuurder ja dan neen, raadpl. verbr,, 27 no-

vember 1956 (drie arresten), 12 en 26 februari
en 11 april 1957 (Bnll. en PAsrc., 1957, I, 320,
321, 323, 697, 761 en 986), 14 januari 1958, redenen (ibicl., 1958, I, 501), 28 october 1958, redenen, en 27 januari 1959 (ibid., 1959, I, 208
en 537).
(3) SCHREUDER, Les impots s>w les re'Venus,
nr 219; r·aadpl. ook verbr., 27 januari 1959
(Bnll. en PAsrc., 1959, I, 537), bijzonder
blz. 539, kol. 2, lid 2.
(4) Zie de arresten in noot 5 vermeld;
raadpl. verbr,, 2 juli 1957 (Bull. en PAsrc.,
1957, I, 1314 )en 15 december 1959 (ibid., 1960,
I, 446).
(5) Raadpl. verbr., 12 maart 1903 (Bull. en
PASIC.,, 1903, I, 126).

geschakeWe wetten betreffende de inkomstcnbelastingen, art. 27, par. 3.)
7° A1·tilcel 31, pctrauraaf 1, van cle samen-
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vijfde middcl samen, het eerste, afgeleid
nit de schemUng van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk WctlJOek,
doordat het bestreden arrest verklaart
dat het beroep gericht is tegen de aanslag in de inkomstcnbclasting·en over het
dienstjaar 1946, navordering van rechten
over het clienstjaar 1945, en in de speciale
belasting, dienstjaar 1947, dan wanneer
nit de beslissing van de directeur <ler belastingen, nit de door de partijen neergelegde conclnsies en nit een door de directenr der belastingen op 12 december 1958
aan de advocaat van het departement gezonden brief blijkt dat het beroep gericht
is tegen een beslissing waarcloor andere
dienstjaren behandeld zijn, zodat het hof
van beroeep het voorwerp van het gescl1il
miskend en mitsdien het gerechtelijk contract geschonden heeft; het tweede, afgeleicl nit de schending van de artikelen 97
van de Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van
llet Bnrgerlijk Wetboek, doordat het arrest verklaart dat aanlegger « nit het oog
verliest dat niet de inkomsten van de
vereniging ten 1Jezware van de betrokkene aangeslagen zijn, maar wel de inkomsten die hij persoonlijk behaald
heeft )), dan wanneer deze stelling tegengesproken wordt door de vermeldinge:Q.
van het verslag van de inspecteur die
met het ontlerzoek van de reclamatie belast was, van de beslissing van de directeur en van voormelde brief van 12 december 1958, en dan wanneer de beslissing
alzo het aan de processtukken verschuldigd geloof miskent en bijgevolg niet met
redenen omkleed is; het vijfde, afgeleid
nit de scllending van de artikelen 97 van
de Gronc1wet, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgcrlijk Wetboek, doordat het hof van
beroep geen antwoord verstrekt I1eeft op
de conclusies van aanlegger betreffende
het bestaan van de rechten welke deze op
de winsten der vereniging kon hebben :
Overwegencle dat het Hof ter zake van
directe belastingen op de stukken welke
door aanlegger overgelegd zijn buiten de
termijnen bepaald en de vormen voorgeschreven door artikel 14 van de wet van
6 september 1895, vervangen door artikel 1 van de wet van 23 jnli 1895, slechts
acht vermag te slaan wanneer die stnkken op de ontvankelijkheid van de voorziening betrekking hebben;
Overwegende dat, daar de in het middel
genoemde stukken noeh ter grHlie van het
hof van berocp Olerhanc1igd, noch binnen
de wettelijke termijn neergelegd werden,
het hof daarop geen acht vermag te
slaan;
Dat het eerste, het tweede en het vijfde
middel dienvolgens niet ontvankelijk
zijn;
Over het derde middel, afgeleid nit de

schending van de artikelen 97 en 110 van
de Grondwet, doordat het arrest het beroep niet gegrond verklaart onder inroeping van de reden cc dat de belanghebbenden in gemelde vereniging dezelfde rechten hadden, dat, aangezien geen van hen
de hoedanigheid van lJestnnrder had, de
administratie hen sleehts individneel kon
belasten en ten belope van hun respectieve rechten Jl, doch nalaat tle wettekst
aan te dniden die de litigienze aanslagen
rechtvaarcUgt, clan wanneer naar luid
van artikel110 van de Grondwet, geen belasting ten behoeve van het rijk kan
worden ingevoerd clan bij een wet, zodat
het arrest niet wettelijk met redenen omkleed is :
Overwegende dat artikel no· van de
Grondwet, hetwelk aan de wetgevende
macht het reeht tot het invoeren van de
belasting toekent, vreemd is aan de door
aanlegger aangevoerde grief ;
Overwegende dat, voor het overige, artikel 97 van de Grondwet het over het hoger beroep van een belastingpliehtige uitspraak doende hof van beroep niet verplicht de wetsbepalingen aan te duiden
waarop het zijn beslissing steunt ;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Over het vierde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 27, paragraaf 3, en 31, paragrafen 1 en 2, van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, doordat het arrest
overweegt dat aanlegger de bedrijfsbelasting ten belope van zijn rechten in de
vereniging verschnldigd is, dan wanneer
artikel 31, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten bepaalt dat de feitelijke
vereniging de belasting verschnldigd is;
artikel 31, paragraaf 2, bepaalt dat de
belasting verschuldigd is door de bestunrder der maatsehappij, vereniging of
gemeenschap en artikel 27, varagraaf 3,
bepaalt dat geen splitsing van winsten
wegens gemeenschappelijke bedrijven toegelaten wordt onder leden ener zelfde familie te zamen wonende, noch onder de
Ieden van een vennootschap, vereniging
of enige gemeenschap :
Overwegende, enerzijds, dat de bestretlen beslissing erop wijst : 1 o dat aanlegger getlnrende cle oorlog deel nitmaakte
van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid cc Les Editions de Liege JJ,
waarvan de winsten van een wederrechtelijke activiteit voortkwamen; 2° dat
een door het Hof van beroep te Luik gewezen arrest cleze vennootschap nietig
verklaart en vaststelt dat de nietigheicl
van meet af aan bestaat;
Overwegende dat nit deze door de voorziening niet gecritiseerde vaststellingen
valt af te Ieiden dat de vennootschap geacht wordt nooit bestaan te hebben eu

_ _t-
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Overwegende, anderzijds, dat het arrest in feite en dienvolgens soeverein
vaststelt dat de !eden van clie vennootschap in de omlerneming gelijke rechten
hadden en dat geen van hen de hoedanigheid van bcstuurder had;
Overwegende dat artikel 31, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten
tot doel heeft nader te bepalen dat c1e be-lastbare winsten cUe zijn welke niet alleen cloor natuurlijke of rechtspersonen
bchaald of betaald worden, cloch ook door
de vennootschappen zomler rechtspersoonlijkheic1 en lle feitelijke vereniging·en of
g·emeenschappen;
Overwegende dat artikcl 31, paragraaf 2, van meergemelde wetten niet toepasselijk is wanneer, zodals ten deze, de
vennootschap zom1er rechtspersoonlijkheid, de vereniging of de gemeenschap
geen bestuurder heeft;
Dat wanneer een vcnnootschap zonder
rechtspersoonlijkheitl, een verenging of
een gemeenschap winsten behaalt, deze
winsten, hoewel in gemeenschap verkregen, llesniettemin ten goede komen aan de
Yennoten of deelhcbbenclen in de gemeenschap;
Dat bijg·evolg·, zo artikel 31, paragraaf 2, niet toepasselijk is, die winsten
ten bezware van ieder van de vennoten
belastbaar zijn;
Overwegende dat het arrest, door tc beslissen dat de belasting· door ieder van de
vennoten slechts ten belope van zijn respectieve rechten verschuldigd was, aanlegger geen nadeel berokkent ;
Dat, in zover het de schending van artikel 27, paragraaf 3, van de samengeschakelde wetten doet gelden, het middel bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is en
dat, in zover het artikel 31, paragrafen 1
en 2, van meergemelde wetten inroept,
het middel naar recht faalt;
Over het zesde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97, 110 van de
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk W etboek, en 7, paragraaf 3, van
de wet van 15 october 1945 tot invoering
van een speciale belasting op de winsten,
voortvloeiend uit leveringen en prestaties
aan de vijand, doordat het bestreden arrest, in strijd met de conclusies van aanlegger, beslist dat de ten bezware van
aanlegger gevestigc1e aanslag in de speciale belasting wcttig is, om dc redenen
« dat de beweerde vennootschap « Les
)) Editions c1e Liege )) nooit een wettelijk
bestaan heeft gehad en kon hebben, dat
de administratie de belasting ten bezware
van de vennoten op het kohier diende te
brengen, zonder dat zij behoefde te wachten op een rechterlijke beslissing waardoor de nietigheid van die vennootschap

1

vastgesteld werd, dat de aanslag·procednre regelmatig was van meet af aan en
dat aanlegger verkeerc1elijk beweert dat
de ac1ministratie ze na getroff'en beslissing rechtvaardigt )), dan wanneer nit de
vermelclingen van de beslissing van de directeur blijkt dat deze erkend heeft dat
:'tie reclamatie oorspronkelijk niet van pertinent karakter ontbloot was en dat het
arrest van 25 mei 1951, waarbij de vennootschap nictig verklaart werd, hem in
staat stelcle dc aanslag te rechtvaardigen,
dan wanneer c1e vennootschap cc Les Editions c1e Liege)), personenvennootschap
met bcperkte aansprakelijkheid, op het
tijdstip van de aanslag nog niet nietig
was verklaard en de taxerende ambtenaar niet kon voorzien clat zij verschcic1ene jaren duarna door een rechterlijke
beslissing nietig zon worden verklaard,
zodut het arrest de bewijskracht van f1e
alden miskencl en artikel 7, paragrauf 3,
van cle wet van 15 october 1945 g·eschonden heeft, hetwelk bepaalt clat, met betrekking tot de belastingplichtigen met
rechtspersoonlijkheid, c1e speciale belasting gevestigd wordt ten name van de
rechtspersoon zelf :
Overwegencle clat de artikelen 97 en 110
van de Grondwet aan c1e door aanlegger
voorgebrachte gricven vreemd zijn;
Overwegende clat de beslissing van de
directeur cler helastingen, waarvan de hcwijskracht zon zijn miskend, niet regelmatig· overgelegd is; dat het hof daarop
geen acht kan slaan;
Overwegende dat nit artikel 7, paragraaf 3, van de wet van 15 october 1945
hlijkt clat de speciale hclasting ten hczware van een vennootschap slechts mag
geheven worden wanneer cleze rechtspersoonlijkheicl hezi t ;
Overwegende dat het op het vierde middel verstrekte antwoorcl aantoont dat de
vennootschap cc Les Editions de Liege ))
als een feitelijke gemeenschap client te
worden heschonwd en dat, gezien de nietigheid van het vennootschappelijk verdrag, deze vennootschap nooit de rechtspersoonlijkheid gehad heeft ;
Dat derhalve krachtens artikcl 7 van
voormelde wet, de speciale belasting aileen ten laste van aanlegger en zijn vennoten mocht geiml worden;
Dat het micldel niet kan ingewilligcl
worden;
Om cUe redenen, en zoncler acht te slaan
op het gedeelte van de memorie van wec1erantwoorc1 en op de stukken welke niet
op de ontvankelijkheid van de voorziening betrekking hehben, verwerpt cle
voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de
kosten, behalve de kosten betreff'encle de
stukken welke overgelegd zijn tot rechtvaarcliging van de ontvm::kelijkheid van
de voorziening.

-24
G september 19GO. - 28 kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Polet. Gelijkluidende conolnsies, H. Paul Ma-

haux, advocaat-generaal.
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VOORZIENING IN CASSATIE. - · AB'STAND. PROVINCIALE BELAS'rlliGEN. DECRETEREN DOOR· HET HOF.

1Vanneer, ter zalce van 1JT01?i.nc1.nle belastinge1~, de belast-ingschnl!U.ge eise1· a;fstanrl rloet van zijn ·voorzien·ing, !lem·etecrt het hof !le ajstanrl (11.
(VAN CUTSE~f, '1'. PROVINCIE HENEGOUWEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
llesluit, op 18 maart 19GO door de hestent1ige deputatie van de provinciale raad
van Henegouwen gewezen, en op de uitgifte van de verklaring tot voorziening in
cassatie tegen evengemeld besluit, welke
op 7 april 1960 door aanlegger ten overstaan van de provinciale griffier van Henegonwen afgelegd is;
Overwegen<le dat aanlegger bij een
akte, door hem op 26 mei 1960 ondertekend en op 2 juni 19GO ter griffie van het
hof neergelegd, verklaart zonder meer
van zijn voorziening afstand te doen en
aanbiedt de kosten te dragen;
Om die reclenen, decreteert de afstand
van de voorziening; veroordeelt aanlegger
tot de kosten.

DE MIJN AANGEZOCH'l' TOT HET KOPEN YAN GEHEEL DE GROND. GEBOUW REEDS STAANDE
OP HE1' NIET EFFF.C'l'IEF IN GEBRUIR GENOMEN
GEDEJCLTE VAN DE GROND. PRLJS AAN DE
EIGENAAR VAN DE BOVENGROND YERSCHULDIGD.
RAMING VAN DE GEIIELE GROND EN VAN HE'!'
GEBOUW OP DE DUBBELE WAARDE.

lVanneer !le ei{te1wa1· 'fan een m'ijn aan[lezocht worrlt tot het kopen van het rteheel van een gron!l rtedeeltelijlv in,qebrnik yenO'/nen, we.oze het op onreyel·matige 1.vijze, voo1· het gebruik t·an de exploUat-ie, moet h'ij aan cle boven{fron!leigena!W een prijs betalen fz.ie {leschat is
flo01· op !le dubbele ~oaa1'Cle niet alleen
de qehele [!J'onrl te J'nmen, maar oak het
rte.bouw ree!ls staanae (2) op het niet
effectief in gebruik rtenomen gedeelte
van flie {IJ'On!l (3). (Wetten betreffenc1e

de mijnen, groeven en gra verijen, samengeordend !Jij koninklijk beslnit van
15 september 1919, art. 50 en 51.)
(N. Y.

« CHARBONNAGES

DE GOSSON-KESSALES ll,
T. LITISCONSORTEN GHYSE.)
ARREST.

MIJNEN, GROEVEN EN GRAVERIJEN.
GEDEEL'l'ELIJKE INGEBRUIKNEMING, ZEU'S
ONREGEL].fA'riGJ VAN EEN GROND YOOR HET GEBRUIK VAN DE EXPLOITATIE. EIGENAAR VAN

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1G december 1958 gewezen door
het Hof van )Jeroep te Luik;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 17, 50 en 51 van de
wetten betreffende de mijnen, groeven en
graYerijen, sameng<'ordend !Jij het koninklijk besluit van 15 septem!Jer 1919, 1382
van het Durgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreclen arrest
)Jeslist dat aanlegster het op de grond van
verweerders staande huis voor llet dubbele van de waarde ervan moet kopen,
om de reden dat, zo de economic van de
mijnwetgeving is het inge)Jruiknemen van
gebouwde onroerende goederen door de
wettelijke wijzen van verkrijging aan de
mijnyelclontginners te ver!Jieden, de ingebruikneming ten deze onregelmatig is en
de door aanlegster in het leven geroepen
toestand in feite geleid heeft tot het in
gebruik nemen van een groncl waarop een
llUis gebouwd is; dat de door bovengemelde nrtikelen 50 en 51 nan de concessiehouder opgelegde verplichting in sommige
gevallen de bovengronden te kopen die
een merkelijke waardevermindering ondergann hebben niet slecllts geldt voor
de gronden doch insgelijks voor de gebouwde eigenllommen; dun wanneer cleze
!Jepalingen aileen doelen ov het in gebruik
nemen van de gronden voor het opsporen

(1) Raadpl. verbr.,
1955, blz. 935; Bull.
en 29 november 1956
324).
(2) Vergel. verbr.,
PASIC., 1958, I, 836).

(3) Raadpl. verbr., 20 juni 1902 (B'ttll. en
PAsrc., 1902, I, 284) en 23 maart 1933 (ibid.,
1933, I, 176); Repert. ]J1'at. dr. belrJe, v 0 Jliines, nr 365; Fr. verbr., 17 juli 1860 (Sirey,
1860, I, 702); 23 juli 1862 (D.P., 1862, I, 257);
27 juni 1905 (ibid., 1905, I, 433).

G september 1960. - 2o kamer. - VooJ·zitter en verslartgeve·r, H. Giroul, raaclsheer waarnemend voorzitter. - Gelijklnirlenae conclusie, H. Paul :Mahaux, advocaat-generaal. - PleUe1·, H. de Mey (van

de Balie bij het Hof van beroep te Brussel).
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12 juli 1955 (Arr. Yerb1·.,
en PAsrc., 1955, I, 1242)
(Bull. en PAsiC., 1957, I,
28 maart 1958 (Bull. en

-25van mijnen of de mijnwerken en mitsdien
aan de boveng-rondeigenaar niet toestaan
van de concessiebouder te eisen dat bij
een gellouwcl onroerend goed voor het clubbele van de waarde koopt; clan wanneer
de ingebruikneming van een gebouwd onroerend goed, zoncler de stellige toestemming van de llovengrondeigenaar trouwens door bovengemeld artikel 17 verboclen is en dan wanneer ingeval de concessiebou'der dit verllod miskent, het aan de
llovengrondeigenaar staat zijn rechten
lungs de g-ewone wegen te doen eerbiedigen, zonder clat bij bet gedwongen kopen
voor het clubbele van de waarde mag
eisen, nocb aanspraak mag maken op een
vergoeding ten llelope van het clubbele
van zijn nadeel, in weerwil van het in artikel 1382 van bet Burgerlijk Wetboek
neergeleg-de lleg-insel, betwelk slecbts tot
het verg-oeclen van de enkele waarde van
het berokkende nadeel verplicht :
Overweg-ende dat het middel bet arrest
niet critiseert in zover bet beslist dat de
g-edeeltelijke ingebruikneming- door aanlegster van de aan verweerders toebehorende g-rond onregelmatig is bij ontstentenis van een door dezen of door de regering verleende macbtiging; dat deze onregelmatigheid toepassing van de artikelen 50 en 51 van de samengeordende wetten op de mijnen, groeven en graverijen
niet llelet en dat ter zake aanlegster ertoe
gehouden is gebeel de grond te kopen, dit
wil zeg·gen niet alleen het gedeelte van de
groncl dat zij in gebruik genomen heeft,
clocb tevens bet gedeelte waarop een huis
gebouwd is;
Dat het micldel alleen opkomt tegen de
veroonleling van aanlegster tot het kopen
van dit bnis voor het dubbele van de
waarde ervan;
Overwegende dat voormelde artikelen 50 en 51 van het in gebruik nemen
van gronden spreken en clat deze algemene term zowel de niet gellonwde als de
wel gellouwde gronden omvat; dat het bezigen in cUe llepalingen van sommige uitllrukkingen welke eerder op tot akkerbouw dienenlle grondstukken betrekking
hebben aanduidt dat de wetgever de meest
voorkomende gevallen op het oog heeft
gehad, doch geen verengende interpretatie van de insgelijks door hem gebruikte
algemene term « gronclen 11 rechtvaardigt;
Overwegen<le dat, wanneer de eigenaar
het recht heeft te eisen dat de mijnontginner een grond koopt, aan cUe eigenaar
de vergoeding verschuldigd is welke llepaald werll l1ij de wet die hem dat recht
verleend heeft, zonder dat er aanleiLUng
bestaat om een onderscheid te maken tnssen het door de ontginner inderdaad in
gebruik genomen gelleelte van de grond
en het overblijvende gedeelte, tot het kopen waarvan hij eventueel verplicht is,
noch naargelang cUe gron<l geheel of ten

dele door artikel 17 van dezelfde wetten
- naar hetwelk de artikelen 50 en 51 niet
verwijzen - uitgesloten is van de gronden waarvan het in gebruik nemen door
de ontginner verboden is, tenzij hij de
stellige toestemming ·van cle llovengrondeigenaar verkrijgt;
Dat de aan de ontginner, <lie door de
eigenaar tot het kopen van een grond gedwongen is, opgelegde verplichting de
dubbele waarde van die grond te betalen,
strookt met de bedoeling van de wetg-ever
de eigen<lom afdoende te beschermen tegen cle misbruiken van mijnconcessiehouders bij de ingebruikneming van de goederen in de bovengrond; dat <lit doel niet
zou bereikt zijn zo ook een gebouw dat
bij de ingebruikneming staat op de gron<l
welke de ontginner verplicht is in zijn geheel te kopen, niet or> de dubbele waarde
geraamd wordt;
Dat het middel naar recht fault;
Om die redenen, verwerpt de voorziennig; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
8 september 1960. - 1e kamer. - Voorz-itter H. de Clippele, voorzitter. - VeTslaggeve1·, H. Valentin. - Gelijkl·nidende
concl·nsie, H. R. Delange, advocaat-generaal. ~ Pleite1·s, HH. Simont en Pirson.
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1o MIDDELEN TOT CASSATIE.
BURGERLIJKE ZAKEN.- RECHTER IN BEHOEP
EEN HOGER BEROEP ONTVANGENDE. -

l\iiDDEL

HIERUlT AFGicLEID DAT DE BESLISSING VAN DE
EERSTE RECH'l'ER 1\:RACHTENS DE WET lN LAATS1'E AANLEG GEWEZEN WAS. - ]1.'[IDDEL DAT
VOOR DE EERSTE MAAL VOOR HE'l' HOB' OPGEWORPEN RAN WORDEN.
2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. - AA:-~
LEG.- BURGERLIJKE ZAKEN.- VERGOEDING
GEVRAAGD VAN DE DOOR EEN MISDRIJF BEROKKENDE SCHADE. - JDIS INGESTELD DOOR EEN
WEDUWE PERSOONLIJK EN IN DE NAAM VAN ELK
VAN HAAR :UINDERJARlGE 'KINDEREN. - AFZONDERLIJKE VORDEHINGEN. -

00NCLUS1ES DIG

VEHDELlNG TUSSEN DE AANLEGGEHS JJEPALENDE
VAN DE GEVORDERDE VERGOEDINGEN ENJ IN HUN

LAA'l'STE GEDEEL'fE, EEN GLOBAAL CIJFER AANDUIDENDE. -

DEPALING VAN DE AANLEG.

3° BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN.
VORDERING OP EEN OVERTREDING VAN DE
STRAFWE'r GESTEUND. - VERWEERDEH DIE
HE'l' JlESTAAN VAN EEN GROND VAN RECHTVAARDIGING DOEl' GELDEN. - STELLING NIE'l' ONTBLOOT VAN ALLE ELEMENT DAT DEZE GELOOFWAARDIG MAAK'l'. - BEWIJS VAN ZIJN ONJUlSTHEID OP DE ElSER RUSTENDE.
1° Kan, ·in b·nrgerUjlce zalcen, voo1· de eerste manl v66r het hot voorgestela W01'clen tot sta.vi'llg van een voo1·zien·ing ge-

-26en llij veroordeeld was om haar de som
van 2.505.079 frank te betalen, en doordat
het bestreden arrest hun op dit hoger beroep hun quasi-clelictuele vordering ontzegd heeft, dan wanneer cleze bij exploot
van 7 november 1956 ingestelcle vorclering
sing.)
2° TVanneer, rloo'/' een gem,ene rlrtgvaar- strekte tot het betalen aan aanlegster, zowel in haar eigen naam als in <le lloeclalling, eon tveamve persoonUjlc en ,in de
niglwid van wettelijke voogdes over iecler
naam van haar minrlerjrt1"ige h~'inderen
van haar vijf minderjarige kinderen, van
vet·goelling 1l'!Ytagt van 1le cloor eon misde globule sommen van 32.601 frank en
rkijf bemlckende schcule, is de ove'l' die
rtfzonclerlijlce vo1·aeringen (2) gewezen 7.563.200 frank, en dan wanneer in elk
geval aanlegster in haar laatste conclubeslissing vatbaar voor hager be,roep,
die in voormelde veelvulclige hoecla:w de aan de t·eohter onclerwot·pen oon- sies
niglleden v66r de eerste rechter genomen
cz,usi es, al ware het alleen in h,un rea ewerclen het enige stuk waarin, de
n en (3), de vet·goedingen die het bea1·ag
waarcle van de daarcloor voorgebrachte
van de eerste aanleg te boven gingen,
eisen vastgestelcl is - verzocllt clat verrloor ieder cler awnlegget·s gevmagd beweercler uitsluitend ertoe zou veroonleeld
partlclen (4). (Wet van 25 maart 1876,
worden haar te betalen de globule som
art. 21, 23 en 25.)
van 4.324.109 frank en subsicliair de som
3° TVunneer cle venveerrler in een op een
van 2.614.936 frank, .zulks tot vergoeding
overtrerUng vun rle straf'wet gestewule
zowel van het door de overledene geleclen
b1wgerl'ijlce vonler·ing het bestaan van
nadeel als van het eigen nacleel dat indi1'eohtvaarcl,ig,ing cloet gelllen en wanneer
vidueel aan haarzelf en aan elk van llaar
zijn stelling niet ontbloot ·is van alle
vijf kinderen berokkencl werd, en dan
element flat cleze geloofwaarclig maalct,
wanneer derllalve, aangezien ieder van
·pnst cle last vwn het bew'ijzen van rle ondeze eisen gesteund w.as op een afzonderjtt·isthe'irl ervwn op de eiser in rle vorcle- lijke oorzaak en een afzonclerlijke titel,
ring (5).
te weten respectievelijk de schacle die
door het oneigenlijk misclrijf berokkencl
{ADAM EN DE BOI, WEDUWE ADAM,
werd aan de overleclene, aan zijn wecluwe
T. TREMBLOY.)
en aan elk van zijn minclerjarige kinderen, die eisen ten aanzien van de aanleg
ARREST.
naar lmn eigen beclrag dienclen te worden
gewaardeerd, dit beclrag onbepaalcl bleef
HET HOF; - Gelet op het bestreden wegens niet-bepaling door elk hunner van
arrest, op 22 december 1958 gewezen door het aancleel da t hij in de gevorclercle glohet Hof van beroep te Luik ;
bale veroorcleling vroeg, en clan wanneer
Over het eerste micldel, afgeleicl uit de mitsdien het vonnis, in zover daarbij over
schending van de artikelen 1, 16, 17, 21, die eisen uitspraak gedaan wenl, in laat23, 25 en 33 van de wet van 25 maart 1876, ste aanleg gewezen was en het hoger bede inleidencle titel van het Wetboek van roep daartegen niet kon ontvangen worburgerlijke rechtsvordering inhoudencle, den, onclanks het beclrag van de door aanen 97 van de Grondwet, cloorclat het be- leggers op het vervoercontract gesteunde
streden arrest ten opzichte van aanlegster, eis en het bedrag van de door eerste aanhandelende in haar persoonlijke naam en legster ingestelcle eis, welke wegens het
als voogdes over iecler van llaar vijf min- verschil tussen de oorzaken en de titels
derjarige kinderen, ontvankelijk ver- niet met voormelcle eisen mochten samenklaard heeft het hoger beroep van ver- gevoegd worden, en onclanks de raming,
weerder tegen het vonnis van de recht- bij zijn conclusies verricllt door verweerbank van eerste aanleg van 20 september der die de aanleg van eisen tot betaling
1957, in zover hij bij dit vonnis voor de van sommen niet mocht bepalen; en dan
dood van hun echtgenoot en vader ver- wnnneer, in iecler geval, nu het geen uitantwoordelijk verklaard was op groncl van spraak gedaan heeft over het beclrag van
de door hem begane quasi-delictuele font, de sommen welke eventueel door aanlegTioht tegen een an·est dat een horJe'l' beroep ontvangen heett, het mirlclel h,ient'it
afgeleid tlat rle besUss,ing van de eet·ste
reohtm· kraohtens rle wet in laatste aanleg gewezen was (1). (Impliciete oplos-

(1) Verbr., 2 april 1959 (Bull. en PAsrc.,
1959, I, 761).
(2) Raadpl. verbr., 2 december 1909 en 6 januari 1910 (Bull. en PAsrc., 1910, I, 25 en 59).
(3) Raadpl. verbr., 26 september 1958 (Bull.
en PASIC., 1959, I, 101).
(4) Verge!. verbr., 7 december 1956 (Bull. en
PAsrc., 1957, I, 365).
(5) Raadpl. de noot onder verbr ,, 11 decem-

ber 1953 (An·. Ve1'b1·., 1954, biz. 253; B nll. en
PASIC., 1954, I, 299).
Er is geen aanleiding tot het maken van
een onderscheid desbetreffend naargelang er
uitspraak wordt gedaan over de publieke vordering of over de op een overtreding van de
strafwet gesteunde burgerlijke vordering.
Raadpl. verbr., 25 januari 1960 (Bull. en PAsrc.,
1960, I, 596).

J ------

-27ster en elk van haar minderjarige kinderen gevorderd werden voor iedere van
dcze quasi-delictuele, op omlerscheiden titels gesteunde eisen, het bestreclen arrest
het nagaan van de wettigheid van zijn
beslissing onmogelijk maakt en niet met
reclenen omkleed is :
Overwegencle dat het arrest niet aangevallen is in zover het het boger beroep als
ontvankelijk beschouwcl heeft ten aanzien
van de op het vervoercontract gesteunde
vontering en ten nanzien van de op verweerclers aquiliaanse verantwoorclelijkheid gesteuncle eis van eerste aanlegger ;
Overwegende clat de vordering welke
door aanleg·ster in haar persoonlijke naam
en als voogdes over haar kincleren ingesteld wercl strekte tot vergoecling van het
nacleel dat zo persoonlijk als ex hae-rede
geleclen wercl door haarzelf en haar kincleren tengevolge van het verkeersongeval
wnarbij haar echtgenoot om het leven was
gekomen;
Overwegende, voorzeker, dat, wanneer
verscheidene personen de vergoeding van
het hun door ei:m misdrijf of een oneigenlijk misdrijf berokkencle schade ·vragen,
de eis van elk clier personen, hoewel door
hetzeifde exploot ingesteld; een afzonderlijke vordering uitmaakt welke op een individuele titel berust;
Overwegencle evenwel dat ten deze, al
was in het laatste gecleelte van de door
aanlegster genomen conclusies een globaal
cijfer opgcgeven, de tekst ervan op expliciete manier en in bijzonderheclen de verdeling van de g~.:vorclerde vergoedingen
aanduidde;
Dat het volstaat dat de omstandige opgave van de eisen onder de gronden van
de conclusies opgenomen is, naarclien geen
enkele wetsbepaling aanlegster ertoe verplicllt deze opgave in het eindgecleelte van
haar conclusies te herllalen;
Overwegende dat nit evengcmelde conclusies blijkt, enerzijcls, dat aanlegster
onder meer betaling voor haarzelve van
100.000 frank vordenle, en, voor elk van
haar kinderen, van 50.000 frank, als vergoecling voor het zedelijk nadeel dat hun
berokkend was door hct overlijden van
het slachtoffer, hetwelk aan verweenlers
font geweten was ;
Overwegende dat eruit volgt dat de eis
van elke tler partijen het bech'ag· van de
eerste aanleg te boven ging; dat de andere, voor elke van aanleggers niet bepaalde punten van de eis dienden te worden samengevoegd met de hierboven voor
elk van hen aangeduide sommen in zover
zij in hunnen hoofde uit een zelfde oorzaak voortvloeiden, en dat hun individueel totaal mitsdien het beclrag van de
eerste aanleg te boven g.[ng;
Overwcgende dat de eis die door aanlegster zowel in haar persoonlijkc naam

als in de naam van haar minderjarige
kinderen ex haerefle ingesteld werd tot
vergoeding· van het aan het overledene berokkende nadeel uit dezelfde titel voortvloeicle en volgens de conclusies strekte
tot de betaling van 45.G93 frank, hierinbegrepen 25.000 frank als zedelijke schade
tijclens de overleving; clat daarover bijgevolg door het beroepen vonnis slechts in
eerste aanleg recht was gedaan;
Overwegende dat eruit volgt dat de conclusies welke v66r de eerste rechter door
aanlegster zowel in haar persoonlijke
naam als in naam van elk van haar kinderen genomen werden, zonder dubbelzinnig·heicl aanduidden dat hun eisen die op
grond van verweerders aquiliaanse verantwoordelijkheicl zowel in hun hoeclanigheicl van erfgenamen van het slachtoffer
als in hun persoonlijke naam ingesteld
waren, ten aanzien van elk der aanleggers
onder voorbehoud van hoger beroep zouden berecllt worden;
Overwegende dat, daar de ontvankelijkheid van het hoger beroep niet betwist is,
het hof van beroep zijn beslissing op dit
punt niet behoefcle met reclenen te omkleden;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
scllencling van de artikelen 1315, 1382 en
1383 van het Burgerlijk W etboek, 13, 2G
en 48 van het koninklijk besluit van
8 april 1954, hondende reglement van de
politie van het wegverkeer, doordat het
bestreden arrest aanleggers hun vonlering
ontzegt die gesteund was op de door verweercler begane quasi -clelictuele font, om
de reden << clat zij ten onrechte betogen
dat deze font blijkt nit de vaststelling
dat het (door verweerder bestuurde) voertnig {le rechterkant van de rijweg verlaten lleeft en zo terecht gekomen is op een
znil welke op een vlnchtheuvel stoncl; dat
de eerste rechters ten onrcchte deze stelling aangenomen hebben, verklarende dat
het feit de rijweg te verlaten en in botsing
te komen met een bniten deze weg gelegen
hinclernis op zicllzelve een fout nitmaakt;
da t, zo deze vaststelling· kan leiden tot
llet vermoeden dat de bestuurder een font
begaan heeft door een mallJcenvre onbehenclig nit te voeren ll of door niet oplettencl genoeg· te zijn, bet claar slechts een
feitelijk vermoeden gelclt dat geen bewijs
kan opleveren inclien verweerder van de
feiten een waarschijnlijke verklaring
geeft, ten deze een font van het slachtoffer, welke het arrest als een eenvoudig
geloofwaarclige verklarigen aanziet, hoewel vaststellencle clat verweerder hiervan
het bewijs niet levert doch craan toevoegencle dat hij de last van het bewijs niet
heeft; clan wanneer het feit dat {le bestuurder van een motorvoertnig de rijweg
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verlaat, zo een vlnchthenvel oprijdt en er
met een voorzienbare hindernis in botsing
komt een overtreding van de artikelen 13,
26-1 en 48-1 van het koninklijk besluit van
8 april 1954 en bijgevolg een fout uitmaakt, en dan wanneer derhalve verweerder, die zich van de gevolgen van
deze font wilde bevrijden door het aanvoeren van de font van het slachtoffer,
behoorde het bewijs van deze fout te leveren :
Overwegende dat het feit dat de bestnnrder van een motorvoertuig de rijweg
verlaat, een vluchtheuvel oprijdt en er
met een voorzienbare hindernis in botsing
lwmt een overtrecling van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer aileen dan uitrnaakt indien er geen
groncl van rechtvaardiging aanwezig· is;
Overwegende clat, wanneer hij die dergelijk feit begaat het bestaan van een
groncl van rechtvaardiging doet gelclen,
en zijn stelling niet ontbloot is van een
element dat deze geloofwaarclig maakt, de
last van het bewijzen van de onjnistheid
enan rust op de partij welke hem dat
feit als een font aanrekent;
Overwegende dat het bestreden arrest,
na vastgesteld te hebben dat llet bestaan
van een fout in hoofcle van verweerder
kon vermoed worden, de door hem gegeven lezing van de feiten als waarschijnlijll: en geloofwaardig aanziet, llet ongeval
toeschrijvende aan het onverwacllte gebaar van het slachtoffer dat plots het
stuurwiel zou gegrepen hebben en zodoende de wagen zou llebben doen afwijken; dat, hoewel vaststellende dat het bewijs van deze bewering door verweerder
niet geleverd was, llet arrest beslnit dat
geen enkele font waardoor hij verantwoordelijk kan staan tegen hem bewezen
is;
0,.-erwegende dat het arrest door een
soevereine beoordeling van de feitelijke
omstancligheden der zaak en zonder de bewijslast te verleggen, noch llet begrip van
font in de zin van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek te miskennen, wettig
lleeft kunnen beslissen clat aanleggers
geen reclltvaarcliging gegeven lladden van
de gegrondheicl van hun vordering welke
gesteund was op de overtreding van de
strafwet die zij verweerder ten laste legden;
Dat het miclclel niet kan ingewilligcl
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanleggers tot cle kosten.
8 september 1960. - 1'8 ' kamer. - Yoo?·zitte?-, H. de Olippele, voorzitter. - Yerslagoeve,l-, H. Valentin. - GeU.ikl,uhlende
conclnsie, H. R. Delange, advocaat-generaal. - Ple'ite1·s, HH. Strnye en Pirson.
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OVEREENKOMST. - BINDENDIG KRACHT
TUSSEN PARTIJEN. - 0VEREENKOMST DIE RET
VERVAL VAN DE NA VERLOOP VAN EEN BEPAALDE

TERMIJN INGESTELDE RECRTSVORDERINGEN BEDINGT. - VORDERING llUITEN TERMIJN INGESTELD. - J;]XCEPTIE VAN VERVAL DOOR DE
REORTER AFGEWEZEN. - BESLISSING DIE RE'f
INGAAN VAN DE TERJ\II,JN BEPAALT OP EEN ANDERE DATUllf DAN DIE WELKE ZIJ ALS OVEREENGEKOMEN AANNEEJ\IT. - BESLISSING DIE
ONDERRANDELINGEN •rUSSEN PAHTIJEN INROEPT.
- GEEN VASTSTELLING VAN RET AFZ!EN DOOH
VERWEERDER VAN DE GEDURENDE DE ONDERRANDELINGEN LOPENDE TERMIJN, NOCR VAN EEN
RINDERNIS VAN OVERMACHT WELKE RET INDIENEN VAN DE VORDERING 'l'E BEKWAMER TI,JD
RELET HEEFT.
SCRENDING VAN ARTIKEL 1134 VAN RET BURGERLIJK WETBOEK.
Wnnneer de ove1-eenlcomst cUe cle partijen
binrlt het verva.'l va.n de na ve'l'loop ·uan
een bepnalde tenn,ijn i,ngestelde rechtsvo1·de·t'ingen beclinot, miskent de Mndende knwht van d'ie o·uereenlcomst cle
besliss'ing welke de emoeptie van ·ue,rval
af'wijst cloor cle ve1·weercler opoewoTpen
teoen een nn het ve1·strijlcen vnn cUe
tennijn ingestelde vonlC'ring, cloor het
inga.an van die laatste te bepa.len op een
wndere da.tmn da.n d'ie welh:e zij als
overeengekomen annneem,t en cloor het
bestnnn ·van onde'l·handelinr;en tussen
pa1·tijen ·in te roepen, zonde1· vast te
stollen het.?Ji:i dat cle ve?·wee?'dci' nfoezien heejt cle (}Cflnrencle cUe onclci'handeUnuen lopende te·rmijn te doen oelden, hetzij clnt een h'indenl·is van o'Ue'rmacht cle aanlegoer belet heejt z·ijn vo'/·derino te bekwamer tijfl ·in te dienen.

(Burg. Wetb., art. 1134.)
(BELGISCRE STAAT, MINISTER VAN
LANDSVERDEDIGING, T. WER!lROUCK,)

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 febrnari 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
o,.-er het eerste midclel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1134, 1135, 1315, 1317, 1319, 1320
enl322 van het Burgerlijk Wetboek, doordnt het bestreden arrest aanlegger toepassing geweigerd heeft van artikel 30, paragraaf 5, van cle algemene aanbesteclingsvoorwaarclen voor werken voor de Staat,
welke ter zake voor zoveel nodig toepasselijk gemaakt zijn door de bijzondere
aanb.esteclingsvoorwaarden nr 11.303/9 en
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eisen die meer dan zes maand na de voorlopige oplevering ingesteld worden vervallen zijn ll - de vordering van verweerder ontvankelijk verklaart en zijn beslissing doen rusten heeft op de door de eerste rechter aangenomen gronden, eraan
toevoegende « dat de eerste rechter terecht in dit opzicht vaststelt dat de onderhandelingen tussen partijen feitelijk
het opwerpen van deze groncl van nietontvankelijkheid belet hebben en erop
wijst dat de vonlering binnen zes maanden na de eindbeslissing van het bestuur
ingesteld werd ll; dat de goede trouw zich
zou verzetten tegen het toepassen ter
zake, van een vervaltermijn; dat geen
verjaring van een vordering clenkbaar is
voordat de vordering ontstaan is; « dat
ter zake de vordering pas is kunnen ontstaan toen de geldboeten een definitief
karakter verkregen hadden; dat een in
de loop van onderhanuelingen geuane dagvaarding door appellant terecht als kwellencl zou zijn beschouwd )) ; clan wanneer,
volgens de eerste rechter, de voorlopige
oplevering van het werk op 5 maart 1954
plaats had en de vordering bij akte van
12 november 1955 ingestcld werd; de eerste rechter niet vaststelde llat de onderhandelingen het instellen van de vordering bij akte van 12 november 1955 ingestelcl werd; ue eerste rechter niet vaststelde dat lle onderhandelingen het instellen van de vordering cc belet ll hadden,
doch verklaarde dat « er om trent de vraag
der geldboeten voortdureml tussen partijen onderhandeld werd; dat aanlegger
op 18 october 19G5 nog ecn terugbetaling
van 21.969 frank als geld!Joete ontving en
dat zelfs een andere terugbetaling na het
instellen van de vordering plaats had;
dat, daar de beslissing van het bestuur
nog niet definitief geworden was, er niet
in te zien is hoe uanlegger reeds voorheen
had kunnen 'vervallen zijn van het recht
het g·eschil v66r de rechter te brengen ll
en dat hij zijn vordering binnen zes maanden na de eindbeslissing ingesteld heeft;
dan wanneer de litigieuze bepaling van de
algemene aanbestedingsvoorwaarden het
onbetwiste kurakter van een contractuele
schikking tussen partijen heeft; de feitenrechter deze noch mocht uitleggen noch
mocht toepassen op een met haar termen
onverenigbare manier; het met de in het
bestreden arrest aangehaalcle termen van
artikel 30, paragraaf 5, onbestaanbuar is
te beslissen dat clit artikel toestaat de
vorclering ontvankelijk te verklaren indien zij ingesteld wordt binnen zes maanden na een eindbeslissing· van het bestuur
ten aanzien van het aantal dagen vertraging dat in de rekeningen in aamnerking
client te worden genomen; het !louden van
onderhandelingen tijdens de contractuele

termi.in in genen dele aan het instellen
van de vordering in rechte, al ware het
ter bewaring, in cle weg stoncl; de eis tot
toepassing van een contractuele bepaling
noch kwellend kan zijn, noch een hancleling nit kwade trouw kan uitmaken; de
feitenTechter, hoewel betwistencle dat de
vordering van verweerder ten dage van
de voorlopige oplevering van het werk
ontstaan was, elke verduidelijking omtrent de datum waarop zij volgens hem
zou ontstaan zijn achterwege laat, aldus
het hoogste hof belettende zijn toezicht
nit te oefenen, waaruit volgt dat, daar het
bestreden arrest ten aanzien van de ontvankelijkheid der vordering de bewijskracht van de akten geschonden en zijn
beslissing op een tegenstrijdige, onduidelijke en dubbelzinnige wijze gemotiveerd
heeft, het de door clit middel ingeroepen
teksten heeft geschonden :
Overwegencle dat cle vordering van verweerder strekt tot betaling van een som
welke bij de betaling der rekeningen ingehouden werd als vergoeding wegens te
late uitvoering· van de werken;
Overwegende dat aanlegger betoogd
heeft dat deze vordering niet ontvankelijk was wegens verval, hiertoe steunende
op artikel 30, paragraaf 5, van de algemene aanbestedingsvoorwaarden welke
voorgeschreven zijn bi.i aannemingen van
werken voor cle Staat; uat verweerder
betwist he eft, noch da t de aanneming
onder deze bepaling- viel, noch de inhoml
van deze bepaling- krachtens welke, volgens de niet gecritiseerde vaststelling van
de fei tenrech ter, cc eisen cUe meer dan zes
maanden na de voorlopige oplevering in
rechte ingesteld worden vervallen zijn ll;
Overwegencle dat het arrest, hoewel
vaststellende dat de voorlopige oplevering
op 5 maart 1954 had plaats gehad en dat
de vordering op 12 november 1955 ing-estelcl was, de uoor aanlegger opgeworpen
exceptie Yan niet-ontvankelijkheid afwij st op de in het mid del aangehaalde
gronclen;
Oyerwegencle tlat de vordering van verweercler ontstaan is op het tijdstip wanneer aanlegger de vergoeding wegens te
late uitvoering nfgehouden heeft; clat nit
geen enkele vaststelling van de feitenrechter blijkt dat er op dat tijdstip sedert de voorlopige oplevering van de werken meer clan zes maanden verstreken
was ofwel dat verweerder niet meer beschikte over de nodige tijd om zijn vordering binnen de vastgestelde termijn in te
clienen of dat clit hem door overmacht
onmogelijk was gemaakt;
Overwegen<le dat het bestreuen arrest
eyenmin vaststelt dat aanlegger ervan afgezien hacl die termijn van zes maanden
te doen gelden gedurende de onderhandelingen welke in verband met de afgehou-
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den som tussen partijen gevoerd werden ·
dat deze onderhandelingen aan het instel~
len van de vordering in rechte niet in de
weg stonden en derhalve op de termijn
tot het aanwenden van clit rechtsmidclel
geen weerslag konden hebben;
Overwegende dat, waar hct om de rede!len cUe het aanduidt de door aanlegger
mge.roepen clausule niet wil toepassen en
besllst dat de termijn van verval van de
V?rdering van verweerder ingegaan was,
me~ op de datum van de voorlopige oplevermg van de werken overeenkomstig de
heldere en duidelijke termen van die clausule, zoals het deze aanhaalt, doch op de
datum van de eindbeslissing van het bestuur ten aanzien van het aantal dagen
vertraging dat in aanmerking diende te
worden genomen, het arrest de bindende
kracht der overeenkomst, welke tussen
partijen als wet geldt, miskend en derhalve het in het middel aangeduide artikel 113± van het Burgerlijk Wetboek geschonden heeft;
. Dat het middel in cUt opzicht gegrond
rs;

Om die redenen, en zonder dat het
tweede en het derde micldel, welke op de
feitelijke behancleling van het geschil betrekking hebben behoeven te worden onderzocht, verbreekt het bestreden arrest;
beveelt dat melding van clit arrest zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweercler
tot de kosten; ve1'wijst de zaak naar het
Hof van beroep te Luik.
8 september 1960. - 1e kamer. - Voo1'zUter, H. de Olippele, voorzitter. - Verslaggeve,·, H. Valentin. - Gelijkl·niclencle
concltlsie, H. R. Delange, advocaat-generaal. - PleUe'l's .• HR. de Harven en Van

Ryn.
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ERFDIFJNSTBAARHEID. ERF. BEGRIP.

INGESLOTEN

De omstancUgheicl (lnt cle e·igena(W van
em~. ert een overgang zott k·nnnen verlcn;gen ove·r een nabtwig e·rt slti'it niet
ttU flat (z.it erf, ·in (le h·wiclige toestan{l
te'l' plaatse, een ingesloten C'/'f weze (1).

(Impliciete oplossing.)
(1)
Over hot begrip van ingesloten erf,
raadpl. verbr., 25 maart 1954 (A1·r. Ve1·b1·.,
1954, blz. 513; Bull. en PAsrc., 1954, I, 658);
19 december 1958 (Bull. en PAsrc., 1959, I,
409) en de noot.

(VANHOUDT, T. RAES,)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 november 1958 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt;
Over het middel, afgeleid nit de schencling van de artikelen 682 en 691 van het
Burgerlijk Wetboek, 4 van de wet van
25 maart 1876 op de bevoegdheid en 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
vonnis, zoncler te ontkennen dat zoals de
conclusies van eisers het staand~ hieltlen
het kwestieus perceel van verweerder~
ove~· een losweg naar de openbare weg besclukte, en alleszins na geweigerd te hebben met het gebeurlijk bestaan van een
d~rgelijke losweg rekening te houden, besllst heeft dat kwestieus perceel een ingesloten goecl was, en daaruit afgeleid heeft
dat verweerclers niet moesten bewijzen
dat hun erfdienstbaarheicl van doorgang
een onroerend recht uitmaail:te dat bij
verjaring kon verkregen worden - en
dientengevolge de bezitsvordering - in
casu. de Tecl·integ1·ancle die door verweerders ingeleicl werd. principieel ontvankelijk verklaarcl hecft, onder voorbehoucl alleen van het bewijs dat deze vordering mincler clan een jaar na cle ingeroepen bezitsstoornis ingeleicl wercl, dan
wanncer er geen wettelijk ingesloten erf
bestaat van het ogenblik af dat het kwestiel:s goecl over een andere losweg besclukt clan deze waarover de betwisting
gaat, dan wanneer het bestreclen vonnis
eerst en vooral moest onderzoeken of het
goe~l al dan niet over een losweg beschJkte, clan wanneer een erfdienstbaar~leicl van uitweg ten voordele van een niet
mgesloten erf een onroerencl recht is dat
niet door verjaring kan verkregen worden, dan wanneer het vonnis clus noch
over het bestaan van een wetteli,ik ingesloten erf, noch over cle ontvankelijkheid
van de door verweerders ingelcide bezitsvorclering wettelijk gemotiveercl voorkomt:
Overwegencle dat het bestreclen vonnis
niet erkent clat het aan verweerclers toebehorende perceel geen toegang heeft tot
cle openbare weg, dat na vastgesteld te
hebben « dat het perceel een ingesloten
goed uitmaakt nit hoofcle van de natuurlijke toestancl ter plaatse ll, het vonnis er
aan toevoegt dat aanleggers « slechts verwijzen naar de mogelijkheid - voor verweerclers - over een andere losweg, zij
het door een langere en moeilijkere combinatie, cle openbare weg te bereiken Jl
hiermecle becloelend het verkrijgen va~
een overgang naar de openbare weg over
een ancler naburig goecl;
Dat het vonnis daaruit afleiclt dat er
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bestaan van een ingesloten erf ll ;
Overwegende dat het middel daar het
op een onjuiste interpretatie van het vonnis steunt, feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
9 september 1960. - J'e kamer. - Voo·rzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnememl voorzitter.
Vet·slar;geve·r,
H. Neveu. Gel'ijlcltt.iclenfle oonoltt.sie,
H. Haoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Ploitet·s, HH. Struye en
Pirson.
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MIDDELEN TO'l' OASSATIE. -

Bun-

GERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT DE REOH'l'ETII
VERWIJT CONCLUSIES NIET BEAN'l'WOORD TE
HEBBEN. I3ESLISSING DIE DE REDEN OPGEEFT
WAAROM DIE CONOLUSIES NIET AFDOENDE ZI.JN.
niiDDEL IN FEITE NIET OPGAANDE.

Mist teUeUjlce gronclslag, het miflrlel rlat
rle reohtet· venv·ijt oonolttsies niet bermt·woonl te hebben, wijl de bestreden beslissing de rerlen opgeett tDaa'I'Om rlie
oonclnsies niet afrloenrle zijn.
(BOULENGIER, '1'. SAMENWERKENOE VENNOOTSOHAP
((LA MAISON DU PEUPLE ll.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
sententie, op 16 september 1958 gewezen
door de werkrechtersraad van beroep te
Brussel, kamer voor bedienden;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, doordat de bestreden beslissing nalaat op de conclusies te antwoorden waarbij eiser deed gelden : 1° dat
de werkrechtersraad niet bevoegd was
t·atione mater·iae om te oordelen over de
door verweerster tegen eiser ingestelcle
vordering strekkende tot terugbetaling
van een ontstolen som van 75.000 frank;
2° dat de raacl niet bevoegcl was om quasiclelictuele verbintenissen te beoordelen;
3° dat de ge'incrimineerde fout van eiser
Boulengier de vraag van de cttlpa levis,
lata of lev·iss'ima stelt; dat zulkdanige
vraag zich enkel in verband met verbintenissen om iets te geven (artikel1137 van
het Burgerlijk Wetboek) kan stellen; dat
het door Boulengier uitgevoerd dienstcon~
tract een verbintenis om iets te doen is

en op zulkdanige verbintenis het foutbegrip van vermeld artikel 1137 niet toepasselijk is; 4° dat ter zake van de wetten op
het dienstcontract, zijnde een speciale
wetgeving, er slechts sprake kan zijn van
schauevergoeding wegens gebrekkige uitvoering inzoverre de daad, waardoor de
schade verwekt wercl, het karakter van
een zwaarwichtige reden heeft en tot ver~reking van het dienstcontract aanleiding
geeft om reden van haar zwaarwichtigheill; en doordat, gelet op de feitelijke
vaststellingen van de eerste rechter, de
verantwoordelijkheid voor de diefstal
door de werkrechtersraad in beroep
diende onderzocht te worden en deze
zich ertoe vergenoegt te zeggen dat eisers
verbintenissen als kassier van verweerster de verpliching tot teruggave der ontvangen gelden medeslepen :
Over de eerste twee onderuelen :
Overwegende dat de bestreden sententie vaststelt dat de door aanlegger ingeroepen exceptie van onbevoegdheid rat-ione mater·iae tegen de rechtsvordering
waarbij verweerster de betaling eiste van
75.000 frank, bedrag van het te kort in de
door aanlegger beheerde kas, door aanlegger gegrond werd eensdeels hierop, dat
de vorclering niet haar oorzaak in het beclienclencontract vinclt, anclerdeels hierop,
dat het bepalen van de quasi-delictuele
schuld van aanlegger buiten de bevoeg<lheid van het arbeidsgerecht valt · dat de
~ent~ntie vervolgens beslist dat a~nlegger
In dienst was van verveerster als kassier,
en << <lat een der verbintenissen voortspruitende voor de aangestelde uit dergelijk dienstcontract de verplichting tot teruggave is of, met andere woorclen clat
~le kassier verantwoording verschuldigd
IS voor elk tekort vastgesteld in de kas,
waarvan hem het beleicl is toevertrouwd ll;
Overwegende dat de sententie door dat
antwoord vaststelt dat de vordering van
verweerster haar oorzaak vindt in het
bediendencontract en derhalve de reden
opgeeft waarom de werkrechtersraacl bevoegd was om van die vordering kennis te
nemen en waarom de exceptie van onbevoegdheid niet gegrond was ;
Over de andere onderllelen :
Overwegende dat aanlegger door de in
clie onderdelen bedoelde conclusies v66r
de rechter in hoger beroep liet gelden flat
geen veroordeling tot schadevergoec1ing
tegen hem kon uitgesproken worden;
Overwegende dat de bestreden sententie
hierop wijst dat de vordering van verweerster eigenlijk strekt tot teruggave
van een som die aan aanleg·ger als kassier
toevertrouwd was geworc1en;
Dat de rechter aldus de reden opgeeft
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waarom de conclusies niet .afdoende waren;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, wegens tegenstrij digheid in de motivering die met een gebrek aan motivering
gelijkstaat, doordat de bestreden sententie, enerzijds, beslist dat beide partijen
een zekere fout in de gepleegtle tliefstal
hebben en, anderzijtls, eiser aileen veroordeelt tot de ganse herstelling van de
door die font verwekte schade :
Overwegende, eenscleels, dat, zo de
rechter in hoger beroep, in de niteenzetting van de rechtspleging, er aan herinnert dat de eerste rechter oordeelcle « tlat
beide partijen een zekere verantwoorclelijkheicl dragen in het feit dat aanleicUng
heeft gegeven tot het geding ll, hij die beweegreclen niet overgenomen heeft en de
sententie van de eerste rechter vernietigd
heeft;
Overwegencle, anderdeels, dat cle rechter in hoger beroep aanlegger niet veroordeelt tot herstel van de schacle welke
door een ter gelegenheid van een cUefstal
door aanlegger begane font zou berokkencl geweest zijn, doch wel tot teruggave
van cle aan aanlegger toevertrouwcle som,
naclat hij vastgesteld had dat aanlegger
niet het bewijs van heirkracht of overmacht leverde ;
Dat het mid del in feite niet opgaat;
Over het clerde milldel, afgeleill nit cle
schcnding van de artikelen 77 en 123 van
de wet van 9 juli 192G op de werkrechtcrsraden, doordat de bestretlen beslissing ·
niet de summiere uiteemr,etting van het
stelsel van ciser behelst :
Overwegencle <lat het middel met de bewoordigen van !le sententie strijdig is;
Dat het feitelijke grondslag mist;
Om die re<1cnen, verwerpt de voorziening; veroonleelt aanlegger tot de kosten.
9 september 19GO. - 1e l;:amer. - VooTzUter, H. Yanc1ermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslnrf{feveJ·,
B;. Neven. - Gelijklu.idcncle concl·us'ies,

H. Haoul Hayoit de Termicourt, procnreur-generaaL

JI, blz. 707;
902; Repe1·t.
et filiation,
nr 111; Repert. Dalloz de droit ei·vil 1952,
v° Filiation natuJ•elle, nrs 76 en 77.
'
(2) DE PAGE, bd. I, nr 1150; Ann. dn notcu·iat
et de l' em·egistrement, 1958, biz. 80.
(1)

PLANIOL en RIPERT, bd.
MARTY en RAYNAun, bd. I, blz.
pmt. dr. belge, yo Paternite

Weliswaar had senator Orban de opinie uit-
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1° NATUURLIJK KIND. - ElRKENNHiG IN
DE AKTE VAN GEBOORTE. - YORMEN.
2° NATUURLIJK KIND. - ACHTEREENYOLGENDE ERKENNII\'GEN DOOR TWEE PERSONEN
VAN HETZELFDE GESLACHT. - EJERSTE ERKEN1\'II\'G ALLEEN GEYOLG HEBBENDE ZOLANG ZIJ
1\'IET VERNIETIGD IS GEWEEST. - REGEL 'IOEPASSELIJK ZELB'S ZO DE TWEEDE ERKEI\'NING
DOOR EEN WETTIGING GEVOLGD WORDT.
1° De eTkenminu va11. een natwu1'l'ijlv Jcind,
in cl'iens akte va.n ueboorte, client n-iet
in sa.cra.nwntele lJewoordinuen uedann te
1vonlen.,· het volstnn.t clat het inzicht om
het k-ind te erlvennen zelce1· en onrlttblJelz·ii1Jtill -is (1). (Burgeri. Wetb., art. 334.)
2° l-Va.nnee1· een 1wtunrlijlc kind achteJ'een·uolgens doo·r twee pe1·sonen vnn hetzelfde ueslncht e1·kencl -is ueweest, heett
a.lleen cle eerste erkenninu uevolu zolnnu
zij niet ve1·n·iet'igd is geweest; die 1·euel
is toepnsselijk zelts zo de tweecle erlcenn-in.u door een 1vett-iging uevo,lgil
worilt (2). (Burg. Wetb., art. 339, lid 2,

aangevuld door art. 7 van de wet van
10 febrnari 1908.)

(VANDENIJERGH, 'r. HENDRICKX.)
ARRESl'.
I:IEJT HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 mei 1959 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van eerste annleg te Leuven;
Over het eerste milldcl, afgeleid nit de
schending van de artikelen 334 van het
Bnrgerlijk Wetback en 97 van de Grondwet, doordat het bestreclen vonnis, hoewei vaststellencl dat de registers van de
bnrgerlijke stand geen melding muken
van een erkenning van het kind door de
vader, doch wel van een erkenning door
de moeder, toch aanlegger als natuurlijke
vader van het kind veroorcleelcl heeft om
tot de kosten van levensonderhoud van
clit kind bij te dragen, om reden dat aanlegger zelf de geboorte van het kind aan
de ambtenaar van de bnrgerlijke stand
ging aangeven en verklaarde dat hij de
vader ervan was,- wat, volgens de rechtgedrukt, voor de Commissie van justitie van
de Senaat op 7 maart 1957, dat er een uitzondering op de regel werd gemaakt wanneer de
tweede erkenning door wettiging gevolgcl was,
behoudens vernietiging van die erkenning (Pasinomie, 1958, biz. 99); maar die opmerking
verwees naar het voorontwerp van de rege~
ring, hetwelk naderhand door de Commissie
gewijzigd werd.

-33bunk, noodzukelijkerwijze beduillde dut
hij het kind erkende, dun wunneer, imlien
de erkenning niet met sucramentele bewoordingen moet gedaun worden, de termen wuuruit de erkcnning afgeleid wordt
niet ulleen de erkenning van een vadersclmpsband moeten insluiten, muur ook
de wil een wettelijke kracht nan deze
band te geven; dai1 wnnneer het feit een
kind als het zijne te verklaren niet noodzakelijk insluit dut men aan cleze band
een wettelijke kracht wil geven, dun wanneer het bestreden vonnis geen enkele omstamligheill aunhaalt waaruit zou voortvloeien dat de verklaring deze wil zou
behelzen:
Overwegende dat het bestreden vonnis,
om te beslissen dat aanlegger llet natuurlijk kind Alexis Vandenbergh in de ukte
van geboorte erkend heeft, eenscleels, in
rechte, llierop steunt dat de erkenning
van een natuurlijk kincl niet in bepaalde
en sacramentele bewoordingen client gedaan te worden, dat het volstaat dat het
inzicht om het kind te erkennen duidelijk
uit de gebruikte bewoordingen of uit de
omstandigheclen blijkt, dat de erkenning
zelfs stilzwijgend geschieden kai1, en andei·cleels, in feite, op de beweegre{lenen
dat het kind in de registers van de burgerlijke stand ingeschreven wercl a1s
zijmle de zoon van Cornelius Henricus
Vandenbergh - hier aanlegger - en van
Philomena, Magdalena Hendrickx, ongelmwd, en dat het feit dat aanlegger zelf
de geboorte van zijn kind nan de officier
vun de burgerlijke stand is gaan aangeven en verklaarde de vader er van te zijn
ten genoege van rechte hewijst dat l'dj
het kind erkende;
Overwegende dat de rechter uit die feiten afgeleid heeft dat aanlegger het inzicht had om het kind te erkennen en dit
voornemen in de akte van geboorte ten
uitvoer gebracht heeft; dat de rechter
door dergelijke afleiding te doe:U geen van
de in llet miclclel aangednicle wetsbepalingen geschonden heeft;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweecle midclel, afgeleid nit
de schencling van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317, 1318, 1319, 1320 en 1322
van llet Burgerlijk vVetboek, betreffende
de bewijskracht vun de ukten, in onclerhavig geval de namens aanlegger v66r de
rechtbank genomen conclusies, doorclat
het bestreden vonnis, in zover het aanlegger veroorcleelt tot het hetalen van de
som van 13.475 frank uitmakencl zijn bijclrage in het onclerhoud van het kind sinds
april 1956 tot op de datum van het exploot van rechtsingang, niet het minste
antwoord gaf op het door aanlegger in
zijn conclusies ingeroepen micldel waarbij
hij staande hielcl « dat, in rechte, een verVERBR.,
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oordeling· tot een onderhoudspensioen voor
het verleden niet kan bekomen worden,
vermits de vorclering slechts door cle tegenwoorclige en toekomencle behoeften van
de eisende partij kan gerechtvuardigll
worden));
Overwegencle clut het bestretlen vonnis,
eenscleels, vaststelt dat nanlegger zich
v66r de vrederechter vun het kanton
Haacht op 1\J september 1932, vrijwillig
verbonden hacl aan verweerster wekelijks
een onderhoudsgeld van 175 frank voor
het kind te storten, en, anclerdeels, de in
het middel g·ecritiseerde veroordeling hierop steunt dat aanlegger cleze door hem
aaugegane verbintenis voor de periode
gaamle van april 1956 tot 18 october 1957
niet is nagekomen;
Dat vermekle vaststelling en reden een
gepast antwoord op de in het midclel overgenomen conclusies uitmaken;
Dat llet miclclel feitelijke grondslag
mist;
Over het dercle middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 203, 331 en 333
van het Burgerlijk vVetboek (respectievelijk gewijzigcl cloor de artikelen 3 en 5
van de wet van 10 februari 1958), 339 van
hetzelfde wetboek, zoals het door artikel '7 van voornoemde wet van 10 februari
19;)8 aangevulcl werd, doortlat in untwoord
op het door aanlegger ingeroepen miclclel
waurbij aangevoercl werd dat, wat de periode na de 4'8 juni 1S58 aangaat, de vorclering, in alle geval, noch ontvankelijk
noch gegToncl was, om reden dat op die
datum de oorspronkelijke eiseres - hier
"i'erweerster - met Edwarclus Monnaie in
het lmwelijk getreden was, dat, in hun
huwelijksakte de echtgenoten het kind
Alexis Vandenbergh erkeml en gewettig{l
hehben en dat, bij toepassing van de regel
volgens welke een gewettigll kind met een
wettig kind volleclig gelijkgesteld wordt,
de verplichting· tot omlerhoud uitsluiten<l
rust op de ouders die het kind gewettigd
hebben, het bestreden vonnis, toepassing
makend van het artikel 7 van de wet van
10 februari 1958 dat artikel 339 van lle't
Burgerlijk Wetboek heeft aangevuld, beslist dat de eerste erkcnning alleen uitwerksel heeft zolang zij niet is vernietigcl,
en dat ter zake geen vernietiging van de
ene of van de andere erkenning gerechtelijk wercl aangevruugd, dan wanneer een
uitzonclering aan het principe van dit artikel 7 worclt gebracht wanneer de tweede
erkenning {1oor een wettiging gevolgcl
wordt en dit behalve vernietiging van
deze laatste erkenning :
Overwegem1e clat, naar luid van l1et
tweede lid van artikel 339 van het Burgerlijk Wetboek, zoals dit bij artikel 7
van de wet van 10 februari 1958 werd aangevuld, walllleer een kind door meer clan
een persoon van hetzelfde geslacht erkeml

-34is, aileen de eerste erkenning gevolg heeft
zolang zij niet vernietigd is ;
Overwegende dat geen wetsbepaling van
dat principe afwijkt wanneer een latere
erkenning door een wettiging gevolgcl
wordt;
Dat het micldel naar recht faalt;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
9 september 1960. - 1'6 kamer. - Voo1'z1tter, H. Vandermerscll, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Ve1·slaggevm·,
H. Neveu. Gelijlcl,uiclenfle oonol1t8'ie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiter, H. Faures.
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BESOHERMING
VAN
DE
MAATSOHAPPIJ TEGEN DE ABNORMALEN (WET TOT). INTERNERING. VERDAOIITE AL DAN NIE1' AANGEDAAN DOOR
ERGE GEESTESSTOORNIS OF GEESTESZWAKHEID
WAARDOOR IIIJ ONBEKWAAM WORDT ZIJN DADEN TE BEHEERSEN. - SOEVEREINE REOORDELING DOOR DE FEI1'ENREOHTER.

nis, waardoor hij onbekwaam is zijn daden te belleersen;
Dat hij zijn beslissing steunt op de verslagen van twee wetsdokters en vaststelt
clat het advies van clokter De Baets de
conclusies van gezegde wetsdokters niet
ontzenuwt;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantHHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en da t de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
12 september 1960. - 2° kamer. - YoOJ·zitter, H. Bayot, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. De Bersnques. - Gelijklu·idenae conolusie, H. F.
Dumon, advocaat-generaal.
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AHBEIDSBESOHERMING. - ALGE~IEEN
REGLE<YmNT. -- 'J'ONEELZALEN. - HUURDER
YAN DE ZAAL OINEMATOGRAPHISOHE VERTONINGJGN GF~GEVEN HEBBENDE SPIJTS HET FEIT DAT

De fe#en1'eohte1' oo1·aeelt soeve1'ein in
jeUe of fle 11e1'aaohte al dan n·iet aan.rtefla.an is door m·ge geestesstoo1·nis of
geesteszwalcheicl waarrloo1' hif onl!elcwarwn wonlt ziy'n rlaflen te l!eheersen (1). (Wet van 9 april 1!130, art. 1

en 7.)
(DEBRAUWERE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 juli 1960 gewezen door het
Hof van !1eroep de Brussel, kamer van
inbesch ultligingstelling;
Over het middel, afgeleid nit de schencling van de artikelen 1 en 7 van de wet
van 9 april 1930 tot beschenning van de
maatschappij tegen de abnormalen, doordat nit een attest van clokter De Baets
zou blijken clat aanlegger niet is aangedaan door erge geestesstoornis, zoclat ue
voorwaarde vereist om de uitgesproken
internering te rechtvaardigen niet vervuld
is;
Overwegende clat de feitem·echter soeverein oordeelt of de verclachte al dan
niet, aangedaan is door erge geestesstoor(1) Raadpl. verbr., 17 november 1947 (A1·r.
Yerbr., 1947, blz. 367; B1tll. en PAsrc., 1947, I,
480) en 8 februari 1954 (Bull. en PAsrc., 19M,
I, 508).

DIT LOKAAL AAN DE REGLEMENTAIRE YOORSOHIUFTEN NIET BEAN'rWOORDDE. - ];JIGENAAR
l\fE'r DE EXPLOITANT VEROORDEELD Ol\f DE EXKELE REDEN DAT IDJ DE ZAAL IN HUUR BLEEF
GEVEN. -

0N\VETTIGHEID.

Is onwett'ir! de 1Jeslissing vwn rle fe'itenreohte?· cUe, vaststellencle dat tle h1t'll'i'de1' van een toneelza.al er oinem.a.togra}Jhische vertoningen aegeven harl spijts
het feU dat ae floor het algem.een 1'eglement van cle rw1Jeiclsl!eschermiuu voo'l'z·iene ·voorsohrij'ten e1· niet geeer7Ji.edigcl
waTen.. de eigenaar van gezegde zanl
veroonleelt o1n ·reohtstt·eelcs meclegewerlct te hebben aan het misdri.it van
de h·lt'u.rde1', rlooT 011 cle enkele 1·eclen te
stennen clat hif de zanl wellc•e niet mee1·
aan de ·replementr~iTe voorsohriften l!eantwoonlde in h1t1t1' bleej geven.

(YAN DAELE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 februari 1960 gewezen door
llet Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleicl uit de schending van artikel 6G van het Strafwetboek, doordat het llof van beroep het louter verhuren van de kwestige zaal heeft
aanzien als eenrechtstreekse medewerking
aan de uihoering van het misdrijf dat in

-35hoofde van Georges Peersman wer<l weerhouden, dan wanneer voor de toepasselijkheill van artikel 66 van het Strafwetboek onder meer : 1° het stellen van een
positieve daad vereist is en geen deelneming door onthonding, 'in C£LS'n het niet in
orde brengen van de zaal, mogelijk is;
2° er een eenheicl van misdadig inzicht
tussen de dader en de cleelnemer moet bestaan, en geen enkel van deze bestanddelen terzake verwezenlijkt, noch bewezen
is in hoofcle van aanlegger in verbreking
en minstens dat het bestaan ervan <loor
het hof van beroep niet werd vastgesteld,
terwijl tenslotte client opgemerkt dat,
wanneer de eigenaar van een feestzaal de
aanpassing van het reglement niet doet,
llij of zijn vertegenwoorcliger, in cnsn
aanlegger in verllreking, niet verantwoordelijk zijn llat de huurder toch cinemavertoningen geeft, wanneer hij het in
rechte niet mag doen en wanneer hij zoals
ter zake sedert geruimen tijd de huur niet
meer betaalt :
Overwegende dat het arrest, om aanlegger te veroordelen, enkel steunt op het
feit dat, desondanks hij niet onwetend
was dat de huurder van de kinemazaal
vertoningen gegeven had spijts het feit
dat deze zaal niet beantwoordde aan de
wettelijke voorschriften voorzien in het
algemeen reglement van de arbeidsbescherming, << de zaal in huur gegeven
bleef ));
Overwegende dat het in lmur blijven
geven van een kinemazaal die aan bovengemelde voorschriften niet beantwoordt
geen medewerking uitmaakt, in de zin
van artikel 66 van het Strafwetboek, aan
de uitvoering van het misclrijf gepleegd
door de exploitant van die zaal clie ze niet
in orde heeft gebracht;
Overwegende derhalve dat het arrest,
waar het verklaart clat het in lluur blijven geven « als een rechtstreekse meclewerking moet aanzien worclen aan de uitvoering van het misdrijf (art 66 van het
Strafwetboek) )) en « dat het zonder belang is te onderzoeken wie van heiden de
verplichting had het nodige te doen voor
het in orde brengen van de zaal )), zijn
beslissing niet wettig rechtvaarcligt;
Dat het micldel gegronc1 is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, lloch enkel in zover het aanlegger veroon1eeld heeft tot een geldboete
van 50 frank en tot de helft cler kosten;
beveelt dat melding van onderhavig arrest
zal gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigcle beslissing; laat
de kosten de Staat ten laste; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van beroep te Drussel.
12 september 1960, - 2e kamer. - VoorZ'ftte,r, H. Bayot, raadt-:heer waarnemend
voorzitter. - Ve,rslngge·ve,r, H, ·wauters.

-

Gelijkliddende concl'l!S-ie, H. F. Dumon,

advocaat-generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. VERWEERMIDDEL VREEMD AAN HE'r TEN LASTE VAN
J>E BEKLAAGDE WEERHOUDEN MISDRIJF. GEEN YERPLICHTING OM HET TE llEANTWOORDEN.

De ?'echter fl'ient ee1~ ver·wee'l'rnidclel clnt
in de concl,ns,ies vnn de beh;lnngde 1£-it[JCdJ·nlct is en da.t vreernd is nan het dam·
hem bettJeC'Cn verlclnard m'isd,r-ijf, niet te
benntwoonlen (1).
(L. EN H. PIEYNS, T, PERSONENVENNOO'fSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « JlELGIAN !irACMILLAN OIL CY )),)
ARREST.
RET HOF ; Gelet op het vonnis, op
26 januari 1960 in hoger beroep gewezen
door de Correctionele Hechtbank te Gent;
I. vVat de voorziening van Lucien
Pieyns betreft :
A. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke vordering :
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat llet vonnis de conclusies van
aanlegger niet heeft beantwoord, die beweercle dat llet niet ten gevolge van het
opc1agen van de door hem bcstuurde auto·
is dat de bestuurder van cle camion, Matheus, heeft moeten remmen, met het gevolg· dat clie camion slipte en het rijtuig
van verweerster beschacUgde :
·
Overwegencle clat het vonnis het ten
laste van aanlegger ge1egc1e misclrijf niet
steunt op' het feit dat hij voor Matheus
zou zijn opgedaagd c1och wel op de omstnndigheicl dat wanneer Matheus, die
sneller reed clan aanlegger, hem wilde inhalen, deze laatste plotseling zijn linker
richtingsaanwijzer cleed werken en niet
zo ver mogelijk naar rechts uitweek zonder zijn snelheicl op te voeren; dat de
rechter de conclusies van aanlegger betreffende dit opdagen niet cliende te benntwoorden vermits hij geenszins besliste
dat de tegen aanleg·g·er uitgesprokene veroorclelillgen in de door die conclusies bedoelde mal]muvre hun oorzaak von den;

(1) Verbr., 23 december 1957 (Bull. en
1958, I, 440).

PASIC.,
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Dat bet middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweecle midclel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 17 en 21-4 van
de Wegcode van 8 april 1954, gewijzigd
door llet koninklijk besluit van 4 juni
l!J58, doorclat het vonnis een overtrec1ing
ten lastc van aanlegger bewezen heeft
verklaard dan wanneer de elementen ervan niet vaststonden :
Overwegende dut bet vonnis uitdrukkelijk l•eslist da t artikel 17 te dezen niet
toepassclijk is ;
Dat het de bestanddelen van de bij artikel 21-4 van de Wegcode voorziene overtreding beeft vastgesteltl, vermits bet releveert dat aanlegger, door :M:atbeus ingelmald, niet zo ver mogelijk naar recllts
is uitgeweken zonder zijn snellleid op te
voeren;
Dat llet mic1c1el feitelijke grondslag
mist;
En overwegencle dat de substantH\le
of op straf van nietiglleic1 voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
B. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering :
Oyerwegende dat aanlegger geen bijzonder mi<ldel inroept;
II. Wat de voorziening van Henri
Pieyns betreft :
Overwegende dat uit de stukken waarop
het hof acht vermag te slaau niet blijkt
dat de eis tot verbreking betekend wenl
aan de partijen tegen dewelke zij gericht
is;
Dat de voorziening clus niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt uanleggers tot de kosten.
12 september Ul60.- 2° kamer.- Voo'i'zitter, H. Bayot, raadsheer waarnemeud
voorzitter. - Ye1·slagyever, H. De Bersaques. - GeUjkluidende aoncl~tsie, H. F.
Dumon, advocaat-generaal.
Pleiter,
H. VanRyn.

2"

KAMER. -

12 september 1960

VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOJVIST ONTSTAAN).
VERANTWOORDELIJKREID YAN DE AANSTELLER.
FOUT REGAAN DOOR DE AANGESTELDE IN ZIJN
REDIEI'UNG. DEGRIP.

Opdat een toutieve daad van de aangestelde de verwntwoonlelJijlche·id van de
aansteller zo~t medeb1·engen, volstaat het

flat zij gedm·encle de bediening getJleegcl
werd en clat zij met fleze in ve·rbM~d
staat, ware het onreohtst1·eelcs en occasioneel (1). (Burg. Wetb., art. 131::4.)
(VAN WII\'CKEL EN CONSDRTEN, T. MEYVIS EN
<< CAIS8E PATRONALE DU COMMERCE ET DE
L"INDUS'rRIE )), EN DE COOK) 1'. MEYVIS EN
CONSORTEN.)
ARREST,

HET HOF; - Gelet op bet bestredeu
arrest, op 21 november 1959 gewezeu door
het Hof van beroep te Brussel;
Overwegencle dat de voorzieningen samenhangend zijn;
' I. Wat betreft de voorzieniug van de beklangclen Fran!:Ois Van vVinckel, Victor
Decock en Francis Verheyden :
A. In zover zij gericllt is tegen de beslissiug gewezen over de publieke vordering :

Overwegende dat de substantH\le of
op straf van nietigheid voorgescllreYen
rechtsvormen werdeu nageleefd en da t de
beslissing overeenkomstig de wet is;
B. In zover zij gericht is tegeu de besli!lsing gewezeu over de burgerlijke vorcleringen :
Qyerwegencle du t bij akte neergeleg d ter
griffie van het hof op 22 april 1960, aauleggers afstancl hebben gcclaan van lnm
voorzieuing voor zoyer zij gericht is tegeu
de beslissing over de bnrgerlijke vonlering
ingesteld door de gemene kas « Sociale
Voorzorg JJ ;
Overwegencle dat, wat betreft de beslissing over de burgerlijke vordering ingesteld door Meyvis, de aanleggers Fnm~;oi.~
Vuu vVinckel en Victor Decock gemi enkel
middel tot staving van hun voorziening
a an voeren;
Overwegenc1e dat de voorziening van
Francis Verheyden, voor zover zij gericht
is tegen de beslissing gewezen over de burgerlijke vordering tegen hem door Meyvis
ingestelcl, niet ontvankelijk is, bij gebrek
aan belang, vermits, ingevolge de vrijspraak van Verheyden, het hof van beroev
zicll onbevoegd heeft verklanrd om van
clie vorclering kennis te nemen;
Overwegeude clat Francis Verheyden,
voor zover zijn voorziening gericht is tegen de beslissing gewezen over· de burgerlijke vordering door hem tegen :i\'Ieyvis ingestelcl, geeu enkel micldel tot staving aanvoert;
II. ·wat betreft de voorziening van de
burgerlijk
verantwoordelijke partijen
(1) Verbr., 30 september 1957 (Bull. en
1958, I, 62); raadpl. verbr., 10 februari
1958 (ibid., 1958, I, 635).
PASIC.,

-37lige verklaring van de onpartijdige getuige De Ruyter, Denis de eerste was die
een slag toebracht; dat hij hierdoor de
A. Overwegende llat bij akte neergelegd vechtpartij ontketencle ll; 4° (( <lat ... vastter griffie van het hof op 22 april 1960 staat dat de houding van betichten Meyaanleggers afstancl hebben gedaan :ran hun vis en Denis uitclageml was ll ; 5° <( dat de
voorziening voor zover zij gericht 1s tegen vechtpartij die volgcle op de tussenkomst
de beslissing over de burgerlijke vorde- van Meyvis, in verband of naar aanleiding
ring ingesteld cloor de gemene kas « So- van het optreden van Meyvis, als syndicaciale Voorzorg ll;
list, ontstaan is ll; 6° (( dat dit optreden,
B. vVat betreft de beslissing over de zoals hoger overwogen ~·evaarlijk was en
burgerlijke vonlering ingesteld door Mey- aanleicling tot de vechtpartij gaf ll ; doordnt, eerste onderdeel, die motieven de bevis :
slissing van de rechter over de grond niet
Over het middel, afgeleid uit de schen- wettelijk rechtvaarcligen, volgens welke
ding van cle artikelen 1382, 1383 en 1384 beslissing de aanleggers in cassatie Devan het Burgerlijk vVctboek en 97 van de cock en Fran(;ois Van Winckel de feiten
Grondwet, cloorclat het bestreclen arrest pleeg'<:len tijllens de b<~c1iening waarvoor
annleggers in cassatie vennootsclmp (( Con- zij gebruikt werclen, tweede onclerdeel, of
serves Marie Tlmmas ll en Louis Van in alle geval strijclig zijn, alclns het hof
Winckel in hoedanig·hcicl van burgerlijk in de onmogelijkheid stellenu zijn toetlllnS]Wflkelijke partijen resJJectievelijk zicht uit te oefenen, dercle ondercleel, en
voor hun aflngestelclen Decock en JJ'rancois het miclclel niet beantwoorden dat bij conVan Winckel veroorcleelt, enerzijds, hoof- clusies door annlegger Louis Van Winckel
delijk tot het betalen van cle kosten cler aangevoercl ·1verd :
pubheke vorcleriug respectievelijk ten
Over het ecrste en het derde ondercleel :
laste gelegcl van Decock en Francois Van
'IVinckel anderzijds, hoofclelijk tot het beOverwegende clat opdat de aansteller
talen aa~1 verweercler in cas sa tie i.\'Ieyvis, verantwoonlelijk zou zijn op groncl van
burgerlijke partij, van een bed rag van artikel 1384, lid 3, van het Durgerlijk
BG.557 frank met de interesten en de kosvVetboek, het niet is vereist, dat de door
ten bij wijze van schaclevergoecling, zon- zijn aangestelde begane schadelijke claad
cler ac.ht te slann op de door nnnlegger in cleel uitmake van cle hem toevertrouwcle
cnssatie Louis Van 'IVinckel regelmatig bediening ;
genomen conclusies, waarbij hij deed gelDat het voldoemle is clat cleze daad
den : (( clat de uitdaging en de aanval plaats hncl in de uitoefening van de beLliewaarvnn betichte (de aanlegger Francois ning en cla t er tussen be ide een, zelf~ onVnn vVinckcl) het slachtoffer was, hem rechtstreeks en occasioneel, verbancl bewcrkelijk hebben verplicllt te treden bui- staat;
tcn de normale functie van autobusgeleiOverwegencle clat het bestreden arrest
der die hij als aangestelcle van zijn vader vaststelt (( {lat de werkgevers immers,
ver~ulcle; dat de tegenpartijen en nnme- waar zij opdracht gaven aan hun werkli"jk Meyvis wanneer zij dergelijke hou- nemers met de autobus te rijclen of deze
dino· aanna~en, wisten dat zij betichte te vergezellen, konden voorzien dat, in cle
(de "'aanlegger Francois Van vVinckel) gin- uitoefening van hun opdracht, de werknegen verplichten buiten zijn functie te tre- mers in moeilijkheden, gelijk ten cleze zich
clen ll om reden dat ((de werkgevers (aan- voordeclen, konden geraken ll ;
legge{·s vennootscllap (( Conserves Marie
Overwegende dat de rechter in beroep
ll'l..'llumas ll en Louis Van Winckel) immers,
waar zij opllracht gaven aan hun werk- nit tleze vaststelling te rech t heeft kunnen
nemers met de autobus te rijden of deze afieiden dat de door de beklaagclen Van
te vergezellen, lwnden voorzien clat in cle Winckel en Decock begane schadelijke dauitoefening van hun opdracht de werkne- den in de uitoefening van hun becliening
mers in moeilijkheclen, gelijk ten deze zich plaats hebben gellad en niet vreemd wavoordeden, konden geraken ll en dat ren aan die bediening, en (( clat clerhalve
(( Meyvis bij zijn optreclen zich vooral tot de (( S. V. Marie Thumas ll burgerlijk vercloel stelde een toespraak tot de werksters antwoordelijk is voor haar aangestelcle
te richten ll, dan wanneer het bestreden Decock, en Louis Van Winckel voor zijn
arrest anclerzijcls vaststelt : 1 o dat Meyvis aangestelde Fran(;ois Van vVinckel ll;
Overwegende dat deze beweegredenen
<( ••• hierdoor het risico van een opstootje
aanvaarclcle ll ; 2° (( dat Meyvis en Denis van het arrest tevens op passende wijze
(een andere syndicale afgevaarcligde) . de in het middel vermelde conclusies van
waar ze hun wagen v66r de autobus deden aanlegger Louis Van Winckel beantwoorstoppen en alsdan de autobus tot stilstand den;
Overwegende dat mitsclien het eerste en
brachten, ervan niet onwetend konclen
zijn dat zulks aanleiding tot moeilijkhe- het clerde ondercleel feitelijke grondslag
den kon geven ll; 3° (( dat blijkens de stel- missen;
« S. V. Conserves :Marie Thumas ll
Louis Van vVinckel :

en
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Over het tweede onderdeel :
Ovenvegende dat llet bestreden arrest
er op wijst « dat Meyvis bij zijn optrec1en
zich vooral tot doel stelde een toespruak
tot de werksters te ricllten, al aanvaardde
llij llierdoor llet risico van een opstootje ll,
en tevens zoncler zicll tegen te spreken
vaststelt « dat Meyvis en Denis, waar ze
hun wagen v66r de autobus cleden stoppen
en alsdan de autobus tot stilst:md brachten, ervan niet onweteml konden zijn dat
zulks aanleiding tot moeilijklleden kon
geven .. . en dat hun lloucling uitdagend
WHSll;

Overwegende dat, in strijd met de bewering van aanleggers, het arrest nergens
nanstipt « dat de handelingen van Meyvis
een veclltpartij ontketenclen en dat hij llet
risico van een kloppartij aanvaartl had ll ;
dat het integencleel vermeldt « dat Denis
de eerste was die een slag toebracllt en
dat hij hierdoor de vechtpartij ontketende ... ll;
Overwegende ten slotte dat door te beslissen dat, toen zij in de lleersencle omstandiglleclen de bedoelde opclracht gaven,
de aanstellers konden voorzien « clat hun
werknemers in moeilijklleclen, gelijk ten
deze zich voorcleden, konclen geraken ll,
llet arrest cluiclelijk te kennen geeft dat,
rekening lwudend met cle ornstancligheclen,
waarin de werknemers hun bec1iening uitoefentlen, de ten laste gelegde feiten met
die bediening in verb and stonclen;
Overwegencle dat mitsc1ien in het arrest
nocll tegenstrijdigheid, noch clubbelzinniglleicl sclluilt;
III. Wat betreft de voorziening van de
burgerlijke partijen gemene verzekeringskas tegen arbeidsongevallen « Caisse patronale cln commerce et de l'inclustrie ll en
Victor Decock :
Overwegencle clat bij akte neergelegtl ter
griffie van llet lwf op 22 april 1960 nanleggers afstancl llebben geclaan van hun
voorziening ;
Om cUe rcclenen, voegt de voorzieningen
sam en ; decreteert de a fstnncl van de voorzieningen van de beklaagden Frnn\;ois
Van Winckel, Victor Decock, Francis Verhe~'llen, en van cle burgerlijk verantwoordelijke partijen << S. Y. Conserves Marie
Thumas ll en Louis Van Winckel, voor zover zij gericht zijn tegen cle beslissing
oYer de burgerlijke vorclering ingestelcl
door de gemene kas « Sociale Voorzorg ll;
decreteert cle afstancl van cle voorziening
van de burgerlijke partijen gemene verzekeringskas
tegen
nrlJeiclsongevalleil
« Caisse patronale clu commerce et de l'inclustrie ll en Victor Decock ; verwerpt de
voorzieningen Yoor het overige; verwijst
aanleggers in de kosten.

12 september 1960. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Bayot, raaclslleer waarnemencl
voorzitter. - Ve-rsla,qgever, H. Naulaerts.
- Gebijldu,iclende conclusie, II. F. Dumon,
atlvocaat-generaal. - Pleiters, HH. An-

sia ux en Simont.
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VONNISSEN EN ARRESTEN. -

S1'RAF-

Z&KEN. VERHOOR, ALS GETUIGEN, VAN
BLOED- OF AANVERWANTEN VAN DE BERLAAGDE.
ARTIREL 156 VAN HET 'WETBOEK VAN
STRAI<'VORDERING. DBAAGWIJDTE VAN DIE
WE1'SBEPALING.

Artikel 156 ran het Wetback van stTafvonlering, flat verbiedt bloed- of aanveTwanten van ae beklaapcle te 1·oepen of
toe te laten om te getuiuen wannee;· cleze
larttste, het oz!enbaa;· ministerie of de
burgel'lijke p(['rti:i zich erteaen veTzet,
heeft een alge-mene dmagw,ijdte en
maalct geen onclerscheid, nameUjk, naar
gelan.IJ ba;~den van bloed- of aanve1'wantschap /Jestaan, bovemlien, of niet
besta,an t'nssen de belclaaacle en het
slaohtofjer van het m,isclrijf.
(KEMPENAERS, GERJ',fANUS EN
\'AN DEN AKKERVEKEN, T. VAN DAM.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 9 maart 1960 gewezen door het
Hof van lleroep te Brussel ;
Wnt lletreft de voorziening van Kempenaers in eigen naam en als moet1er-voogt1es :
Overwegende llat aanlegster, burgerlijke partij, geen middel voorstelt;
Wat betreft de voorziening van Germanus in eigen naam en als vader-wettelijk
llelleenler en van Van Den Akkerveken :
Over llet eerste middel, afgeleic1 nit cle
scllem1ing van artikel 97 yan de Grom1wet, cloorclat het bestreclen arrest, ingevolge de vrijspraak van beticllte Van
Dam, de vonleringen van aanleggers afgewezen hecft om rec1en dat de door de
bij cle zaak betrokken kinderen uitgelJrachte beschnl<1igingen niet Yollec1ig geruststellencl zijn onder meer onu1at de
toelichtingen yerstrckt door het kin<l Germanus Christiane op de terechtzitting van
19 december 1 Di:i9 niet overeenstemmencl
lJleken te zijn met voorc1ien gegeven voorstellingen, munelijk en onder meer waar
gewaagtl wordt omtrent een beurtelings
plaats grijpen van de feiten en omtrent
cle aard van rle ontvangen beloning; tlan

-39wanneer, alhoewel die feitelijke beschouwingen van de rechter soeverein zijn en
derhalve niet kunnen bestreden worden,
het nochtans vaststaat dat er overeenstemrning bestaat niet alleen tussen het
besluit van de geneesheer en de verklaringen van het kind Christiane Germanus,
maar tevens tussen de eensluidende beschuldigingen door llit kind en door Marie-.Jeanne Van Dam uitgebracht en de
zogenaamde niet volledig geruststellende
tegenstrijdigheden slechts betrekking hellben op de menigvuWigheid van de strafbare feiten en op de aard van de deswege
gegeven beloning, maar niet op de feiten
zelf; dat weliswaar het bestreden arrest,
tot ontzenuwing van die beschuldigingen,
aanvoert « dat de beoordeling sterk be'invloed worclt <,1oor de vooringenornen houding van de aanklagencle partijen, welke
noodzakelijk terugslaat op de beschuldigingen door de bij de zaak betrokken kinderen ll, maar dat zo zulks begrijpelijk
is voor het kind Marie-Jeanne Van Dam
dat onder de invloed zou kunnen staan
van haar moeder, welke een procedure tot
scheiding van tafel en bed tegen betichte
instelde, c1it niet opgaaf tegenover aanleggers in hoofcle derwelke geen enkele vooringenomen houding vastgesteld wordt;
dat het bestreden arrest dus niet behoorlijk gemotiveerd is; dan .wanneer het bestreclen arrest de conclusies van aanleggers niet beantwoordt heeft :
Overwegende dat het arrest, om te beslissen dat de feiten van de onderscheiden telastleggingen niet ten genoege van
recht bewezen zijn en aldus aan <1e besclmlcligingen van de bij de zaak betrokken kinderen clke bewijswaanle te ontkennen, hoofdzakelijk steunt op cle vooringenomen houding van de aanklagende
partijen, zonder enig onderschei<l, en dus
met inbegrip van aanleggers, en het dienvolg·ens regelmatig die beslissing rechtvaardigt;
Dat bovendien het middel, wat c1it lletreft, opkomt tegen een soevereine beoordeling van de feitenrechter ;
Overwegende dat het midclel, voor het
overige, gericht is tegen overhodige motieven van het arrest en het in gebreke
lllijft te preciseren waarin de conclusies
onbeantwoord gelaten werden;
Overwegende dat het middel dus niet
kan aangenomen worden;
Over het tweede middel, arfgeleill uit
de schending van artikel 322 van het Wetbock van strafvordering, doordat het bestreclen arrest het beroepen vonnis te niet
doet om reden dat de eerste rechter .Annie Kempenaers, Frans Kempenaers en
Cuyt gehoord heeft spijts het verzet van
betichte op grond van artikel 156 van gemeld wetboek en gesteund op de graad
van zijn verwantscha11 met die personen

en het arrest die getuigenissen uit het debat verworpen heeft, clan wanneer het
hof van beroep, om over de zaak zelf
uitspraak te doen, diencle na te gaan of
cUe getuigen niet moesten onderhoord
worden gelet op het onderscheicl dat client
gemaakt te worden tussen de telastleggingen .A en D (slachtoffer :Marie-Jeanne
Yan Dam), aan de ene zijde, en de telastleggingen B en E (slachtoffer Christiane
Germanus), aan de andere zijde :
Overwegende dat, naar luid van artikel 156 van het Wetboek van strafvordering, naar hetwelk door de artikelen 189
en 211 van hetzelfde wetboek verwezen
wordt en dat in het onderhavig geval toepassing vinclt, de bloedverwanten van de
beklaagde in de opgaande of de nederdalende linie, zijn broeders en zusters of
aanverwanten in dezelfde graad, de
vrouw of haar man, zelfs na de uitgesproken echtscheiding·, noch geroepen
noch toegelaten worden om te getuigen,
zonder dat nochtans het horen van de
hierlloven vermelde personen nietigheill
kan teweeg·brengen, wanneer het openllaar ministerie, de burgerlijke partij
noclt de beklaagde er zich tegen verzet
heeft dat zij gehoord worden;
Overwegende dat het door artikel 156
geformuleerd verbocl algemeen is en gelllt
welke ook de feiten wezen, zonder enig
onderscheiL1, namelijk wat betreft de
slachtoffers ervan, waarover de in die bepaling vermelde personen zouden moeten
getuigen; dat het horen van die personen
rle nietigheid teweegbrengt van zodra onder mcer de beklaagde er zich tegen verzet heeft dat zij zouclen gehoord worden;
Overwegende dat blijkt nit het procesverbaal van de door de eerste rechter op
19 december 1959 gehouden terechtzitting
llat de in het middel bedoelde personen
verklaart hebben respectievelijk de echtgenote, de schoonvader en de schoonmoeder van verweerder te zijn en dat deze
zich tegen hun verhoor verzet heeft;
Overwegencle dat het hof van beroel)
derhalve wettig die getuigenissen voor
hun geheel uit het dehat verworpen heeft
zonder een onderscheicl te moeten maken
naargelang zij betrekking haddcn op <1e
feiten waarvan het kina van verweerder
of een hem niet verwant kind het slachtoffer geweest is ·
Overwegenc1e ~1at het hof van beroep,
gelet op het verzct van verweerder tegen
het horen van bedoelde personen, c1eze
niet zelf mocht onderhoren;
Overwegende dat het miclclel naar recht
faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
12 september 1960. - 2e kamer. - VoorzUter H. Bayot, raadsheer waarnemend

-40voorzitter. -

Yerslaggeve1·, H. Belpaire.
Geliilvlu'irlenrle conclusies, H. Dumon,

advocaat-generaal.
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DOTJANEN EN ACOIJNZEN. - WET VAN
6 APRIL 1843, AHTIKEL 22. - 0NTDUIIGKG
VAN RECHTEN. - BEGRIP.
Er bestaat ontduUc1ng vnn rechten, in de
Z'in van artikel 22 vnn rle wet vaql 6 aprU
1843, niet alleen tvanneer cle verschuldigcle 1·echten ontftolcen zi,in, doch oolc
wanneer een wettelijlce contr6lemnat1·egd outflOlcen is rJe'l,veest (1).

(BELGISCHE STAAT, 1\fiNISTEE
T. VERUANDEL.)

VAN

FINANCIEN,

ARREST.
RET HOF; - Gelet op het llestreden
arrest, op 5 mei 1960 gewezen door het
Hof van lleroep te Gent;
Over het middel, afgeleill uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 6±, 65 en 66 van de algemene wet van
26 augustus 1822, 19 en 22 van de wet van
6 april 1843, 1 van de wet van 20 december 1897, zoals vervangen door artikel 9
van de wet van 30 juni 191il, doordat het
bestreden arrest, niettegenstaancle het
vaststelt dat verweerder, rijdende met
zi;in autovoertuig te Stekene op 28 maart
1959, te 18 u. 50, verder, zonc1er gevolg te
geven nan een stopbevel van de douanebedienden, naar Nederland doorreell langs
een niet-toegelaten weg, beslist dat de telastlegging A, zijnde : cc te Stekene, op
28 manrt 1959, gepoogd te hebben aan de
eerste wncllt of nan elk nuder knntoor
alwaar znlks behoren zon, de vereiste
aangifte te ontgaan betreffende uitvoer
nit Belgie van koopwaren nan beperkingen onderworpen, cleze koopwaren zijnde
een autovoertuig )), niet l1ewezen is en
zulks omdat verwPerder 20 minuten vroeger te Kemzeke zijn wagen had la ten onderzoeken door andere donanebedienden,
aan deze alle bescheiclen had laten zien
en het gellleken was clat de wngen door
een gelclig tolbescheic1 gedekt was; dan
wanneer cle uitvoer van het autovoertuig
slechts regelmntig kon geschiec1en langs
een toegelnten weg en na aangifte nan een
llouanekantoor :
Overwegell(le dat de in het midclel be(1) Verbr., 8 decemper 1958 (Bull. en PAsrc.,

1959, I, 349).

doelde telastlegging A deze is van inbreuk
op artikel 1 van de wet van 20 december
1897, zoals Yervangen door artikel 9 van
tle wet van 30 ;juni 1951;
Dnt, in de~ zin van artikel 22 van de wet
van 6 april 1843, bepaling die volgens vermeld nrtikel1 van fle wet van 20 december
1897 toepasselijk is op de bij die lnatste
wet beteugelcle inbreuken, er sluikhanclel bestaat bij ontduiking niet alleen van
verschulcligcle recl1ten maar ook van controleman tregelen;
Overwegencle clat de omstandigheid dnt
de wagen van verweerder door een geldig
tolbescheid gedekt was bij een vorige controleman tregel niet kan worden gelijkgestelcl met het nnkomen van de verplichting, bij een later uitgaan uit het land,
een nangifte te cloen en zich alsclan aan de
voor die uitvoer geboclen controlemaatregel te omlerwerpen;
Overwegende clnt het arrest derllalve
het bestreuen aispositief van vrijspraak
niet wettig reclltvanrdigt en het milldel
clus gegrond is;
En overwegende clnt het openbaar ministerie zich niet in cnssatie heeft voorzien;
Om die redenen, Yerbreekt llet bestreden arrest c1och slechts in zover het, uitspraak cloencle over de vordering van de
administratie van clouanen en accijnzen,
verweercler van de vervolging wegens de
hoger becloelde telnstlegging A ontslnan
heeft; verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat melding van llet onderlla vig arrest op de kant van de gedeeltelijk vernietigcle beslissing zal gemankt
worden; veroordeelt verweerder tot de
lwsten; verwijst de aldns beperkte zaak
nnnr llet Hof van beroep te Brussel.
12 sevtember 1960. - 2e kamer. - 17oorzitter, H. Bayot, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ye1·slagge-ver, H. Belpaire.
- Gelijlvlu.'idende conclnsie, J\i. I!'. Dumon,
ndvocaat-generaal. Pleiter, H. Van
Leynseele.
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BEWIJS. - STRAFZAKEN. - RECH'l' VAN DE
RECHTER HET BEWIJS VAN HET MISDRJ,JF IN
AL DE

J~LE.\fEXTEN

VAN DIC ZAAR TE ZOEKEN.

- BEKENTENIS. - ARTIKEL 1350, 4°, VAN
HET BlillGERLIJK WETBOEK ZONDER TOEPASSING.
Behou.dens de toepassing vnn artikel 16
'&an de tvet '/Jan 17 april 1878, zoekt de
stTaj1·echter vrij, in al de elementen
van de zaalv, het be,wifs van rle misdrijven, zonfler acht te moeten slaan op artikel 1350, 1; 0 , ,van het BurgerUjlc Wet-

-41boelc en op de 1Zoo1· de buTgerUjke wet

arm de belcenten·is toegelcende be1v·ijswaiLrilc (1).
(EYCKENS

EN

« B.ELGISOHE

MAATSCHAPPIJ

VAN

ALGE:MENE VERZEKERINGEN )), 'l'. DOKCKERS.)

ARREST.

HE'J' HOF; - Gelet op het bestreuen
arrest, op 2 maart 1960 gewezen door llet
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste micldel, cloor beicle eiseressen nfg·eleid nit de schemling van de
artikelen 1319, 1320 en 1322, 1354 en 1356,
1382 en 1383 van llet Burgerlijk Wetboek,
418 en 419 van llet Strafwetboek, 3 en 4
van {le wet van 17 april 1878 bevattencle
de voorafgaande titel van het vVetboek
van rechtspleging in strafzaken, en 97 van
de Grondwet, doordnt het bestreden arrest
de vrijspraak van verweerder van de door
de artikelen 418 en 419 van llet Strafwetboek voorziene betichting op de beslissencle reclenen grondt dat << niet onopgemerkt kan doorgaan clat uit de aan beticllte tegengestelde bekentenissen al te
strnkke gevolgtrekkingen worden gellaald,
waar namelijk worclt voorgehouclen clat
deze laatste zijn eigen uitwijking als enige
oorzaak van het ongeval anncluidcle; dat
een clergelijke toegeving in lloofcle van
betichte niet is weer te vinden; dat, indien werd toegegeven dat de uitwijli:ing
een weinig naar het midden van het fietspacl, de aanrijding voor gevolg had, omtrent « de enige oorzaak ll ervan niet 1lmn
worden gewaagd ; dat de aanrijcling g·ewis
op cle uitwijking is g·evolgc1, maar clat de
uiteindelijke oorzaak onverklaard is gebleven {leels op de niet vast te leggen rijwijze van llet slachtoffer zelf ll; eerste onclercleel, dan wanneer die redenen dubbelzinnig voorkomen; dat zij inderdaad onzeker laten of het besluit clat de uiteindelijke oorzaak van het ongeval onverklnard
is gebleven de mening van de feitenrecllter
uitclrukt ofwel of deze laatste die mening
aan de ingeroepen verklaringen van verweerder toeschrijft of ook toesellrijft; dat
zij nog· onzeker laten of, in de stelling· van
het llof van beroep, de uitwijking van
verweerder, allloewel niet de enige oorzaak zijnde van het ongeval, tocll met andere oorzaken en namelijk met de onverklaarcl blijvencle uiteinclelijke oorzaak als
gecleeltelijke oorzaak wordt beschouwcl;
en clan wanneer die dubbelzinniglleden
(1) Verbr., 19 september 1955 (A1'1'. T'e'l'b?·.,
1956, blz. 6; Bull. en PASIC., 1956, I, 6); 2 januari 1956 (Bull. en P ASIC., 1956, I, 418) ;
29 october 1956 (ibid., 1957, I, 213) ; 23 september 1957 (ibid., 1958, I, 26); 21 september 1959
(ibid., 1960, I, 82).

van het bestreclen arrest met een gebrek
aan redenen gelljkstaan, waarcloor de feitenrechter te kort is gebleven aan de verplichting om zijn beslissing met reclenen
te omkleclen; (in llet bijzonller schending
van artikel 97 van {le Gromlwet) ; tweeGe
onclercleel, dan wanncer de in de conclusies van eiseressen weergegeven en niet
betwiste verklaring van verweenler « Ilc
begaf mij ook een weinig naar het midden
van het fietspad. Dit had voor gevolg dat
ik met de bromfiets, die ik te laat gezien
had, in aanrijcling· kwam ll, geen ander
betekenis kan hebben dan cle bekentenis
door verweerder clat zijn uitwijking met de nanvullende omstancligheid van
het te laat zion van cle bromfiets - cle
eerste oorzaak van de aanrijding geweest
is; en dan wanneer met die verkl11;ring te
beperken lliertoe dat verweercler slecllts
verklaanle dnt de aanrijding zicll na de
uitwijking voonleecl, zonder enig verbancl
tussen zijn beweging en de aanrijding te
erkennen, de feitenrecllter aan gemelde
verklaring een uitlegging geeft {}ie met de
bewoorclingen ervan onverenigbaar is, en
alclus de bewijskracht ervan schenclt; (in
llet bijzoncler schencling van lle artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Durgerlijk
Wetboek) :
Overwegende dat de in het middel overgenomen passus van het arrest, zoals
trouwens blijkt uit de omstancligheicl dnt
hij door de woorllen « Overwegende dat
venler 'niet ononpgemerkt ... ll is voorafgegaan, slecllts een cleel is van de zecr breeclvoerige argumentatie clie strekt tot het
verwerpen van cle thesis van eiseressen
waarbij c< om de gegronclheicl vnn de telastlegging te staven naar de eig·en verklaringen van beticllte wordt verwezen ll,
argnmentatie die het hof van beroep tot
het besluit leiclt dat de eerste rechter de
tegengestekle bekentenis van betichte tot
haar juiste draagwijdte lleeft vustgelegd
en clat de zienswijze van die rechter op
gegronde beschouwingen steunt, dat cle
bewijsvoering van eiseressen van al te
broze en niet te controleren gegevens uitgaat en die burgerlijke partijen daaruit
ten onrechte zekerheicl will en trekken;
Dat llet arrest verder verklaart « dat
het dan ook niet ten genoege geblekE'n is
dat betichte meet clan noclig van zijn rec1lterkant zou zijn afgeweken of bij llet
kruisen aan zijn linkerzijcle niet genoeg
ruimte zou hebben gelaten, op clewelke een
behoeclzame weggebruiker (het slaclltoffer) gemakkelijk kon doorgaan ll en « dat
betichte evenmin op enige andere wijze
gebrek aan vooruitzicllt of voorzorg heeft
ln ten blijken ll ;
Overwegende dat het arrest alclus, aan
de ene zijde, geen twijfel laat bestaan
hieromtrent dat, naar cle eigen mening
van het llof van beroep, de uiteindelijke

-42oorzaak van het ongeval onverklaard is
gebleven en, aan de andere zijde, clat het
afwijken van beticbte geen zelfs gedeeltelijke oorzaak van bet ongeval is geweest;
Dat llet eerste onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat llet hof van beroep, in
verbancl met de in het micldel becloelcle
bekentenis van betichte, niet alleen verklaart << clat de feiten naar werkelijkheid
te beoonlelen zijn, naar de ter zake vaststaande en verworven gegevens ll en het
op gronc1 van dergelijke gegevens, die het
preciseert, betichte vrijspreekt, maar dat
het bovenclien, behoudens het ten deze
vn~en1cle geval dat door artikel 16 van de
wet van 17 april 1878 is voorzien, zijn
overtuiging mocht vormen zoncler inacbtneming van de door het Burgerlijk Wethoek nan elf) bekentenis toegekende bewijswaarde;
Dat het tweede onclerdeel van llet middel niet kan a augen omen worden;
Over het tweecle miclclel, afgeleid nit
de schencling van de artikelen 97 van de
Grondwet, 418 en 419 van bet Strafwetboek, 3 en 4 van de wet van 17 april 1878
bevattencle de voorafgaande titel van het
Wetboek van rechtspleging in strafzaken,
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest de vrijspraak
van verweerder van de door de artikelen 418 en 419 van bet Strafwetboek voorziene beticbting op cle beslissende redenen
gronclt dat « llet feit te weten clat betichte
het slachtoffer voordien niet opmerkte
aan de er op nagehouclen rijwijze onverschillig is en clerllalve zoncler oorzakelijk
verbancl uitvalt ll, en nog « dat llet dan
ook niet ten genoege gebleken is dat beticllte meer dan nodig van zijn rechterkant zou zijn afgeweken of bij bet kruisen
aan zijn linkerzijcle niet genoeg ruimte
zou llebben gelaten - op dewelke een behoedzaam weggebruiker gemakkelijk kon
doorgaun, al1e omstancligheden in acht genomen; dat betichte evemnin op enige andere wijze gebrek aan vooruitzicht of
vom·zorg heeft laten blijken ll; eerste ondercleel - door eiseres Eyckens ingeroepen - dan wanneer (lie redenen geen gepast antwoorcl uitmaken op het middel
door eiseres afgeleid nit het feit dat verweerder geen oog had op llet verkeer uit
tegenovergestelde richting (in het bijzonder schending van artikel 97 van de
Grondwet); tweede onclerdeel door
beide eiseressen ingeroepen - dan wanneer de door het bestreden arrest aangenomen feiten en de omstancligheicl clat verweerder geen overtrecling van de bepalingen van de W egcocle zou gepleegd hebben
niet insluiten dat verweerder aan geen
gebrek aan vooruitzicht of voorzorg sclmldig is vermits ter zake onvrijwillige do-

ding de 1ichtste fout de strafrechtelijke
verantwoordelijkheicl meclebrengt (in !Jet
bijzonder schencling van de artikelen 418
en 419 van het Strafwetboek en 1382 van
het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende clat het arrest aanneemt
dat het bewijs niet wordt bijgebracht dat
betichte over llet midden van het fietspad
zon gekomen zijn;
Dat het dan ook, door het in het micldel
overgenomen motief, op passende wijze de
conclusies benntwoordt waarbij aangevoenl wercl « dat van de fietsers, behoudens Mostnwns, die clit zeer goed zag, niemand het slachtoffer 1Jeeft zien aankomeu,
waarnit moet afgeleicl worden {1at verdachte en ook zijn volgende schoolkameraclen geen oog hadclen op het tegemoetkomende verkeer; dat zij vennoeclelijk in
koershouding, met het hoofd naar beneden gebogen, zich huiswaarts spoeclclen,
zoals onder andere blijkt nit de verkinring van Kennis die « opkcek ll toen de
botsing zich voonleecl ll ;
Da t het eerste ouclel'{leel van llet midclel
fei telijke growlslag mist;
Overwegende dat het hof van beroep
zich n-toe niet beperkt lleeft, zoals door
het midclel onclerstelcl worclt, na te gaan
of betichte enige inbreuk op de vVegcocle
gepleegcl lleeft;
Dat llet bovenclien vaststelt « dat bb
tichte evenmin op enige andere wijze gebrek nan vooruitzicllt of voorzorg heeft
laten blijken ll;
Dat het tweede ondercleel van het middel feitelijke groudslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elseressen tot (le kosten.
12 september 1960. - :t:e kamer. - Voo1'zitter, H. Bayot, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslarmever, H. Belpaire.
- (}elijlcl,zdclenrle conclusie, H. F. Dumon,
aclvocaat-generaal. - Pleiter, H. Demeur.
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GEHEOHTSKOSTEN. STRAFZAE:ENi. JiANLEG IN OASSATIE. VOORIZIENING VAN DE
BURGERL!.JKE PARTIJ. VOOR'ZIENING NIEl'
GERIOH'l' TEJEN HEr OPENBAAR, :MIN'!STERIE. BETEKENING VAN DE VOORIZIENING AAN HET
OPENBAAR 1\HNISTERIE. KoSTEN VAN DIE
BETEKENING DIE TEN LASTE VAN DE BURGERLIJKE PAR'l'IJ MOETEN GELATEN WORDEN.

Wanneer rle bm·ge1·lijlce tJarUj vet·lclaarrl
heett zich 'in cassaUe te voorzien tegen
rle 7Jelclaa,gde en niet tegen het openbawr tn'in'isterie en wanneer zij desonrlanlcs hanr vooi'zien,ing aan rUt laatste
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HET HOF; - Gelet op llet bestreclen
arrest, op 20 februari 1960 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, door de Belgische
Staat afgeleid nit de schending van artikeL 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, na te llebben verklaarcl
<c dat niet gemakkc~lijk nit te mak(ln is of
de weg door Wouters gevolgd werkelijk
een verharde asseweg is ll, verder doelt
op die asseweg cc waarvan het wegdek
klaarblijkelijk niet verhard is ll, clan wanneer die motieven tegenstrijdig zijn;
Over de eerste twee middelen door Vos
afgeleid, het eerste nit de schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
hestreden arrest achtereenvolgens verklaart da t het niet gemakkelijk nit te maken is of de weg, door de fietser Wouters
gevolgd, werkelijk een verharde asseweg
is; dater nit de foto's eercler hlijkt dat de
weg nit los zand en gras bestaat, en ten
slotte zegt dat het wegdek van de door
Wouters gevolgde weg klaarblijkelijk niet
verhard is, dan wanneer die vaststellingen
minstens dubbelzinnig zijn, wat met een
gebrek aan motivering gelijkstaat; het
tweede, afgeleid uit de schencling van de
artikelen 97 van de Grondwet, 15 en 16,
meer bepaaldelijk c, van het koninklijk
besluit van 8 al)ril 1954 houdende Algemeen Reglement op de poli.tie van het
wegverkeer, doordat het bestreden arrest
de kwestie te weten of de weg, van waaruit de ,genaamde Wouters afgereden kwam
en die zich rechts van de door betichte
gevolgde baan bevond, een verhanle weg
was, onbeslist laat, dan wanneer, inclien
die weg als verharde weg diende aangezien te worden, hetichte gehouden was de
voorrang van de van rechts komende fietser Wouters te eerbiedigen :
Over het mid del, door Wouters afgeleicl
hieruit dat indien het bestreden arrest
aanneemt dat de door Wouters gevolgde
weg geen verharcle weg is, die vaststelling onverenighaar is met de verclere motieven :
Overwegende clat het arrest, om de mening van de eerste rechter te verwerpen
als zou de wielrijder ·wouters de voorrang van rechts genoten hebben claar hij
op een verharcle weg reed en claar betich-

te, de autobestuurcler .Janssen, van links
afkwam, erop wijst dat zo uit het v66r
het hof van beroep gedane onderzoek en
nit de door Janssen overgelegde foto's
blijkt clat het niet gemaakkelijk uit te
maken is of de door Wouters gevolgde
weg werkelijk een verharcle asseweg is,
het uit die foto's eercler blijkt dat die weg
nit los zancl en gras bestaat;
Dat het arrest aan het bovenstaande
toevoegt dat toch niet van weggebruikers,
welke zoals Janssen, een brede betonbaan
volgen waarop een hoge snelheid normaal
ontwikkelll worclt, reclelijker wijze mag
verwacht worden clat zij, hij iedere aansluiting met kleine wegen die, zoals ten
cleze, van de grote haan nauwelijks te
zien zijn en niet door een verkeersteken
aangeduid, en waarvan het wegdek klaarhlijkelijk niet verharcl is, zouden vertragen en bijna sto!1pen om te wikken en wegen of cle zijweg een weg is die, ja dan
neen, verhard is en aldus, ja dan neen,
de voorrang verleent;
Dat het arrest zodoende vooreerst, aan
de ene zijde, aanneemt clat het ten deze
om een kleine weg gaat waarvan het wegdek niet verhanl is, en vervolgens, aan
de andere zijcle, onderzoekt of de weggebruikers van cle betonbaan ertoe gehouclen zijn na te gaan of de zijweg een weg
is die aldan niet verhard is;
Overwegende dat nit het bovenstaande
volgt clat de beslissing van de rechter betreffencle de aard van de door Wouters
gevolgde weg, zoniet op tegenstrijdige,
dan toch op dubbelzinnige motieven
steunt;
Dat de micldelen gegrond zijn;
Overwegende dat daar, bij gebrek aan
veroordeling tot de kosten van de publieke vorclering, aanleggers, burgerlijke
partijen, hun voorziening niet tegen het
openbaar ministerie gericllt hebben, de
betekening van de voorzieningen aan het
openbaar ministerie derhalve nodeloos
was en de eruit voortvloeiende kosten dan
ook ten laste van aanleggers moeten blijven;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover slechts het over de
vorderingen van aanleggers uitspraak gedaan heeft; beveelt dat melding van het
onclerhavig arrest op cle kant van de gecleeltelijk vernietigde beslissing zal gemaakt worden; veroordeelt verweerders
tot de kosten, behalve deze voortvloeiend
uit de betekening van de voorzieningen
aan het openbaar ministerie die ten laste
van aanleggers blijven; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep te
Luik.

(1) Verbr., 25 mei 1959 (Bnll. en
I, 968).

zitte·r, H. Bayot, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Vm·slaggeve·r, H. Belpaire.

betelcend heejt, moete1~ de lvosten van
betelcening ten hare lnste gelaten
wonlen, zeljs zo de voo·t.zieniny tegen
de IJeklaagfle aangenomen 1DOrdt (1).
(z,ie

(TlELGISCHE S'l'AAT, MINISTER VAN VERKEERSWEZEN, VOS EN WOUTERS, T. JANSSEN EN
TUERLINCK.)
ARREST.

12 september 1960. PASIC.,

1959,

2° kamer. -- Voor-

-44-

Gelifkl·tticlenae conclusie, H. F. Dumon,
Pleiter, H. Van

aclvocaat-generanl.

LeynseelE~.

2"

·

KAMER.-

12 septem}Jer 1960

MAATSOHAPPELI.JKE

ZEKERHEID.

ALGEJ\IENE BEGRIPPEN. vVERKGEI'EU OF
ZI.JN LASTHEBBER DIE i11:l£N OF J\fEEUDERE PERSONEN BEDRIEGLI.JK AAN DE llfAATSOHAPPELI.TRE ZEJCEHHICID ONDERWORPJ~N IIEEFT: ~
WANBEDRIJF VOORZIEN DOOR ARTIKEL 12, PARAGRAAF 3, VAN DE BESLUTJ.1,VET VAN 28 DECEHBER 1944 BE'£REFFEIWE DE MAATSCHAPPELI.TKE ZEKEGillciD, GEWIJZIGD DOOR ARTIJ{EL 5 VAN DE WET VAN 14 .JULI 1!J55. - GEEN
VEGPLIOHTING VOOR DID FEITENRECIITER, BI,T
GEBREK AAN OONCLUSJES, DE IDENTITEIT VAN
DE BEDRIEGLIJK ONDERWORPEN PERSONEN AAN
TE DUIDEN.

Bij gebrek arm conclu.8ies., motiveert 1'ege7matig rle verlclaring •l)an schnldi,r;heirl de
feitem·echter rUe een werlcgever of zHn
lastl1ebber veroordeelt wer1ens het misrkijf voorzien door arUJ.;el 12, pa.ra(JJ'aaf 3, vrN~ de besluUwet van 28 december 1944 betrefferule de maatscllapZJez.ijke zelcerheifl, gewijz'i,qrl door a rtilcel 5 van de wet van 14 j<uli 1955, door
rle elemcnten van het misrlrijf in de termen van de wet 1:ast te stellen; hi:i is
ertoe nkt geho1ulen bo1:end·ien de irlentUeit aan te duiden van rle 1Jersonen
die de belclaagrle IJedrieglijlv ({an de
rnnatschnpzJelijke zeke1'he1rl ondeJ"WorJJen heett.
(KE111PENAERS.)
ARREST,

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 30 april 1960 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen;
Over cle eerste twee mitltlelen samen,
afgeleid het eerste uit de schem1ing van
de artikelen 9 van de Grondwet, 12 van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
van r1e arbeiders, zoals llij artikel 5 van
de wet van 14 juli 1955 aangevult1, c1oorc1at het bestreden arrest, na vastgestel<1
te hebben dat aanlegger <1e lwedanigheid
van werkgever. aangenomen had zoncler
t1it te zijn, hem niettemin veroorcleeltl
heeft om, werkgever of lasthebber zijnc1e,
verschillende personen lJedrieglijk aan
het stelsel van de maatschappelijke zekerheitl te hebben onderworpen; dan wanneer bedoeld artikel 12, paragraaf 3,
slechts strafbepalingen inhouclt ten laste
van de werkgever of zijn lasthebber die
een of meer personen bedrieglijk aan ge-

meld stelsel zou onderworpen hebben ; het
tweede, uit r1e schending van artikel 97
van de Gron<lwet, doordat cle motieven
van het bestretlen arrest, waarbij vastgestelll wordt rlat aanlegger niet als werkgever of lasthebber kan beschouwcl worclen, strijdig zijn met het c1ispositief van
veroor<leling wegens inln·euk op gemel<l
artike112, paragraaf 3 :
Overwegende dat het arrest vaststelt,
geenszins <1at aanlegger, verzekeraar,
gPen werkgever is waarop de besluitwet
yan 28 <lece~nber 1914 van toepnssing is,
doch c1at hij zich opgaf, wetens en willens, als werkgever van de betrokken muzikanten, zonder r1ie hoedanigheid evenwei te bezitten, en dat deze zijn bedienclen niet waren;
Overwegende dat het niet tegenstrijdig
is vast te stellen, ann de ene zijcle, dnt
aanlegger een werl,gever is, in de zin van
gemel<le llesluitwet, van niet nacler bepaalcle werknemers, en, uan de andere
zijcle, dat hij de werkgever niet is van
becloelcle muzikanten;
Overwegende da t l1et eerste midclel, da t
op een verkeenle interpretatie van het
arrest steunt; en het tweecle midclel feitelijlre grondslag missen;
Oyer het <lercle miclclel, afgeleitl uit de
schencling van de artikelen 12 van de besluitwct van 28 december 1944, zoals bij
artikel 5 van de wet van 1-l juli 1953 aangevuld, 15 en volgende van rle wet van
17 april JB78 bevattende cle voorafgaandl~
titel van het Wetboek van reehtspleging
in strafzaken, cloor<lat llet bestreclen arrest nagelaten heeft alle elementen van
het misdrijf vast te stellen door er niet
op te wijzen dat cle bij gemeld artikel 12,
paragraaf 3, becloelrle (( een of meer personen )), waarvan het niet eens cle Wentiteit of het beroep bepaalt, nl dan niet
nan het stelsel van de maatschappelijln~
zekerheid onderworpen waren; clan wnnneer door die bepaling niet wordt gestraft
hij cUe zicll als werkgever of lasthebber
doet doorgaan zonder tlit te zijn, maar
alleen llij die, werkgever of lasthebher
zijncle, bedrieglijk aan gemelcl stelsel personen onclerwerpt die er geen recht op
helJJJen :
Overwegende dat het llof van beroep de
elementen van het misclrijf vaststelt in de
termen van de wet en het aan cle hetrokken personen het beroep van muzlkant
toeschrijft;
Dat het, bij gebrek aan conclusies c1ienaangaancle, ertoe niet gehouden was bovenclien de" iclentiteit van die muziknnten
nan te duiden;
Overwegende clat het arrest, dat vaststelt dat aanlegger cle hoeclanigheirl van
werkgever niet had ten opzichte yan de
betrokken muzikanten welke zijn bec1ienden niet waren, aldus vaststelt clat deze

-45g:een recht hadden op de door aanlegger
bedrieglijk aangegeven bijdragen waarvan het, bij bevestiging van het beroepen
yonnis, tle betaling van het clrieclubbel
als vergoeding aan de Rijksl1ient voor
maatschappelijke zekerheicl toekent;
Overwegencle llat het midclel niet kan
aangenomen worden;
En overwegencle cl at lle substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefcl werden en clat de
\Jeslissing· overeenkomstig de wet is ;
Om die reclenen, verwerpt de voorzieniug; veroor<leelt aanlegger tot de kosten.
12 september 1960. - 2e kamer.- Voorz·i.tter, H. Bayot, raadsheer waarnemem1
voorzitter. - Verslarmeve·r, H. Belpaire.
- GeU.fkl11·irlenrle concl·nsies, H. Dumon,
advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

12 september 1960

RECHTERLIJKE

INRICHTING.

STRAFZAKEN.
SAJvillNSTELLING VAN DE
REOHTSMACHT. 0NMOGELIJKHEID VOOR
HEl' HOF VAN CASSATIE zi,JNl 'IOEZICHT UIT
'IE OEFENEN. VERNIETIGING.

Moet ve·rn·iet-igd. ·wo·rrlen het n-rrest, doo1·
cen hot vrLn be·roep dat 1!-itspraalc doet
·in strnj:zalcen gewezen, wannee1· de vaststellingen vnn rle p·rocessen-ve;·baal van
de te·rechtz·Utin.r; en van rle beslissing
71 et H of uLn casl!a.t'ie n·iet toela.ten nn
te r1aan of de lea mer wellce ile za alv
onrle·rzocht heett en het nn·est gewezen
heett, ;·egelmat-ig sa;nengesteld 1~Jas en
of de rechters rlie het a·rrest gewezen
hebben ov a.l de aan het onderzoelv van
rle :mnk pewij rle terecht.zittingen annwe:z·fg 1Vfl1'en (1). (Wet van 25 october

1919, enig nrtikel; wet van 20 april1810,
art. 7.)
(LEKEU.)

door de ()e kamer van het Hof van beroep
te Gent, sameng·estelcl nit de HH. de vValque, voorzitter, Lefebvre en Moerenhout,
raadsheren, Ely, allvocaat-generaal, en
Woestyn, afgevaardigd gri>tl1er;
Overwegende dat zo het proces-verlmal
van de terechtzitting van 11 janual'i 1900
van die kamer vaststelt clat er op die terechtzitting, in de zaak van het open\Jaar
ministerie tegen aanlegster, verslag gedaan wercl, aanlegster in haar middelen
en het openbaar ministerie in zijn vorclering gehoord werclen, de c1ebatten voor gesloten verklaard wen1en en de zaak op
8 fe\Jruari 1960 voor uitspraak gestelcl
werd, het als aanwezige rechters slechts
vermelclt de heer de vValque, voorzitter,
de namen van de overige raaclsheren niet
ingevuld zijnde;
Overwegcncle <lat het hof aldus in cle
onmogelijkheid gesteld worclt na te gaan
zowel of <1e kamer van het hof van beroep, welke de zaak onderzocht heeft en
het arrest gewezen heeft, samengesteld
was overeenkomstig het enig artikel, X,
van de wet van 25 october 1919, door artikel 1 van cle wet van 18 augustus 1928
verlengd, als of al de rechters, welke aan
de uitspraak van het arrest cleelgenornen
hebben, overeenkomstig artikel 7 van de
wet van 20 april 1810 op de terechtzitting
waarop de zaak onderzocht wercl, aanwezig 1varen;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de ingeroepen mil1delen die tot
geen meer uitgebreide verbreking kunnen
leiden, verbreekt het bestreden arrest;
beveelt dat melding van het onderhavig
arrest op de kant van de vernietigde beslissing zal gemaakt worden; laat de kosten de Staat ten laste; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
12 september 1960. - 2e kamer.- VoorzUte·J· H. Bayot, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslnpgeve·r, H. Belpaire.
- Gel-ijlcl·nidende conelnsies, H. Dumon,
advocaat-generaal.

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 februari 1960 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het rniddel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 7 van de wet
van 20 april 1810 en van het enig artikel, X, van de wet van 25 october 1919,
door artikel 1 van cle wet van 18 augustus
1928 verlengd :
Overwegende dat, blijkens de uitgifte
van het arrest, hetzelve gewezen werd
(1) Verbr., 22 juli 1959 (Bull. en PAsrc.,
1959, I, 1138).
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VERRIJKING ZONDER OORZAAK.

~

VORDERING «DE IN RE~f VERSO)). VERWEERDER TEGEN DE VORDERING DIE STAANDE
HOUDT DAT DE AANLEGGER ZICH VERARMD
HEEFT MET .HET OOGMERK EEN GIFT TE DOEN.
GIFT NIET BEWEZEN DOOR EEN GESCHRIFT.
MAOH'IEN VAN DE RECHTER.

1V rmnee·r, 1vaM· de ve;·weenler teyen. een
·vorrle·dng de in rem verso stawnrle
hotult dat :zo de nanleyge;· z·ich vernnnrl
heejt, hij met ecn oogmerlc een gift te

-46rloen gehandeld heejt, er geen. sclw-itteMjk lJewijs van een gift lJestaat, vennau
de rechter op teiteUjlce vermoedens te
stennen om te besUssen dnt de aanlegge-r
rnet de1·geUik ooumerk n-iet gehandelcl
heejt (1). (Impliciete ovlossing.)
(THIRAUT, T. TRUYEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 maart 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schenc1ing van de artikelen 97 van de
Grondwet, 142, 470 van het Wetboek van
bnrgerlijke rechtsvordering (gezegde artikelen 142 en 470 respectievelijk gewijzigd
door artikel 1 van het koninklijk beslnit
ur 224 van 24 december 1935 en door artikel 22 van het koninklijk besluit ur 300
van 30 maart 1936), 1107, 1134, 1135, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk vVetboek,
doordat het bestreden arrest, uitsprnak
doende over het beroep van aanlegger, het
vonnis waartegen beroep bevestigd heeft
om de enige redenen : << dat de eerste
rechters verweerder terecht hebben veroordeeld .. , om aan verweerders te betalen ... de som van 120.000 frank; dat de
gronden van de llestreden beslissing oordeelkundig zijn en dat zij op een gepaste
wijze de ingeroepen middelen beantwoorden ll, en, zodoende, nagelaten heeft te
beantwoorden en zonder reden afgewezen heeft de regelmatig v66r het hof van
beroep voor aanlegger genomen conclusies, waarllij deze staanc1e hield dat op
verweerders, oorspronkelijke aanlegger,
de verplichting rustte de afwezigheil1 van
oorzaak van hun verarming te bewijzen,
dat hun oogmerk een gift te doen onvermijdelijk af te leiden was nit de volgende elementen : 1° verweerders hebben
het kind in hun eigen woning onderhouden alsof het hun eigen zoon was, omdat
zij de aanwezigheid van dit kind in hun
eigen gezin wensten; 2° het is zeker dat,
indien de vader het kind niet teruggenomen had, er van hein nooit de minste som
zou teruggevorderd zijn en ten slotte op
het ogenblik dat zij vrijwillig het kind
hielden, hadden de verweerders de bedoeling het voor niets te cloen en dat het op
dat ogenblik is dat er moest nagegaan
worden of er een oogmerk om een gift te
(1) Wat betreft de partij die de last van
het bewijs heeft dat de verarmde al dan niet
met een oogmerk een gift te doen gehandeld
heeft, raadpl. DE PAGE, bd. III, nrs 40, 0, 3o,
en 42; Repe1·t. prat. d1·. beige, yo Quasi-contmt, nr 168.
·wat betreft de voorwauden van de vorde-

doen aanwezig was of niet; en cloordat
zodoende het llestreden anest het gerechtelijk contract en de bewijskracht van
gezegde conclusies miskencl heeft en niet
wettelijk met redenen omkleecl is :
Overwegentle tlat het hof van !Jeroep
uitdrukkelijk verwijst naar fle redenen
van het vonnis a quo welke het oordeelkundig verklf~art en welke, volo·ens dat
hof, de ingeroepen middelen op,., een gevaste wijze beantwoorden;
Overwegentle dat v66r de eerste rechter
aanlegger reeds beweerd had, zoals hij in
zijn conclusies in hoger beroep deec1, dat
het bewijs van de afwezigheicl van oorzaak van hun verarming door verweerders moest geleverd wo,rden en dat hij,
om te bewijzen dat yerweerders, integendeel, hadden gehancleld met een oogmerk
een gift te doen, erop wees dat verweerders hun neef, van wie zij de aanwezigheicl in hun gezin wensten, hadden onderhouden, dat de Yorclering van verweerders
een wedervergelcling blijkt te zijn wegens
het terugnemen van het kind door aanlegger en dat op het ogenlJlik dat zij het
kind hebben opgenomen verweerclei·s de
bedoeling hadden niets van aanlegger terug te vorderen;
Overwegende <lat de eerste rechter cc als
vaststaantl )) verklaart cc dat de verweerders niet louter om een gift te doen gehandelcl hebben )) en deze beslissing
grondt, ondermeer, op het feit dat verweerders er zo weinig van hebben afgezien dat aanlegger zijn verplichting tot
levensonderhoud zou vervnllen dat aanlegger erkent deze verplichting gedeeltelijk uitgevoerd te hebben, dat « hun gedraging ver van de gedachte van vrijgevigheid is )) en clat cc deze overigens moeilijk denklmar is gezien de toestund van
sluimerencl conflict clie praktisch altijd
bestaan heeft tussen aanlegger en verweerders )) ;
Dat zo<Joende, steunende op feitelijke
vermoe<Jens, de eerste rechter overweegt
tlat verweerders cc er nooit afstand van gedaan hebben de terugbetaling te vorderen
van hun uitgaven )) door het onderhoud
van het kinc1 veroorzaakt en dat ze er,
cUenvolgens, in strijd met de aanspraak
van aanlegger, noch op het ogenlllik dat
het kind hun toevertrouwd wenl noch later ervan afgezien hebben;
Overwegenc1e <lat door naar deze redenen te verwijzen het bestreden arrest een
passend antwoord gegeven heeft op de
ring ile in ?'em ve?'SO, raadpl. verbr., 9 maart
1950 (A1'1'. Ye1'b1-., 1950, blz. 461; Bull. en
PAsrc., 1950, I, 491); 25 maart 1955 (A1'1·.
Yerbr., 1955, blz. 635; Bull. en PAsrc., 1955, I,
823); Fr. verbr., 18 januari 1960 (Bull. iles ard:ts, ch. cio., 1re section, 1960, blz. 23),

-47couclusi!c's en dat het midclel in feite niet
opgaat;
Over het tweede miduel, afgeleid nit de
schencling van t1e artikelen 1315, 1316, 1370
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Gronclwet, doordat ltet bestreden arrest,
llij bevestiging van het vonnis waartegen
lleroep, aanlegger veroorueeld heeft tot
het betalen aan verweerders van de som
van 120.000 frank, wegens een lleweercle
verrijking zoncler oorzaak, ofschoon het
llewijs Yan de lloor rranlegg·er lletwiste
voorw[tarden voor de Yordering ile ·in 1·em
verso, inzom1erheid de afwezigheid van
oorzaak van de door de verweerders aangevoerde verarming, niet door c1ezen geleverd was, om de rec1enen van de eerste
rechters oordelende dat op aanlegg·er, die
staande hielcl dat verweerders van den
heginne af nan, het oogmerk gehad hellhen zui"ver nit vrijgevigheid te handelen,
de Dlicht rustte het bewijs te leveren van
<lcze bewering ten aanzien van de tegengestelc1e Yerklaring van verweerders, clat
er ter zake, aangenomen is dat het oogmerk een gift te uoen niet Yermoed wordt
en dat; claar g·een enkel element in de debatten voorkomt dat kan lei<1en tot afwi.izing van de stclling van verweerclers
dat zij nooit ervan afgezien hebben de~
teruglletaling van hun onkosten te vorderen, het als vaststaand moet beschouwd
worden dat ze niet uit een zuiver ooa·merk
van vrijgevigheid gehandeld hebbe;, dan
wanneer clegene die cle nakomino· van een
verbin~enis vordert cle gronden"' van zijn
vordermg moet llewijzen, de zinspreuk
volgens welke het oog;merk om een P-"ift te
doen niet vermoed wordt ter zak~ niet
van toevassing was en verweerders niet
kon bevrijden van de last lwt bewijs van
de afwezigheid van oorzaak van lnin verarming te leveren, en dat, daar dit bewijs
O~) hen rustte, de rechter niet wettelijk
mt een eenvoudige bevestiging of ontkenning lnmnerzijds vermocht af te leiden
dat hun verarming hanr recht\TaardiginO"
niet vonc1 in het oogmerk om een g·ift t~
doeu dat zij, volgens aanlegger in den beg·inne gehad hadden :
Overwegende dat uit het antwoord op
het eerste middel volgt dat de eerste rechter nit feitelijke vermoedens de afwezigheicl bij verweerders van het oogmerk om
een gift te doen, zowel op het ogenblik
dat het kind hun toevertrouwd werd als
later, afgeleidlweft;
Dat daaruit volgt dat llet middel
slechts een overtollige reden bestrijdt en
dienvolgens niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosteu.
"15 sevtemlJer 1960.- 1" kamer. - Voorzitte·r, H. de Clippele, voorzitter. - Verslaggever, H. Bayot. Gelijklll'iilende

concl'!ls·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
Pleitwrs,
HH. DeBruyn en VanRyn.
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ECHTSCHEIDING

EN

SCHEIDING

VAN TAFEL EN BED. ARREST DAT
EEi'l YONNIS HETWELK EEN EIS TOT EOHTSCHEIDING U>'WILLIGT HERVOI\MT. ARREST ALLEEN H1l~ROP GE3'l'EUND DAT DE DOOR DE EERSTE REOI~TER AANGEIIAALDE F!CITEN NIET BEWICZEN ZI.JN. ARRES1' DAT DE OONOLUSIES
VAN DE AANLEG~Unt IN DE VORDERING, WELlrE
ANDERE FElTEN INRIEP, NlET BEANT\VOORU'l'. ~
AHREST NIET RI~GELMATIG GE~IOTIVEERD.

Is niet 1·egelma.t·i_q gemoti·oeercl, het arrest
da.t een vonnis hervormt het-wellc een
eis tot eehtscheirz.ing 'in-w'illigt om de
enlcele 1·eilen rlat de rloo1· rle ee·rste rechte·J· oangehoa.lde feiten n·iet be-wezen
zi:in, zonilor de ·in hager be1·oe1J genom.en
concl-us,ies te beant,woorrlen ~ooarin de
a.wn.Legger 'in ile vonler·ing, tot staviny
erva.n, anrlere teUen in1"iep'.
(0 ... , T. T ... )
ARREST.

HBT HOF; - Gezien het bestreden arrest, op 26 juni 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste miclclel, ufgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest, onder
wijziging van het vonnis waartegen beroep, aanlegger zijn vordering tot echtscheiding ontzegt en hem tot de kosten
van de twee aanleggen betreffende deze
vordering veroorcleelt, zonc1er de verwerping van de aanvnllende conclusies te motiveren waarbij aanlegger, afgezien van
de feiten door cle eerste rechter in acht
genomen om zijn vordering in te willigen,
bovendien, als beledigingen van erge aar<l
tot staving van zijn eis tot echtscheiding
deed gelden, enerzijcls, dat het vaststond
dat verweerster de afllrijving van haar
vrucht vrijwillig veroorzaakt had buiten
het weten en tegen de wil in van aanlegger wiens grootste verlangen het was kinderen te hebben en, anderzijds, dat het
iusgelijks vaststond dat ze sclmldige en
voor aanlegger ten zeerste lleledigende betrekkingen onderhouden had met verscheidene personen en inzonclerheid een zekere
Raymond, conclusies waarbij aanlegger
bovendien inriep dat het strafrechterlijk
onderzoek hetwelk ten gevolge van de
klacht van verweerster verricht was de

1
1
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werkelijkheid nm de grieven van uanlegger had bevestigd, en doordat de bestreden beslissing zodoende miskencl heeft de
aan de rechter opgelegde verplicllting, zijn
beslissing met redenen te omkleden :
Overwegende dat het bestrec1en arrest
de door aaulegger ingeclieucle eis tot echtscheiding ougegroncl verklaart, om de re{]en clat de getnigenissen ingewonnen tijdens het onderzoek v66r {]e eerste recllter
niet, of niet met een genoegzame dukleHjkheicl, de door het beroepen vonnis a::mgehaalde feiten bewezen;
Overwegencle dat aanlegger, iu aanvullende conclusies voor het hof van beroep
om zijn eis te rechtvaardigen, buiten de
feiten die {]oor de eerste rechter aangehaalcl werden en het. voorwerp van zijn
eerste conclusies v66r llet hof van beroep
uitmaakten, de in het micldel aangeclnide
feiten deed gelden;
Dat bet arrest de aanvullende conclusies geenszins beantwoordt en clienvolgens
artikel 97 van de Grondwet schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat mekling van dit
anest zal gemaakt worden op de kant van
de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster tot de kosten; verwijst de zuak
naar het Hof van beroep te Luik.
li'i september 1960. - 1• kamer. - Vo01'zitte1', H. de Clippele, voorzitter. - Verslar!oeve•J', H. Valentin. - Gelij7cl1liidencle
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
Ple·iter,

H. Pirson.
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ARBlJJIDSONGEVAL. SAMENGEORDENDE 'VETTEN BETREFFE:NDE DE VERGOEDING
m;p" SCHADE VOOR'l'SPRUITENDE UIT DE ARBEIDSONGEVALLEN. NIETIGHEDEN VAN HET
ARDEIDS- OF BEDIENDENCONTRAOT WAAROP RET
BEDRI.TFSHOOFD ZIOII NlET MAG DEROEPEN. BEG RIP.
ARBEIDSONGEVAL. VERDOD OJ\I EEN
SLI,JTERJ,J VAN GEGIS'IE DRANKEN TE HOUDEN
m• OJ\f EEN ZAARYQB;RDER lviET HEl' HOUDEN
VAN ZODANIGE SLT,JTERI.J TK BELASTEN.
YERBOD,_!lKPAALD IN DE ARTrKELEN 1, So, EN

(1) Zie de verklaringen van de Minister van
financien, Parl. hanrlb., Kamer 1918-1919,
blz. 1104,; ScRE\'ENS, L'interiliction professionneUe en droit penal, nr 234.
Het verbod bedoelt essentieel de houder
zelf; zo het tot de zaakvoerder eu de aangestelde uitgebreid werd, is het om ieder bedrog
tegen de wet te voorkon1en.
(2) De wetsbepalingen betreffende de ar-

1

2
3

VAN DE DOOR RIOT KONINKLI,JK DESLUIT VAN
APRIL 195S SAMENGEORDKNDK WETTEN. YERBOD DAT NIET ALS YOORWERP REEFT DK
ARBKIDSPOLITIE OF DK ARBEIDSREGLEMENTERING IN DK ZIN VAN ARTJKKL 1, LAATSTE LID,

1

VAN DE SAi\fENGEORDENDE 1VETTEN BETREFFENDE

DE VERGOEDING DER SCHADE VOORTSPRlJITENDE
UIT DE ARBEIDSONGKYALLEN.

So

BlJJLASTING OP Dlli SLIJTERIJFJN
VAN GEGISTE DRANKEN. CoNTRACT AANGEGAAN MET SCHENDING VAN DE AR'flKELEN 1, 3°, EN 2 VAN DE DOOR RET KONINKLI.JK BESLUIT VAN S APRIL 195S SAJ\IKNYOLSTREKTE NIKTIGGEORDENDE WKTTEN. JIKID.

1
1
1

1° De nietiuherlen van llet arbe-icls- of /JerUenclencontract, waa-rop het berl·rijfshootrl zich niet mag beroepen om cle
toepassin[J wm de samen[Jeonlenrle •wetten betrefjende de vergoeainu rler schcule
voo1·tsprwltencle n-it de a;·be·idson[!C'IHtllen
te ontwijken, zijn tle ni.eti[Jherlen die
voortspntiten ·u.lt ae schenrlin[! van ae
wetten en besl'ltiten betre_tfenrle de arbei!lspolitie of cle arbeidsre[Jlementerin{!;
(W etten snmengeorc1end bij koninklijk
besluit van 23 september 19S1, art. 1,

laatste lid.)
2° H et ve·rborl om een sH.iteri:i 1;an {!e,qiste
cl·mnken te houden., bepaalcl in. a;·tilwl1,
van rle door het R;oninkli.flt; besluU
•van 3 april 1953 samengeoTClende wetten
te awnzien 1:nn hen rlie zel.:ere ve1·oo;·deUnrren 01Jgelopen hebben., en het verbocl
o1n een zaalcvoerder clie een rleze·r veroonlelingen op(lelopen heeft met het
lwnrlen van zoclanirJe sz.ijterij te belasten, bepnalrl in aq·t'ilcel 2 van dezelfde
~oetten, he1Jben als voo;·weqJ voonoaa•rrlen van zefleliilclwill OZJ te leg[Jen aan
rle ho·ndeJ's 'W•iJ, sUjter·i]en (1); zij rnalcen geen toetsbepa.Hn (len 1<it betrefjenlle
de ltrbe1.dspolit-ie of cle ar1Jeirls·re{flementeri·ug 1HW1' cle zin van wrt'ikel 1, laatste
Hrl, V(~n de .~a.mengeonlenrle wetten betreffenrle de ver{Joerlin[J cler schade
voO'/'tSJJrnitenrle ·wit de arbeidsonge1xtllen (2).

so,

so

H et contract awn{/C{!aan met sclwnd·ill {!
w1n d.e art·il"elen 1, 8°, en 2 1'Wf" rle door
het lcon·inlclijJ,, beslnit van 3 azn·il .1958
snmengeo·Nlenrle 1.0etten op de sUjteri:ien
van gegiste clranlven ·is volstTekt nieNg.

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

beidspolitie of de arbeidsreglementering, naar
de zin van artikel 1, laatste lid, van de door
het koninklijk besluit van 28 september 1931
san1engeordende wetten, zijn, de enen, bepalincren die de arbeid als economisch factor bescl:ouwd beschermen en de arbeiclstucht verzekeren, de anderen, bepalingen die de b.escherming van de arbeider zelf als voonverp
hebben (DAviD, Responsabil:ite civile et 1·isque
professimvnel, ur 53).

1
1

1
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49(N. V. ({ LE SECOURS DE BELGIQUE ll, T. GER~IAIN
EN N. V. << BRASSERJE NECTAR ll,)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis op 17 februari 1959 gewezen in
huger beroep door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik ;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1, in het bijzonder 1, laatste lid, 9 van de wetten betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit de arbeidsong·evallen samengeonlend bij koninklijk besluit van
28 september 1931, 1, 2 van de wetten betreffend~ de belasting·en op de slijterijen
van geglSte dranken, samengeordend bij
koninklijk besluit van 3 april 1953, 6,
1108, 1131, 1132, 1133 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat
de bestreden beslissing, het vonnis a qno
bevestigende, vaststelt dat verweerder ofschoon hij, bij toepassing van artikel 1
van de wetten betreffende de belasting op
de slijterijen van gegiste dranken, hetzij
zelf, hetzij door middel van een derde
persoon, geen dranken in het klein mocht
verkopen, niettemin in de hoedanigheid
van zaakvoerder voor derekening van de
Brouwerij Nectar, het cafe Cosmos te
Luik hield en beslist dat evenmin aanlegster, als de Brouwerij Nectar, zich mag
beroepen op de nietigheid van gezeg<l contract, om de rellen dat, door dat contract
aan te gaan, de Brouwerij Nectar « een
besluit betreffen<le de arbeidspolitie en ue
arbeidsregeling ll, in de zin van artikel 1
voorlaatste lid, van de bovenvermeld~
wetten op de vergoeding der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, geschonden heeft en dat, dienvolg·ens, noch
de Brouwerij noch aanlegster, die in de
verplichtingen van het bedrijfshoofc1
treedt, zich op de nietigheid van de overeenkomst mogen bcroepen met het oog op
het ontwijken van de wet op de vero·oe\ling der schacle voortspruitende uit"' de
arbeidsongevallen, dan wanneer de ontz;gging van het recht een slijterij van geglste dranken te houden op ethische reclenen gegrond is, die noch met de arbeidsp?litie noch met de arbeidsreglementen emg verband houden, en het contract
aangeg·aan met miskenning van deze ontzegging een ongeoorloofrle oorzaak en
voorwerp heeft en er mitsdien daarin een
nietigheid van openbare orde sclmilt ·
waaruit volgt uat ter zake het betwist
contract aangetast was door volstrekte
nietigheid, welke verweerder uitsloot· van
het voordeel van de wetgeving betreffende
de arbeitlsongevallen, wetgeving clie
slechts van toepassing is wanneer het arbeidscontract gelclig is of alleen nietig
wegens schending van de besluiten en
VERBR., 1961. 4

wetten betreffencle de arbeillspolitie en de
arbeiclsregeling· :
Overwegende clat het bestreclen vonnis
erop wijst, enerzijds, tlat verweerder, die
als zaakvoercler van een cafe in ue clienst
van verweerster was, het slachtoffer van
Pen arbeidsongeval is geweest en anclerzijcls, clat gezeglle verweerster ~c geintimeerde - verweerder, - als zaakvoerder
in haar dienst had spijt ue ontzegging
waanloor zij wist clat hij wegens bepaalde veroordelingen, g~troffen was
krachtens de samengeol'llende bepalingen
van het koninklijk besluit van 3 april
1953 )) ;
Overwegende dat het vonnis beslist uat
n?~~ aanlegster, verzckeringsmaatschapPlJ m de rechten tretlencle van verweers~er, no~h dezc zich mogen beroepen op de
met1ghe1d .van het contract aangegaan
me~ schemlmg van de bovenvermelde bepalmg omdat, naar luid van artikel 1
laatste lid, van de samengeoruende wet:
ten betreffende de vergoerling cler schacle
voortspruitencle nit de arbeidsong·evallen
de betlrijfsh~ofden zich niet, met het oog
op het ontw1jken van de toepassing cler
wet, mo~en beroepen op de nietigheicl van
d; _arb~ldsovereenkomst, wanneer cleze
m.et~ghe1u voortsp~uit nit de zelfs onvrijWllhge verkrachtmg van lmnnentweo·e
van de wetten en besluiten betreffende de
arbeidspolitie en de arbeidsregeling;
~verwegende dat de bcpalingen van de
artlkelen 1, 2° tot 9°, en 2 van de huger
vermelde samengeordencle wetten als
v.~orw.erp hebben voorwaar<len van zeclehJkheld op te leggen aan c1e houders van
slijterijen van gegiste dranken en aan de
personen clie belast worden met het houden van zodanige slijterijen;
. Overw~gende, enerzijcls, dat cleze bepaln~gen ~1et als voorwerp hebben de arherdspohtie en de arbeidsreglementering
in de zin van artikel 1 van de samengeorclem1e wetten betreffende de vergoeuing
de~· schacle voortspruitencle uit de arbelusongevallen, en tlat, amlerzijc1s het
met schending van evengenoemcle 'be];alin?en .~angegane contract volstrekt nietig
1s vVlJl het de zeclelijke orde van de gemeenschap krenkt;
Dat het miuclcl gegrond is;
Om uie. reclenen, verbreekt het bestreclen vonms; beveelt clat mel<ling van dit
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt
aanlegster tot cle lwsten, bij toepassing
van c1e wet van 20 maart 1948; verwijst
de zaak naar de Rechtbank van eerste
aanleg· te Verviers, zitting houdenue in
hoger beroep.
15 september 1960. -.- 1e kamer. -

Foor-

zitter, H. de Clippele, voorzitter. - Ferslaggeve·r, H. Ba:yot. Gelijlclnillende

-50de door verweercler Devreux ingestelde
vordering ertoe strekt van aanlegster en
verweerder Watteeuw de vergoecling te
bekomen van de aan zijn autovoertuig ten
gevolge van een op 19 jnni 1957 gebenrd
ongen1l berokkende schacle, clat aanlegster
verweerclers, de naamloze vennootschap
16 KAMER.- 16 september 1960
cc Oobrassi ll en Ingerelst, tot tnssenkomst
opriep en dat het bestreclen vonnis, bij
wijziging van de beslissing van de eerste
1° YOORZIENING IN OASSATIE. rechter in zover deze verweerder Devreux
PERSONEN TEGEN WELKE MEN ZICH KAN VOORzijn vorclering tegen aanlegster ontzegcl
ZIEN. BURGEBLIJKE ZAKEN. YoORZIEllacl, evengenoemde ertoe veroordeelt geNING TEGEN EEN PARTIJ ZONDER RECHTSVOHzegcle verweerder sclladeloos te stellen;
DERING BIJ DE FEITENRECHTER AANHANGIG EN
TEN VOORDELE VAN WIE GEEN VEROORDELING
I. In zover de voorziening tegen WatTEGEN DE AANLEGGER UITGES!'ROKEN WERD. teeuw gericht is :
YooaziENING NIET ON1TANKELI.JK.
Over de gronu van niet-ontvankelijklleic1
2° l\HDDELEN TOT CASSATIE.
door verweerder aan de voorziening teBURGERLIJKE ZAKEN. l\1IDDEL AFGELEI!l
gengeworven en hieruit afgeleicl dat uanUIT DE 1'EGENS1'RIJDIGHEID VAN DE BEDENEN
legster tegen hem niet geconclucleerd heeft
VAN DE BESTREDEN BESLISSING. IlEDENEN
en clat het bestrellen vonnis ten laste van
VRIJ VAN TEGENSTRIJDIGHEID. l\'IJDDEL DAT
aanlegster geen veroorc1eling ten voorclele
FEITELIJKE GRONDSLAG JliiiST.
van verweercler uitspreekt :
3° REDENEN VAN DE YONNISSIDN EN
Overwegende, weliswaar clat in zijn conARRESTEN. BunaEHLIJliE ZAKEN. clusies in hoger beroep verweerder verCONCLUSIES. STELLING DIE NIET AFDOENDE
klaarcl heeft ten bezwarende titel tussenIS WEGENS EEN VASTSTELLING VAN DE FEITENberoep in te stellen en gevraagd llceft dat
REOHTER. GEEN VERPLIOHTING OM ZE TE
er, bij wijziging van llet beroepen vonnis,
BEANTWOORDEN.
voor recht zou gezegcl worden clat aanleg1° Is niet ontvanlceUjh;, de voor,~ienino ster al de schaclelijke gevolgen van het
ongevnl zal dragen;
inr;estel(l tegen een parti.i tegen 11Jellce
Overwegende, ecllter, enerzijcls, dat aande aa1~le.c;ge1· v66r de feUenrechter niet
geco1Wlttcleenl heett en ten voordele ·txtn legster zich ertoe beperkt lleeft cc in aan·
weziglleicl ll van verweercler vVatteeuw te
wie de bestreden beslissino geen ve1·ou1·concluderen zoncler enige veroordeling te
delin.IJ ten laste van rle aanlegger 'll>itzijnen laste te eisen, en, anderzijds, dat
spreekt (1).
2° Mist feiteUjlce grondslar;, het midrlel het bestreden vom1is het door verweerder
afgelei(l uit de teoenstrijrl1(Jhe·id van de ingestelcl tussenberoep zonder voorwerp
redenen van (le best·reden beslissing, heeft verklaard, welke beslissing niet
cloor de voorziening bestreclen wordt;
ter·wi,il (z,ie 1·edenen v1'ij zi}'n 'Gan te(!enDat, dienvolgens, de voorziening, in zostrijd·igheirl.
ver zij tegen verweerder Watteeuw ge3° De rechte·r is e1·to.e niet gelwuclen een
ricllt is, niet ontvankelijk is;
stellin(J nruler te beantwoonlen, in conII. In zover de voorziening tegen de
clusies (Jefonnuleerrl, (z,ie n·iet afdoende
is wegens een vaststell!in(J van zijn be- verweerders Devreux, naamloze vennootslissin(J (2). (Grondw., art. 97.)
schap cc Oobrassi ll en Ingerelst gericht is :
Over het micldel, afgeleid uit de schencling van de artikelen 97 van de Grond(MAATSOHAPPIJ VOOR HET IN'rEROOMMUNAAL
wet, 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk
VERVOER TE BRUSSEL, T. DEVREUX EN CONWetboek, cloordat het bestreden vonnis,
SORTEN.)
bij wijziging van de beroepen beslissing,
ARREST,
na vastgesteld te hebben dat het voertuig
RET HOF; - Gelet op het bestreden van verweerder vYatteeuw sinds een onvonnis, op 12 februari 1959 in hoger be- bepaalcle tijcl stilstond toen het hevig van
roep gewezen door de Reclltbank van eer- achteren door een tram van lijn 46 aangereden en op de auto van verweerder
ste aanleg te Brussel;
Overwegende dat uit de stukken waarop Devreux geslingercl wc>rcl, bevestigt dat de
het hof acht vermag te slaan blijkt dat trambestuurcler onoplettencl is geweest en
zijn tram clerwijze had moeten besturen
dat hij niet in botsing kwam met de nangereclene clie lang genoeg stilstond om bet
(1) Yerbr., 24 mei 1956 (Bull. en PAsrc., 1956,
de trambestuurcler mogelijk te maken te
I, 1020) en 21 december 1956 (ibid., 1957, I,
vermijclen met hem in aanraking te ko424).
men, hieruit afleiclt dat het de trambe(2) Yerbr., 9 november 1959 (Bull. en PAsrc.,
stuurcler aan voorzichtigheid en voorzorg
1960, I, 285).
conclusies, H. Raoul Hayoit de Termi-

court, procureur-generaal.
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gemangelcl lleeft door niet zodanig te Tijden dat llij een geenszins onvoorzienbare
hinclernis zou kunnen vermijden en, dienvolgens, aanlegster ertoe veroordeelt aan
verweerder Devreu:x: 4.393 frank als vergoeding voor de schallelijke gevolgen van
het ongeval te betalen, dan wanneer, eerste ondercleel, indien de tijcl gedurende
welke de wagen van verweenler Watteeuw v66r de aanrijding met de tram
stilgestaan heeft onbepaalll is, de feitenrechter, bij g·ebreke van een andere vaststelling die de eerste bevestigde, niet zonder zich tegen te spreken kon verklaren
dat deze tijdruimte voldoencle was om llet
stoppen van de tram zonder gevaar voor
een aanrijlling mogelijk te maken, waaruit volgt dat deze redenen behept ziju
met tegeustrijcligbeid of ten minste met
dubbelzinnigheid welke met een ontbreken
van rec1enen gelijkstaat (scbeuding van
artikel 97 van de Grondwet) en dan wanneer, tweede onderdeel, noch deze redenen; nocll enige andere, een voldoencl antwoord uitmaken op de namens aanlegster
regelmatig neergelegde conclusies waarin
zij liet gelden clat het bevel tot stilhouden
door verweerder Ingerelst gegeven werd
met miskenning van de bepalingen van
artikel 17 van het koninklijk besluit van
8 april 1954, houdencle algemeen reglement
op de politie van het wegvervoer, op een
ogenblik waar er nog slechts 3 meter tussen de tram en de auto van Watteeuw
bleef; dat deze rnimte des te meer onvoldoende was daar de trambestuunler niet
onmidclellijk verweerder Ingerelst had
kunnen bemerken, die door de auto's van
verweerders Devreux en Watteeuw verborgen was, en dat « de voertuigen op sporen gezien hun ontzaglijk gewicbt en hun
gering remvermogen meer tijd dan een
auto nodig hebben om te stoppen ll (scllending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk
Wetboek):
Wat bet eerste onderdeel betreft :
Overwegende, enerzijds, dat het bestreden vonnis erop wijst dat het autovoertuig
van Watteeuw sinds een onbepaalde tijd
achter clat van Devreux stilstond toen het
voertuig van eerstgenoemde heftig van
achteren door een tram aangereden en op
!let voertuig van Devreux geslingerd
wenl;
Overweg·ende, anderzijcls, dat het vonnis
vaststelt dat nit het onderzoek blijkt clat
de trambestuurder onoplettend was, clat
hij de belemmering had moeten opmerken
en zijn tram derwijze had moeten besturen dat bij niet in botsing kwam met de
wagen van Watteeuw welke lang genoeg
stilstoncl om het hem mogelijk te maken
te vermijden met die wagen in aanraking
te komen;

Overwegende dat de feitenrechter, zonder zich tegen fe spreken, heeft kunnen
laten gelden dat al kon de sincls het stilhouden van de wagen van vVatteeuw verlopen tijclrnimte niet met juistheicl bepaald worden, zij niettemin volcloencle
was om bet de trambestuurder mogelijk
te maken de aanrijcling te vermijden;
vVat het tweecle onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden vonnis
de veroordeling, die het ten laste van aanlegster uitspreekt stetmt op de font, welke
het cle trambestuurder, haar aangestelde,
ten laste legt en welke het afieidt nit
lliens onoplettendheid bij de belemmering
van de weg en de voorzienbare hinderniR
welke de wage~ van W atteeuw uitmaakte;
dat het vonms nan de trambestuurder
niet verwijt het door Ingerelst gegeven
teken te hebben miskend;
Overwegende, dienvolgens, dat de feitenrechter niet verder behoefcle in te gaan
op de door aanlegster aan Ingerelst geweten font en dat door erop te wi,izen dat,
zo deze een font begaan heeft, deze font
zonder verband van oorzaak tot gevolg
met bet ongeval is, bet vonnis op de andere beweringen van de conclusies van
aanleg·ster een passend antwoord gegeven
heeft;
Dat geen van de onderclelen van !let
mkldel kan aangenomen worden;
Om deze redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
16 september 1960. - :t:e kamer. - Voo·rz'itte1·, H. Vanc1ermerscll, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggeve-r,
Ridder Anciau:x: Henry de Faveaux. ~
GeUjkl1l'iclencle eoncl1ts·ie, H. Paul Mahanx, advocaat-generaal.
Pleiters.
HH. Simont en Struye.
·
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16 september 1960

1° VONNISSEN EN ARRESTEN.- BuR-

GERLIJRE ZAREN, - AARD VAN DE VONNISSEN.
- lNTERLOCU'l'OIR 0~' VOORBEREIDEND VONNIS.
- llEGRIP.
2° AFSTAND. - BURGERLIJRE ZAKEN. AFSTAND VAN DE- AANLEG. - STILZWIJGEI\'DE
AFSTAND, - VOORWAARDEN.
3° HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE ZAKEN, - EJVOCA'l'IE. - VOORWAARDE.
1 o Om 11-it te met-ken of een vonn·is alvonms 1·echt te cloen inte1·locntoi·1' otweL
voo1·be1·eiclencl is, client 1Donlen, na,qegaan of ae 1·echter, in de OZJStell-in,q van
zijn besUssing, al clan niet zijn ovin·ie
heeft la-ten uitsch-ijnen over de geg1·ond-

-52lwirl van de eis of over de aan. de betttJisting te ge·ven oplossing (1). (Wet-

boek van burg. rechtspl., art. 452.)
2° De afsta•11(7 van een aanlep worflt niet
vermoefl~· bi.i gcbrelc artn nitrlntlckeUjlw
wils1titing kan h:i.i slechts ajgeleicl 1.VO'I'rlen itit omstancligherleu. rl·ie de becloeHng at te zien vnn de ·ingezette 1'echtstJleging noodzakeU:ilc ·inslu'iten (2). ('IVet-

boek van burg. recbtspl., art. 402 en
403.)
3° In blW[!erUjlce zaken lwn de 1·echter in
lwroep het 1·echt vctn evocaUe slechts
1titoetenen rloo·r terzelfclel' t'ijcl en rlejinitiet over de rtronfl. 1t·itspraa.!c te cloen
door een en hetze7jrle t:onn·is (3). (Wet-

hoek van burg. rechtspl., art. 473.)
(N. Y. (( SOCLET!i': INDUS'l'RIELLE DE LA
CELLULOSE SIDAC ll, T. BLEIBER.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 januari 1059 gewezen door
het Hof Yan beroep te Gent;
Over bet eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 402, 403, 443,
451, 452, 462, 470 en 473 van het Wetboek
van burgerlijke rechtsYordering (zoals de
artikelen 443 en 470 door artikel 22 van
het koninklijk besluit nr 300 van 30 maart
1936, en artikel 473 door artikel 13 van de
wet van 15 maart 1932 gewijzigcl werden),
1134, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden arrest
het beroepen vonnis vernietigt in zover
het, v66r de beslissing over de grond betreffende de << British Siclac ll effecten en
over de opzeggingsvergoec1ing, verweerder
verzocht heeft uitleg te verschaffen en
bet alvorens recht te doen over de grond
van diens eis welke de ovenlracht te zijnen voordele van de « British Sidac ll effecten beoogue, een deskunc1ige aanstelde
met opdracht zijn advies uit te brengen
omtrent elementen, waarover de rechters
in hoger beroeD verklaren niet te beschikken om thans reeds over de wetteli,ikheid
van de door aanlegster opgeworpen exceptie van niet-uitvoering uitspraak te doen,
en doordat het aanlegster ertoe veroordeelt aan verweerder <~en som van
29.483 frank te betalen en lwt vonnis voor
het overige bevestigt, eerste onderdeel,
dan wanneer, enerzijds, de llescbikking
van het lleroepen vonnis welke, alvorens
recht te doen over het genoegzaam karak(1)
1958,
(2)
1956,
(3)
1959,

Verbr., 21 maart 1958 (Bull. en
I, 815) en de noot.
Verbr., 12 april 1956 (Bull. en
I, 851).
Verbr., 17 april 1959 (Bull. en
I, 824) en de noot 4.

PASIC.,
PASIC.,
PASIC.,

ter van het aanbod van aanlegster aan
verweerder de som van 29.483 frank tb
betalen en hem 5.000 effecten van de vennootscbap <<British Sidac ll te overhandigen
wanneer hij de door haar aangeduide octrooien op naam van de t:anlegster zou
overgeuragen hebben, een heropening van
de t1e1Jatten lJeval om het verweerder mogelijk te maken daaromtrent uitleg te
verschaffen, een maatregel van inwenclige
orde uitmaakte of subsidiair een !outer
voorbereidende beslissing, en, in elk geval
het hoger beroe11 van verweerder dus
v66r het door de eerste recllter in voortzetting der zaak te verlenen, eindvonnis
niet ontvankelijk was (schending van de
m'tikelen 451 en 452 van het Wetl1oek van
burgerlijke rechtsvordering) tegen deze lJeschikking van het vonnis waaraan geen
definitief of interlocntoir karakter kan
toegekend worden zonder miskenning van
de bewijskracht van het bestreden vonnis
(schem1ing van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek), en dan
wanneer anderzijds, door in zijn conclusies v66r het hof van beroep de vernietiging van het !Jeroepen vonnis niet meer
te eisen in de mate waarin het hem zijn
eis tot nietigverklaring van de overeenkomst van 28-31 december 1934 en zijn eis
tot !Jetaling van 100.000 frank als schadevergoeding nit hoofc1e van ontijdige en
beledigende opzegging ontzegcl had - beslissingen in verbancl waarmee hij geen
enk<~l bezwaar uitte en (]oor zicll in
zijn conclusies ertoe te beperken de vernietiging van het beroepen vonnis te vragen in de mate waarin bet hem ertoe verzocht had nadere uitleg omtrent het overige te verschaffen, zoals het arrest l~~t
drukkelijk vaststelt, verweercler van ZIJn
hoger bei·oep alleen t<>gen de definitieve of
interlocutoire beschikingen van het beroepen vonnis afstand gedaan bad, zod~
nig dat slechts een lleroep tegen een zmver voorbereidende !Jeslissing lJij de rechten; in hager !Jeroep aanhangig was en zij
het niet konden ontvangen (scllending
van alle in het middel aangeduide wetsbepalingen met uitzondering I'Hn artikel 473 van het vVetboek \'an burgerlijke
rechtsvordering); tweede onclerdeel, dan
wanneer het bestreden arrest, dat het beroepen vonnis llevestigt, in zover het bovenvermelcle eisen tot nietigverklaring
wegens bedrog en tot !Jetaling van ee~
Tergoeding wegens ontijdige en !Jeledlgende afdanking verwierp, uitspraak doet
over de door aanlegster opgeworpen exceptie van niet-uitvoering tegen de eis tot
overdracht van tle effecten en tot \Jetaling
van de opzeggingsvergoeding van 29.483 fr.
eis waarover de eerste rechter door eenvoudig een heropening' der debatten omtrent dit vunt te bevelen om aan verwe.erder de mogelijkheid te verlenen daarover
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rechtsmacht nitpntte, ofschoon de rechters in hoger herocp over deze eis, welke
door de overbrengende werking van het
beroep niet bij hen aanhangig gemaakt
was, enkel uitspraak mochten doen bij
wijze van evocatie die slechts wettelijk
mogelijk was onder de dubbele voorwaarde een llefinitieve beschikking op
tussengeschil of een interlocutoire beschikldng te niet te doen en definitief
over de grond door hetzelfue arrest uitspraak te doen, hctgecn niet het geval
ter zake is, daar, enerzijus het bestreden.
arrest het bcroepen vonnis in al zijn uefiniiieve of intc"rlocntoire bcschikkingen
bevestigt en zich ertoe be!lerkt clit vonnis
te niet te doen in zover het, v66r de beslissing over de gronu betreffende ue « British Sidac ll effecten en ne opzeggingsvergoeding, verweerder verzocht heeft uitleg
te verschaffen en de debatten met dit doel
heropend heeft, en daar, anclerzijds, het
bestreden arrest, vooraleer over de grond
recht te doen over de vordering betreffende de overdracht van gezegcle effecten
ten voor<lele van verweerder, slechts een
onderzoeksmaatregel heveelt welke geen
uitvoeringsmaatregel uitmaakt, vermits
hij ten cloel beeft bet hof van heroep in
te lichten omtrent beslissende elementen,
waarover het verklaart niet te beschikken
om thans reeds over de wettigheid van cle
exceptie van niet uitvoering uitsvraak te
doen, en bovendien alle kosten, zelfs die
betreffemle cle vonlering tot betaling van
een opzeggingsvergoeding ' voorbehondt
(schending van de artikelen 443, 451, 452
en 473 van het vVetboek van bnrgerlijke
rechtsvordering) :
Wat betreft het eerste onderdeel :
Overwegende dat de uoor verweenler
ingestelue eis ertoe strekt te bekomen :
1o de vernietiging wegens bedrog, van de
tussen parti,ien Oil 28-31 december 1934 geslotcn overeenkomst; 2" de afievering door
aanlegster van verschillende effecten van
de cc British Sitlac ll, de cc Sidac Italienne ll
en de cc Sylvania industrial corporation ll,
welke in uitvoering van de in 193! verstreken overeenkomst van dienstverhuring
verschuldigd waren; 3° de l.Jetaling door
aanlegster van een vergoeding van
100.000 frank wegens ontijdige en l.Jeledigemle afdanking;
Overwegende, enerzijds, dat de rechtbank van koo,Jhanclel de eerste en de
derde van lleze eisen verworpen heeft;
dat zij, over de tweecle eis nitspraak
cloende, na erop gewc"zen- te hebben cc clat
verweerster (bier aanlegster) de betaling
van de opzeggingsvergoeding en de overlmncliging van llc effecten van de cc British
Sidac ll die aan aanlegger (hier verweerder) toekomen wil afbankelijk stellen van

de regelmatige overdracht van een aantal
octrooien welke zij aanduidt ll, en cc dat
aanlegger zich tot nog toe ervan onthouden heeft daaromtrent uitleg; te verscbaffen ll, de eerste rechter cc vooraleer over
bet genoegzaam karnkter van bet aanbod
van bevrijding van w~rweerster uitspraak
te uoen, aanlegger verzocht heeft uitleg
te verschaffen omtrent de voorwaarde
waarvan zij deze bevrijding afhankelijk
stelt ll;
Ovcrwegende dat zodoende de eerste
rechter zi,in becloeling beeft laten uitschijnc'n zijn beslissing tot het l.Jevrij <lend
karakter van het door aanlegster gedane
aanhotl te bcperken en de eisen van verweerder wat betreft de andere door hem
geeiste effccten te verwerpen; dat deze
lleslissing, dienvolgens, een interlocutoir
karakter vertoont, hetwelk de ontvankelijkheid van bet beroep rechtvaarcligt;
Overwegende, anderzijds, dat de afstand van het beroe11 niet vermoed wordt
en l.Ji.i gebrek aan uitdrukkelijke wilsuiting slechts afgeleicl kan worden uit omstandigheden, die de bedoeling af te zien
van de ingezette rechtspleging noodzakelijk insluiten;
Overwegende dat het feit dat verweerder voor de rechter in ·boger beroep niet
geconcludeerd heeft over zekere 1mnten
die het voorwerp van de akte van beroep
uitgemaakt hebben, geen afstand van de
eis op deze 11unten kan uitmaken, daar de
houding van appellant uitgelegd kan worden door de bedoeling zich te gedragen
naar het oordeel van cle rechter bij wie de
zaak door de overl.Jrengenue werking van
!let hoger beroep aanbangig gemaakt was;
Dat het eerste onderdeel van het middel
naar recht fualt;
Wat bet tweede onde.rdeel betreft :
Overweg;encle dat, na het beroepen vonnis te hebben bevestigcl in zover het verweerder zijn ecrste en derde eis ontzegd
beeft, het bestreclen arrest gezegd vonnis
vernietigt in zover het verweerder verzoekt uitleg te verschaffen over de voorwaarde waarvan aanlegster de betaling
van de opzeggingsvergoeding en de overhandiging van effecten van de cc British
Sidac ll afhankelijk stelt; dat het arrest vervolgens,' enerzijds, cc wijzigende
vooraleer recht te doen over de grond
van de vorclering welke tot de overdracht
ten Yoordele van Blcibler van de effecten
der cc British Sidac ll strekt ll, een deskundige aanstelt en de part.ijen beveelt te concluderen enna het neerleggen van het verslag van d<~ aangestelc1e cleskundige te
pleiten, opdat <laarna door het hof van beroep uitspraak zou gedaan worden en,
anderzijds, cc bij wijze van aanzichtrekking- ll aanlegster ertoe veroonleelt aan
verweerller de som van 29.483 frank uls
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slotte de kosten aanhoudt;
Overwegende clat het hoger beroep bij
het rechtscollege waarv66r het gebracht
worclt, slechts de vragen aanhangig maakt
welke door de eerste rechter beslecht werclen; dat, wijl deze gecn uitspraak over
de grond met betrekking tot de hierboven
aangeduide punten gedaan had, het hof
van beroep slechts krachtens llet recht
van evocatie kennis van de grond van de
betwisting kon nemen;
Overwegende c1at, ingevolge artikel 473
van het vVetboek van burgerlijke rechtsvordering, de rechter in hoger beroep enkel evocatie mag verrichten wanneer hij
door eenzelfde vonnis definitief over de
grond uitspraak doc~t;
Overwegende, enerzijds, dat door, na
het deskunc1ig omlerzoek dat llet beveelt,
c1e kennisneming van de betwisting betreffende de effecten van de « British Sidac >>
te behouden hoewel de eerste rechter geen
uitspraak over de grond had geclaan, en,
anderzijcls, door de betwisting betreffende
de opzeggingsvergoeding aan zich te trekken, zonder door dezelfcle beslissing over
cle kosten uitspraak te rloen, het bestreden arrest het in het middel ingeroepen
artikel 473 geschonden he eft;
Dat het tweede onderdeel van het middel gegrond is;
Om cUe redenen, zonder dat er reden toe
weze het tweede middel te beantwoorden
waarvan het inwilligen niet tot een ruimere verbreking kan leiden, verbreekt
het bestreden arrest in zover het het ])eroepen vonnis vernietigd heeft; beveelt
dat melding van clit arrest zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; verooordeelt verweerder tot de kosten; vei·wijst de alc1us
beperkte zaak voor het Hof van beroe!) te
Brussel.
16 september 1960. -1" kamer.- Voorzitter, H. Yandermerscll, raadsheer waarnemenc1 voorzitter. - Verslagge•ver, Ridder Anciaux Henry de Faveaux. - GeUjkluiiclencle conclusie, H. Paul Mallaux,
advocaat-generaal. - PleiteTs, HH. Pir-

son en Van Ryn.
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ONYRIJWILLIGID YERWONDINGEN
IDN DODING. YASTSTELLING VAN EEN
FOUT IN REOHTSTREER:S VERBAND MET DE LIOHAMELIJKE LETSELS. FOUTEN AAN RET
SLAOHTOFFER OF AAN DERDEN TOEGESOHREVEN
DIE FOUT NIET UITSLUITENDE. YASTSTELLING DIE DE STRAFRECRTELIJKE VEROORDELING WETTIG REOHTVAARDIGT.

2°

BINDENDE BEOORDELING DOOR
DID REOHTER OYER DE ZAAK ZELF.
- · S'l'R•AFZAREN. BURGERLlJKE VORDERING. 00RZAKELIJE: VERBAND TUSSEN EEN
:b'OUT EN, EEN FJCHADE.

FEITE. -

3°

-

BEOORDELING

IN

SOEVEREI!\E BEOORDELING.

YERAN'.rWOORDELI.TKHEJID (BUITEJN OVEREENKOlVIS'.r ON'.rSTAAN).
ScHADE VEROORZAAKT DOOR DE FOUT VAN
EEN DADER VAN RET ONGEVAL. SAMENLODADER DESPENDE FOUT VAN EEN DICRDE. ONDANR:S GEHOUDEN TOT DE GEHELE VERGOEDING TEN AANZIEN VAN RET SLAOHTOFFER.

1° Is wettig ge?·echtvruwdirfcl, de stra{rechtelijlce veTo·ordeling wegens on1..Ti:iwill'ige verwoncl'ingen, gestemul op rle
·vnststelUnp rlat rle bekla.agrle een {o1tt
begaan heeft ·wellce met rle Ucharnelijke
letsels 1·echtst1·eeks in ·verlJanrl staat en
flat rle door hem, awn het slachtoffe1· of
aan rlerrlen toeaesch1·even to1tten rleze
rUe hij lJegaan heett niet ·nits lui ten (1).
2° Is soevm·ein rle beoonleUng in fei.te
rloor de rechter ove·r de za.alc ze1.f flat er
al dan n:iet een oorrmkez.ijlc verbanrv beBtaat t'ltsBen ee·n tout en een scharle (2).
3° 1Vamtee1' een fo·nt de doo·r het slachtoffer van. een ongev·al gelerlen scharle
heeft vm·oorzaalct, ·is cle rlafler geho1trlen
tegenover rlit sla.chtotfet· tot rle gehele
vergoerling van. rle schacle, z·elfs zo die
scharle oolc rle samenloJJende tout 1Xl'/1
een clm·d e als oorzrw.k heett (3).
(DE MIL EN SPITAELS, T. SEVERS.)
ARREST.

HIDT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 november 1959 gewezen door
llet Hof van beroep te Brussel;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing, gewezen over de vordering van het openbaar ministerie ten
laste van aanleggers :
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1382, 1383,
1384 van het Burgerlijk Wetboek, 418 en
420 van het Strafwetboek, 2, lid 8, 8,
lid 1, 26, lid 1, en 58, lid 2, van het
koninklijk besluit van 8 april 1954, 97 van
de G-rondwet, doordat, eerste onderdeel,
het bestreclen arrest op de conclusies
waarbij aanleggers aanvoerden dat tot
llet litigieuze ongeval geleid heeft het
feit dat de luifelcleur van het aan ver(1) Raadpl. verbr., 6 februari 1956 (Bull.
en PAsrc., 1956, I, 575).
(2) Yerbr., 21 september 1959 (Bull. en
PASIC., 1960, l, 83).
(3) Yerbr., 26 februari 1960 (B,ll. en PASIC.,
1960, I, 749).

-55.weerder toebeborende kermisspul over de
openbare weg uitstak met overtreding
van artikel 8 van bet koninklijk besluit
van 8 april 1954, zoncler te lletwisten uat
debe luifeldeur boveu de openhare weg
uitstak, zich ertoe beperkt te antwoorden
« dat de luifeldeur geen op de openbare
weg geplaatste hindernis in de ziu van
voormeld artikel 8 uitmaakt ll, zonder
zijn lleslissing in clit opzicbt met redenen
te omkleden, dan wanneer artikel 8 van
bet koninklijk besluit van 8 april 1954
niet alleen doelt. op de bindernissen welke
op bet wegdek zelve ziju geplaatst, doch
op al wat het verkeer kan hinderen of
gevaarlijk maken hoven de rijweg, tot op
de maximum hoogte die de voertuigen
knnnen hebben; doordat, tweede onderdeel, !let llesh'eden arrest op de conclusies waarbij aanleggers aanvoerden dat
de gevaarlijke positie van de luifeldeur
van bet door verweerder op bet dorpsplein te Ruisbroek opgestelcle kermisspul
te zijnen laste cen overtreding van artikel 58, lid 2, van het koninklijk besluit
van 8 april 1954 uitmaakte, slechts antwoordt dat « wanneer llet kermisspul eenmaal op !let kermisveld opgesteld is, het
geen voertuig meer is waarop de voorschriften van artikel 58 van bet reglement toepasselijk zijn ll, zonder vasf te
stellen dat de woonwagen niet strookte
met de definitie van bet voertuig, gegeven door artikel 2, lid 8, van meergemeld
koninklijk besluit, en dan wanneer, naar
luid van deze bepaling, het begrip << voertuig ll aan de intrinsieke kenmerken van
het tuig gebonden is, en niet aan de
plaats waar het zicb bevindt; en doordat,
derde onderdeel, het arrest op de conclusies waarbi.i aanleggers aanvoerden dat
de verantwoordelijkbeid voor bet litigieuze ongeval insgelijks op de gemeenteoverheid rustte wijl zij een toestancl geschapen had die de weggellruikers in hun
recbtmatig vertrouwen misleidde, door
geen voldoende voorzorgen te trefEen om
de veiligheid van bet wegverkeer beboorlijk te verzekeren, antwoordt : « dat het
bof niet vermag kennis te nemen van
deze vraag welke in de staat der zaak
lmiten zijn bevoegdbeid valt ll, zonder zijn
beslissing in dit opzicht met redenen te
omkleden, dan wanneer het bof beboorde
alle middelen te onderzoeken welke door
aanleggers voorgesteld werden als gebeel
of ten dele bun verantwoordelijkbeid
doende vervallen, of althans als een vermindering ervan kunnende medebrengen;
dan wanneer in elk geval de redenen van
het arrest geen antwoord op de lli.i conclusies ingeroepen middelen uitmaken en
het hof niet in staat stellen tot het nagaan
van de wettigheid van de veroordeling van
eerste aanlegger uit hoofde van slagen en
verwondingen door onvoorzichtigbeid,
noch van zijn veroordeling tot bet vergoe-

den van bet gehele, door de burgerlijke
partij Fran<;ois Severs ondergane nadeel,
noch van de veroordeling van tweede aanlegger als lmrgerlijk verantwoordelijke :
Overwegemle dat eerste aanlegger terecbtstond wegens een wanbedrijf van
onvrijwillige licbamelijke verwondingen;
Overwegende dat het arrest vaststelt
stelmencle op eigen redenen en op de re~
denen van de beslissing van de eerste
rechter welke het overneemt, dat eerste
aanlegger met de aanhangwagen van de
door hem llestuurde vracbtautomobiel tegen de luifeldeur van bet door verweerder
op bet dorpsplein te Ruisbroek opgestelde
kermisspul gereden is, boewel deze luifeldeur volkomen zichtllaar en gesignaleeru was, en dat hi.i ze moest zien;
Dat bet eruit afleidt dat eerste aanlegger kennelijk een font begaan heeft
welke met bet ongeval recbtstreeks in
verlland staat, dat deze font slechts te
verklaren is door een sclmlclige verstrooidheid van eerste aanlegger en clat
de fouten die hi.i aan clerden of aan het
slachtoffer toescbrijft de door hemzelf
llegane font niet cloen wegvallen;
Overwegende dat deze vaststellingen en
lleoordelingen volstaan om de strafrechtelijke veroordeling van eerste aanlegger
wettig te rechtvaardigen;
Overwegende dat bet middel niet opkomt tegen de beslissing waardoor
tweede aanlegger burgerlijk verantwoordelijk verklaard is voor de ten laste van
eerste aanlegger uitgesproken veroordeling tot de kosten;
Dat de middel dienvolgens van belang
ontllloot en derhalve niet ontvankelijk
is;
En overwegende, wat de beslissing over
de publieke vordering betreft, dat de
substantH\le of op straf van nietigheid
voorgescbreven rechtsvormen nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
II. In zover de voorziening gericbt is
tegen de beslissing over de door verweerder Fran<;ois Severs ingestelde burgerlijke vordering :
Over de eerste twee onderdelen :
Overwegende dat bet arrest erop wijst
« dat dit ongeval slechts te verklaren is
door een schuldige verstrooiclheid van beklaagde ll, hier eerste aanlegger; dat deze
« de enige verantwoordelijke dader van
het kwestieuze ongeval is, zonder dat er
rekening· behoeft te worden gehouden
met de omstandigheid dat de luifeldeur
even over de rand van de rijweg kwam
(misscbien 7 em. zeggen de verllalisanten,
die overigens stellig verklaren dat de
bindernis gesignaleerd was ... ) ll;
Dat de feitenrechter mitsdien door een
lleoordeling welke van feitelijke aard, en
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dienvolgens soeverein is, beslist heeft dat
er tussen het ongeval en de verweerder
ten laste gelegde fouten geen noodzakelijk verband van oorzaak tot gevolg lag,
hetgeen volstaa t om de veroordeling van
aanlegger tot gehele vergoec1ing van het
door verweerder ondergane nadeel wettig te reel! tvaarcUgen ;
Overwegencle {lat de beschouwingen van
het bestreden arrest volgens welke de
verweerder ten laste gelegcle fonteh geen
overtrecling van de artikelen S en GS van
het koninklijk beslnit van 8 april 1954
nitmaken, al waren die beschonwingen
naar recht onjnist of ongenoegzaam met
redenen omkleecl, ten overvloecle gegeven
zijn, en dat het middel, in zover het ze
critiseert, niet ontvankelijk is bij gebrek
a an belang;
'Over het derde ondercleel :
Overwegemle dat, wanneer de door de
dader van een ongeval begane font de
door de getroffene bij dat ongeval ondergane schad~~ veroorzaakt heeft, die dader
jegens de getroffene tot gehele vergoe<ling
van de scl!ade gelwuden is, zelfs inclien
deze scl1ade tevens de samenvallende font
van een derde tot oorzaak heeft;
Overwegende dat, naardien aanleggers
aldns, zoals hiervoren gezegd is, wettig
tot gehele vergoeding van de door ver-·
weerder geleden schade veroordeeld werden, het middel clat zij ten opzichte van
verweerder inroepen van belang ontbloot
en derhalve niet ontvankelijk is, daar een
gedeeltelijke en samenvullende verantwoordelijkheid van een derde orY cUe beslissing geen weerslag kan hehben;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
19 september 1960. 2° kamer. Voor.z'itte1·, H. Gil·oul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Yersla.g[!ever, H. de
vVaersegger. - Gelijkl·nidencle conclus-ie,
H. Delange, advocaat-generaal. - Pleiter, H. De Brnyn.
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19 september 1960

1°

BElWIJS. BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. STRAFZAKEN. niiDDEL AANVOERENDE DAT EEN BEOORDELING VAN DE BESTREDEN BESLISSING DE BEWIJSKRACHT VAN EE:\'
BEPAALDE AKTE MISKEN'l'. BEOOilDELING GESTEUND OP ANDERE ELEMENTEN. GEEN
SCHEl'IDING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DIE
AKTE.

2°

REDElNEN VAN DEl VONNISSElN ElN
ARRESTElN. STRAFZAKEN. GEEN
CONCLUSIES. BESLISSING DIE DE ZIENSWIJZE VAN EEN DESE:UNDIGE NIET YOLGT. ~

RECHTER NIET ERTOE, GEHOUDEN HEr liiOriEF
ERVAN AAN TE DUIDEN.

1° Mist feitelijke g1·ondslag, het rnirldel
dat aan'Uoert rla.t een beoorcleUn.IJ van
(le bestreden besUssing de bewijslcnwht
van een IJepaa.lcle aliote mi.skent, dan
wanneer het 1t'it de besliss-ing niet
IJlijlct dat d-ie IJeoordeling op clie alcte
ste1tnt (1.1 .
2° Bi.j gebrek aan desbetreffend. rtenomen
conolu.sies, is de reohter, in strafzalcen,
n·iet ertoe rJel10uden in Z'i.in besHssing
cle reden aan te cl1tiden waa.rom hi.j de
z·ienswi.ize van een clesk~tn(l'i[!e niet
meent te moeten volgen (2).
(CRETON, T. DELREZ EN N. V. <<RAILWAYS
IECONOMIQUES LIEGE-SERAING ET EXTENSIONS ll.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het llestreden
vonnis, op 30 november 195G in hoger lleroep gewezen door de Correctionele
Rechtl.Jank te Lnik;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing, gewezen over de ten
laste van aanlegger ingestelde publieke
vordering :
Over het enig micldel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1382, 13ii3,
1384, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, 18 van het algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer van
8 april 1954, 14, lid 2, van het koninklijk
beslnit van 18 october 1957, honclende regeling betreffemle de veiliglleidsinrich tingen, de signalisatie van overwegen en gelijkgrondse krnisingen van de openbare
weg aoor spoorwegen en het verkeer op
spoorwegen en aanhorigheden, 3 en 4 van
de wet van 17 april 1878, de inleidencle
titel tot het Wetboek van rechtspleging
in strafzaken inhoudende, doordat het
bestreden vonnis aanlegger tot een gelclboete van 400 frank veroordeeld lleeft,
ter zake van overtreding van <le artikelen 18 van llet verkeersreglement en 14,
lid 2, van het kouinklijk beslnit van
18 october 19G7, alsmede tot een gedeelte
van de op de publieke vordering gevallPn kosten, aan tweeae v~'rweerster ten
bezware van aanlegger zekere bedragen
als sclladeyergoeding toegekencl, en geweigerd heeft verweerder te veroordelen
tot llet vergoeden van de door aanlegger
geleden scllacle, om de reden dnt : annlegger, die ter hoogte van het middelste
(1) Verbr., 14 maart 1960 (Bull. en PAsrc.,
1960, I, 822).
(2) Raadpl. verbr., 25 maart 1946 (A1·1·.
Yerbr., 1946, blz. 117; Bull. en PAsrc., 1946, I,
116).

-57<leel van het tramrijtnig reed, zicll rekenschap ervan kon geven hoe ver llet
voorste deel \'an uc tram nitstak en
moest we ten dat het a ell terste ueel van
de tram ongeveer even ver uitstak, en
dat ue trambestunrcler gcen font begaan
lleeft, llaar hij met recllt mocllt menen
dat het achterste deel van zijn voertuig
zou door knnnen waar het voorste deel
door gekuncl had en dat gcen llinclernis
op zijn baan tot sti1stand zou komen,
dan wanneer de door de eerste rechter
aangestelde deskumlige in zijn verslag
(de algemene besluiten) uitdrnkkelijk
constateert dat llet voertuig van voren
niet noodzakelijk even vcr uitsteekt als
van acllteren, dat dit uitsteken, zowel
van voren als van achteren kan verschillen naargelang van de plaats in de bocllt,
de uitgesletenheicl van c1e mil. .. <lat, bij
een trolleywagen nr 303 (wat ten deze
het geval is), het acllterste cleel bij het
aanzetten 5 em verdcr kan uitsteken dan
llet voorste c1eel en cla t bijgevolg « het
mogelijk is dat een tramrijtuig, waarvan
lle zijwanden evcnwijdig liggen met die
van een automohiel, c1it voertuig niet besclladigcl met het voorste uitstekende
deel, maar het rankt bij llet annzetten
met het nchterste uitstekend cleel JJ, en
dat « het c1ienvolgens niet mogelijk is uit
te maken of het voorste ofwel llet achterste deel OD zekere punten verder zal
nitsteken, daar cUt feit afllangt van talrijke parameters waarvan de wee1·slag
onmogelijk met nanwkeurigheid kan bej)aald worden JJ; waaruit volgt dat, nu
llet verklnart ter zake dat verweercler
geen font begaan lleeft wijl er moet aangenomen worden c1at, wanr llet voorste
deel van llet tramrijtnig· door gekund
lleeft er mag aangenomen worden dat ook
het achterste deel zomler moeite .zal door
lnmnen, en nu het beslist dat aanlegger
een font beg·aan heeft wijl llij, wetende
hoe ver het voorste deel van de tram uitstak, noodzakelijk moest weten clat de
tram van acllteren ongeveer even ver uitstak, bet bestreden vonnis overwogen
lleeft dat de delen clie van voren en van
acllteren uitstaken in alle punten van de
hocllt ann elkaar gelijk waren, en clat
!let bijgevolg de bewijskracht van het
expertiseverslag geschonden lleeft; dat
hovendien de feitenrecllter niet aanduidt
waarom bet advies van de deslnmdige
niet belloefde gevolgd te worden :
Overwegende dat llet bestre<len vonnis
laat gelden, enerzijds, clat aanlegger zich
rekensclmp ervan kon geven hoe ver llet
voorste <leel van de tram uitstak en
moest weten da t llet acllterste cleel ongeveer even ver uitstak, en, anderzijds, clat
verweercler Delrez met recllt mocht menen dat llet acllterste deel van de tram

door zou kunnen waar het voorste door
gekuml had ;
Overwegenue, enerzijcls, clat cle recllter
wettig niet ertoe gellouclen is de besluiten van de cleskundige over te nemcn, en,
anderzijcls, clat nit llet vonnis niet blijkt
clat de gecritiseercle beoonleling uit llet
expertiseverslag afgeleicl is; c1nt, claar er
geen conclusies genomen waren, de recllter zijn beslissing niet uitvocriger met
reclenen l>elloefde te omklecl<'n;
Da t lwt midllel clienvolgens niet kan
ingewilligd worden;
Overwegenlle, voor llet overig·e, clat cle
substantiele of op straf van nietiglleid
voorgescllreven reclltsvormen werclen nag·eleefd en clat de beslissing overeenkomstig de wet is;
II. In zover c1e voorziening gericllt is
tegen de over de burgerlijke vorcleringen
gewezen beslissing :
Overwegemle c1at aanlegger geen middel cloet geld en;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt aanlegger tot cle kosten.
19 september 1960. ~ 2" kamer. Voo1·zitte1·, H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - 1' erslaggever, H. Polet. - GeUjkl·uirlende conclnsie, H. R. Delange, advocaat- generaal.
PeUe1·s,
HH. Simont en Van Ryn.
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KAMER. -

TRAMWEGEN, AUTOBUSSEN, AUTOOARS EN TAXIS. - BE:>TUURDERS VAN
SPOORRIJTUIGEN. - VERPLICH'l'ING OM TE
YEH'l'RAOEN

OF 'fE STOPPEN. INGEVAL VAN
STRE:\JLV.UNG IN HET VERKEER EN OP DE PLAATSEN V\~AAR HET VERKEER VOORZOBGEN VER-

EIS'l'.
A.:rtikel 6 van het lcon·inlcU:ilc beslnU van
27 fanuari 1981, gew1.jzi.grl cloor het lwninlclijk besl·uit van 26 at~g·nstns 1988,
veqJUcht cle bestzwrrlers van spo01'1'i.ftwiuen te ve1·t·mgen of zelfs te stoppen in[JWVal van st-renwn·in[l van het verlcee1· en
op rle plaatsen waar het oz1enbaa1· ver/,,eer ·uoo·rzorusma.cttreuelen vereist (1).

(HOUTAIN EN N.

V.

LI:i£GE-SERAING

Kr

<<RAILWAYS ,Ji:OONOMIQUES DE
E..~TENSIO~S )),

'l'.

DRUINE.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op llet bestreden
vonnis, op 30 november 1!J59 in lloger be(1) Verbr., 16 januari 1958 (Bull. en
1958, I, 510).

PASIC.,

-58roep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Luik :
I. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing, gewezen over de
door het openbaar ministerie ten laste
van aanleggers ingestelde vorderingen :
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 6, inzonderheid 6,
vijfde lid, van het koninklijk besluit van
27 januari 1931, houdende politiereglement voor de exploitatie van de door de
regering vergunde of te vergunnen tramwegen, genomen bij de toepassing van de
wet van 9 juli 1875, gewijzigd door artikel 1 van het koninklijk besluit van
26 augustus 1938, 3 en 4 van de wet van
17 april 1878, de inleidende titel tot het
vVetlJOek van rechtspleging in strafzaken
inhoudende, 1382 en 1383 van het Burgerlijk vVetboek, 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest aanlegger tot
26 frank geldboete veroordeeld heeft wegens overtreding van artikel 6 van het
koninklijk besluit van 27 januari 1931,
en tot een gedeelte van de op de publieke
\'Ordering gevallen kosten, aanlegster
burgerlijk verantwoordelijk verklaard
heeft voor de haar aldus ten Iaste gelegde kosten, aanleggers veroordceld heeft
om te zamen, maar de ene bij gebreke
van de andere, aan verweerster zekere
sommen als schadevcrgoeding te betalen,
om de redenen dat de trambestnurder,
die moet weten hoe zijn voertuig in een
bocht rijdt, t1iendc erop bedacht te wezen dat, gezien het zeer drukl>:e vcrkeer,
een automobilist de font zou begaan ter
hoogte van het middelste deel van de
tram te stoppen op minder dan 92 centimeter, van de buitcnste rail, dat hij,
v'66r opnieuw aan te zctten, daar hij geen
acllteruitkijkspiegel had waarin hi.i op de
rechterkant van zi.in rijtuig toezicht kon
houden, hetzij door zijn ontvanger had
moeten laten bijstaan om zich ervan te
vergewissen dat er geen gevaar was om
zijn rijtnig opnieuw aan de gang te brengen, hetzij had moetcn wachten totdat
de automobilist zich van de sporen had
kunnen verwijderen en ze vrijmaken, dat
hij dit niet gedaan heeft, dat de door
beide beklaagden begane fouten even
zwaar zijn en dat de verantwoordelijkheid voor het ongeval billijkheidshalve
bij helften tussen hen moet verdeeld worden; dan wanneer lid 5 van artikel 6 van
het koninklijk !Jesluit van 27 januari 1931
de trambestuurder slechts verplicht te
stoppen wanneer het gevaarlijk is verder
te rijden ten gevolge van stremming
het verkeer, hetgeen onderstelt dat hij
zich van deze stremming rekenschap kan
geven, zomede op de plaatsen waar voor
het openbaar verkeer voorzorgsmaatregelen nodig zijn, en geenszins telkens wanneer het te vrezen is, da t een andere

weggebruiker, die hij niet kan zien, ZIJn
voertuig te dieht !Jij het tramrijtuig tot
stilstand brengt, in weerwil van de ter
geldem1e wetsbepalingen, dat ten deze
het bestreden vonnis geenszins vaststelt
dat het voor aanlegger gevaarlijk was
met zijn tramrijtuig opnieuw aan te zetten ten gevolge van een stremming waarvan hij zich rekenschap kon geven; het
evenmin vaststelt dat op de plaats van
het ongeval er voor het openbaar verkeer
voorzorgsmaatregelen nodig waren; het
integendeel erop wijst da t aanlcgger het
voertuig van verweerster niet kon zien;
deze, door dit voertuig tot stilstand te
brengen zoals zij gedaan heeft, de artiI;:elen 18 van het verkeersreglement en 14,
lid 2, van het koninklijk besluit van
18 october 1957 overtreden en een font !Jegaan heeft, en dan wanneer eruit volgt
dat de rechters in hoger beroep, door
uitspraak te doen zoals zij gedaan hebbcn, de in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden en hun beslissing niet
wettig met redenen omkleed hebben :
Overwegende dat uit het bestreden vonnis blijkt dat aanlegger llet tramrijtuig
opnieuw aan de gang gebracht heeft toen
de wagen van verweerster ter hoogte van
het middelste deel van cle rechterkant
van het spoorrijtuig stilstond en dat het
tramrijtuig bij bet uitvoeren van deze
manmuvre met zijn rechter acbterste deel
in de linkerkant van de automobiel gebaakt heeft;
Overwegende dat naar luid van artikel 14, lid 1, van het koninklijk besluit
van 18 october 1957, sporen cUe in de rijbaan zijn aangelegcl bij voorrangsrecbt
voor het verkeer van spoorrijtuigen bestemd zijn;
Overwegende, evenwel, dat cUt voorrangsrecht niet absolnut is; dat llet !Jeperkt is door andere reglementsbepalingen, onder meer door nrtikel 6, lid 5,
van het koninklijk besluit van 27 januari 1931, gewijzigd cloor artikel 1 van
llet lwninklijk besluit van 26 augustus
1938, hetwelk de spoorrijtuigen ertoe verplicbt te vertragen of te stoppen wanneer het, ten gevolge van stremming in
het verkeer, gevaarlijk is de snelheid te
behouden of .zelfs verder te rijden, zomede op de plaatsen waar, voor het openbaar verkeer, voorzorgsmaatregelen nodig zijn;
0Yerwegende dat het vonnis, door te
verklaren dut annlegger « l1iende eroD bedacht te wezen dat, gezien het zeer
dr11kke verkeer, een automobilist de font
zou begaan ter hoogte van bet midclelste
tleel van de tram te stoppen op mincler
dan 92 centimeter van de buitenste rail ll,
impliciet docll noodzakelijk vaststelt da t
op de paats en bet ogenblik toen het felt
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plaats greep, er voor het ovenbaar verkeer voorzorgsmaatregelen nodig waren;
Overwegende dat de feitenrechter nit
deze feitelijke vaststelling wettig heeft
kunnen afleiden dat aanlegger, door opnieuw aan te zetten zonder zich ervan te
vergewissen dat er geen gevaar was,
voormeld artikel (i, lid 5, overtreden had;
Overwegende, bovendien, clat hij zicll
niet tegensproken heeft waar llij daarna
erop wijst dat, zo aanlegger bij gebreke
aan een acllteruitkijkspiegel waarin llij
op de recllterkant van het tramrijtuig
toezicllt kon hom1en, een ter hoogte van
het micldelste deel van dit rijtuig en op
minder dan 92 centimeter van de buitenste rail stilstaand voertuig niet kon zien,
hij verplicht was, hetzij zich door zijn
ontvanger te laten bijstaan om zich ervan
te vergewissen dat er geen gevaar was
om opnieuw aan te zetten, hetzij stil te
blijven staan totclat het verkeer dergelijke voorzorg niet meer not1ig maakte;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Overwegende, voor het overige, dat de
substantH~le of op straf van nietigheid
voorgestreven rechtsvormen werden nag·eleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
II. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing gewezen over de
burgerlijke vordering van Druine :
Overwegende dat aanleggers geen bijzonder middel tloen gelden;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanlegg·ers tot de kosten.
19 september 19(i0. 2e kamer. Voo-r.<::itte·r, H. Gh·onl, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaqgever, H. Polet. - Gelijklwiaende concasie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
Pleiter,
H. VanRyn.
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VERZEKERINGEN.- VERZEKEI\INGEN TE
LAND. - 00LLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING. - AARD. - VERHAAL KRACHTENS SUJJROGATIE TEGEN DE VERANTWOORDELIJKE DADER VAN HET ONGEVAL. - VOORWAARDEN.

De collectie·ve onoevallenverzekel'ing ·is,
volqens cle floor cle verzelce·J·aar effectief
aanqegwne ve·rbintenissen, hetzij een
·verzelve·rinu 1:an sommen (lie, ·ingeval
wtn betaUnrJ ·van cle vm·z·ekenle sam,
geen aanlei(Unu geett tot een ve1·ha·al
lc·rachtens snbroga.Ue van ae twrzekenwr
terJen cle 1:oor het onqeval veranttvoo·rclez.iflce am·cle, hetzif een ve·rzeke-ring

van zalcen. of van verantwoonlelijlcheid,
(z.lc aanlei(lil1·0 geett tot een aergelijlc
verhaal (1). (Wet van 11 juni 1874, artikel 22.)
(VENNOOTSCHAP VAN ENGELS RECHT
«EAGLE S'l'AR INSURANCE CY ll, T. MAES.)
ARREST.
HE'l' HOF · - Gelet op het bestreden
vonnis, op
januari Hl60 gewezen door
de Correctionele Reclltbank te Nijvel
over de burgerlijke belangen;
Over het middel, afgeleid ui t de schending van de artikelen 22 van de wet van
11 juiii 187± op de verzekeringen in het
algemeen 19 van de wetten op de arbeidsongevallen, samengeordend bij koninldijk
besluit van 2:3 september 1931, 1250 en 1382
van het Burgerlijk Wetboek, en !l7 van
de Grondwet, doorclat llet bestreclen vonnis, na vastgestelc1 te hebben dat de vennootschap << Hamsa '' met aanlegster een
collectief verzekeringscontract gesloten
had, betreffende de arbeidsongevallen
waardoor de leden van haar personeel zouden getroffen worden, clat aan deze polis
een aanvulling toegevoegd werd betreffende het gedeelte van de bezolcliging der
beclienden dat het bij de wetg·eving op c1e
arbeidsongevallen bepaalde wettelijke
maximum van 120.000 frank zou te boven
gaan, da t bovendien de getroffenen bij
llet litigieuze arbeidsongeval, cle betrokkenen Berote, beclienden in dienst van de
vennootschap « Hamsa ''• met aanlegster
zogenaamde « inclivicluele '' verzekeringscontracten llebben gesloten, dat aanlegster
een van 15 mei 1959· gecla teerde kwitantie
voor 3u.OOO frank betreffencle uitga ven
ten gevolge van cle door de getroffene
Herman Berote ondergane schade overgelegcl had, beslist lleeft dat : « wat de
aanvulling bij de polis op de arbeidsongevallen aangaat, aanlegster zich niet
zou kunnen beroepen op c1e wettelijke
im1eplaatsstelling, omschreven in artikel 1\l van het koninklijk besluit van
28 september 1931,,, dat haar vordering· tot
betaling van vorenbetloelde som van
3u.074 frank en van andere, ten belope
van 146.233 frank gevorderde vergoedingen ontzegd heeft, en <leze beslissing gerechtvaardigc1 heeft door de reden « dat
bovengenoemde polis een collectieve verzekering uitmaakt en da t !let betalen,
<loor cle burgerlijke partij, hier aanlegster, van zckere sommen krachtens cleze
verzekering· voortspruit uit het contract
en niet uit de font van beklaagcle, hier
verweerster, en « dat de incleplaatsstel-
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(1) Verbr., 9 november 1959 (Bnll. en PAsrc.,
1960, I, 290).

-60ling, bedongen in de ll:witantie van 15 mei
19li9, geen toe passing van artill:el 1250, 1 o,

de dom· het arlJeidsongeval getroffene,
Herman Berote, hetzij wettig kraclltens
van het Bnrgerlijl>: Wetboek met zich een collectief verzekeringscontract, de ver!1rengt, daar de burgerlijke partij die de zell:ering tegen arbeidsongevallen aanvulschade betaald heeft niet de schnld van lencle, voor de l1ezoldigingen welke het
de derde, veroorzall:er van de schade, wettelijke maximum van 120.000 frank
<loch Ilaar eigen schuld betaald heeft ll, per jaar te bovcn gaan, betzij kracbtens
eerste onderdeel, dan wanneer, zo het overeenkomst, wegens de door de verzel>ewezen is dat de verzell:eraar ll:rachtens kerde op de kwitantie toegestane indeeen collectieve verzell:ering de werkelijk plaatstelling;
door zijn verzell:erde ondergane schade
Dat de voorziening tegen de beslissing
!Jetaald heeft, de collectieve verzekering van de feitenrecbter niet opkomt in zobet ll:arakter van een verzekering van ver deze een nadeel wegens een werkonnansprakeijkheid of van zaken vertoont bekwnamheid slecbts nanneemt voor de
en bijgevolg de indeplaatsstelling van de periode van volledige oubekwaambeicl tot
rerzekeraar van recbtswege geldt, over- werken die loopt van li jnnuari tot 30 juui
eenkomstig artikel 22 van de wet op de 1H58 met een onder breking van clrie dagen
verzekeriugen; tweede onderdeel, dan tussen 23 en 27 februari ;
wanneer, nlthans, het bestreden vonnis,
Overwegende dat, waar bij erop wijst
<loor te beslissen cia t de betaling nm
dat het tussen aanlegster en de naamlo.ze
zekere sommen door aanlegster geschiecl rennootschap c< Hamsa ll als aanvulling van
is krachtens het verzekeringscontract en de verzekeringspolis op de arbeidsongeniet op grond van de font van beklangde, vallen gesloten contract een collectieve
llierbij uitsluitencl hierop steunencle dat verzekering uitmaakt en dat hct JJetalen
!let ten deze cen collectieve verzekering van zekere sommen door aanlegster wegeldt, het hof niet in staat stelt na te gens deze verzekering voortspruit nit bet
gaan of de beslissing der reclltbanll: wet- contract en niet nit de font van de betig is; het bestretlen vonnis tocb het klaagde, hier verweerster, de feitenrecbpunt in bet onzekere laa t of deze collec- ter op impliciete docb zekere wijze betieve verzekering de risico's voor een bi.i slist dat aanlegster zich niet kan beroevoorbaa t bepaalde som dektc, afgezien pen op de in artikel 22 van de wet van
\'an de werkelijk ondergane schade, of- 11 juni 1874 omschreven wettelijke indewei, al ware het slecbts ten dele, de wer- IJlaatsstelling;
kelijk onclergane sella de clekte; clit onOverwegende dat de feitenrecbter, verderscheicl onont!Jeerlijk is om te beslis- volgeus
onderzoekende of aanlegster zich
sen of de indeplaatsstelling al dan niet op een incleplaatsstelling
kracbtens overgegrond is; bet bestreden vonnis dus niet eenkomst op de voet van artikel
1250, 1 o,
vvettig met red en en omkleed is; derde
bet Burgerli.ik Wetboek kan beroeonderdeel, dan wanneer in het bestreden van
vonnis tegenstrij<ligbeicl scbuilt, in zover pen, zicb erbij bepaalt te zeggen dat ten
bet verklaart, enerzijds, dat bPt betalen deze, aanlegster, door bet betalen van
van zekere sommen kracbtens de aanvul- cc de schade, niet de schuld van de derde,
lende collectieve verzekering « nit het veroorzaker van de scbacle, doch haar
contract en niet nit de font van de be- eigen sell uld betaald beeft ll;
Overwegende dat deze redenen dubbelldaagcle voortspruit ll, en, anderzijds, dat
aanlegster, <e die de scbade betaald beeft, zinnig zijn, daar zij geen mogelijkbeid
niet de scbuld van de derde, docb haar bieden na te gaan of de feitenrechter
eigen scbuld betaald beeft ll, wat noocl- laten gelden lleeft dat de verzekering de
zall:elijkerwijze onderstelt clat llet nitge- risico's voor een bij voorbaat bepaalde
ven van bedoelde sommen bet gevolg van som clekte, afgezien van de werkelijke
de font van de beklaagde is; de tegen- ondergane scha<le, ofwcl dat zij, al ware
strijcliglleid in de motivering gelijkstaat bet gedeeltelijk, de werkelijke ondergane
dekte;
met het ontbreken van de door artikel 97 scbacle
Da t dergelijk onderscbeicl nodi~ is om
van de Grondwet geeistegronclen :
te oordelen of de indeplaatsstellmg geOverwegende dat, llet bestreden von- . groncl is of niet;
.
nis a an aanlegster, bij bevestiging van
Dat het mid del dienvolgens gegrond 1s ;
de beroepen beslissing, een vergoeding
Om die redenen, verhreekt llet bestrevan 99.401 frank toegekend heeft op de den vonnis, docll slecbts in zover bet
146.233 franll: welke zij vorderde;
aanlegster ontzegt de vordering kracbOverwegende dat llet midclel de beslis- tens indeplaatsstelling tot terugbetallng
sing ·van de feitenrecbter niet critiseert van de vergoedingen welke aan haar verzelrerde nit hoofcle van de aanvullende
in zover cleze geweigercl heeft aan aanlegster de lloeclanigbeid toe te kermen van verzekering en met betrekking tot de
scbuldeiseres cUe getreclen is in de recb- tijdelijke volleclige werkonbekwaambeid
van de heer Berote betaald werden ; beten ·Van baar verzekerde, de naamloze
veelt clat melding van dit arrest zal gevennootschap C< Hamsa ll, werkgever van
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maakt worden OJ) c1e kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt
verweerster tot de kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Oorrectionele Rechtbank te Bergen, uitspraak
doende in hoger beroep.
19 september 1\J60. -

2° kamer. -

Voo1·zUter, H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Louveaux.
Gelijlcln'idende
conclusie,

H.

R.

Delange,

advocaat-generaal.

Pleite1·s, HH. Struye en Demeur.
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1° BEWIJS.

STRAI•'ZAREN. GEVAL
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDERE WIJZE VAN
BEWI.JSLEVERING VOORSOHRI.JFT. - VERKLARINGEN VAN DE REKLAAGDE. - SOEVEREINE
BEOORDELING DOOR DE FEITENREOHTER.
2° VOORZIENING IN VERBREKING. TERMIJN. - STRAFZAKEN. - BESLISSING
OVER DE BURGERLIJKE YORDERING. - ARREST DAT NIET O\iER EEN GESOHIL OMTRENT DE
BEVOEGDHEID UITSPHAAR DOET EN DA'r ZIOH
ERBIJ BEPAALT EILN PROVISIONELE YERGOEDING
'l'OE TE RENNEN EN EEN EXPERTISE TE GELAS-

TEN. - VOORZIENING YOOR DE DEFINlTlEVE
BESLlSSING. - NIET-ON'l'VANRELI.JKHEID.
1 o In stratzaken, wnnnee,r ae 1.vet ueen
b'ijzondere wijZe vnn bew'i:isleverinu
voorsclwijft, beoordeelt de [eite1wechte1·
soeverein in feUe of zeke1·e verklnr,ingen
vnn de beklna,gde meer overtui,genrl zi,in
dnn nndere (1) en is n'iet verplicht de
1·erlen er·van aan te duirlen (2).
2° Is n,iet ontrankeUj/,;, rle ,;oorzieni'n g
1;66r a,e dejlniUeve besUss,ing inoestelrl
tegen cle beslissing die, ove,r cle vonlering van fle 1J'l/,1"(!erU:ilce pn1·ti:i, geen 1tftspmak floet O'Ver een geschil omtrent fle
bevoegclheicl en Z'ich erb'i,i betJnnlt een
p1·ovis,ioneZe vergoecling toe te lcennen
en een eame,rt-ise te gelasten (3).

(CHARLIER, T. GUEULETTE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 januari 1960 gewezen door
het militair gerechtshof;
(1) Verbr., 30 juni 1958 (Bull. en PASIC.,
1958, I, 1219).
(2) Verbr., 4 mei 1959 (Bull. en PASIC., 1959,
I, 897).
(3) Verbr., 5 october en 4 november 1959
(Bull. en PASIC., 1960, I, 156 en 270).

Overwegende dat aanlegger verklaard
heeft zich tegen alle beschikkingen van
dit arrest te voorzien;
Over het middel, afgeleid uit de schenc1ing van de artikelen 97 van de Grandwet, 418 en 420 van het Strafwetboek,
48-3 van het verkeersreglement, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek, van de
rechten der verc1ediging en de regelen
betreffende de last van het bewijs, doorc1at, 'eerste onderdeel, het arrest, ertoe
komende aanleggers font slechts op diens
bekentenis bewezen te achten en zonder
de redenen op te geven waarom het alleen sommige door aanlegger gegeven inliehtingen van de andere, in aanmerking
nam, geen acht geslagen heeft op het
door hem verstrekte relaas van de bewegingen die verweerster uitvoerde toen
zij zou ingehaalc1 worden, en aldus de
verklaring cUe door aanlegger afgelegd
werd aan c1e rijkswaeht in de eerste
plaats, en bovendien zowel in c1e loop
van de instructie als bij conclusies,
slechts onvollec1ig herhaald heeft wat met
het ontbreken van redenen gelijkstaat en
geen passend antwoord op de conclusies
uitmaakt; tweede onclerdeel, het arrest,
door zich ertoe te beperken tot de verklaring dat verweerster het recht had- op
het rijwielpad te gann, wat niet betwist
was, geen antwoorcl verstrekt heeft op
het verweer, voorgedragen door aanlegger die bij conclusies deed gelc1en dat
verweerster naar luid van artikel 48-3
van het verkeersreglement verplicht was
voor hem c1e cloorgang vrij te laten; derde
ondercleel, het arrest, door, zonder opgave
van reclenen, de stellingen te verwerpen
welke aanlegger ontvouwde bij zijn conclusies, luidende dat de handelswijll'"e die
hij van verweerster aanhaalde voor hem
een onvoorzienbare hindernis teweeggebracht had welke een toeval of een overmacht opleven1e, op deze eonclusies geen
antwoord verstrekt, en, aldus ertoe komende aan aanlegger geen bewijs op te
leggen hetwelk hij niet behoeft te leveren, c1e regelen betreffende de bewijslevering in strafzaken schendt :
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de over de publieke 'vordering gewezen beslissing :
Over de drie onden1elen samen :
Overwegende dat het militair gerechtshof, zonder aan aanlegger andere verklaringen toe te schrijven dan die welke
opgenomen werden in het door de rijkswacht na het ongeval opgemaakte procesverbaal, en zonder daarvan eon met de
termen ervan onverenigbare interpretatie
te geven, aan de hand van feitelijke elementen die het nader aanduidt en die
aan bedoelde verklaringen ontleend zijn,
soeverein geoordeeld heeft dat aanlegger
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poogde met een rijwiel met hulpmotor en
bij een te hoge snelheid, gezien de plaatselijke omstandigheden, een voetgangstel'
in te hal en die hij, ter oorzake van de
smalheid van het rijwielpad, noodzakelijk rakelings moest voorbijrijden, hoewei de handelwijze van de voetgangster
hem niet kon laten veronderstellen dat
zijn waarschuwing gchoord was 11; dat
deze reden volstaat om de gecritisecrde
beslissing wettig te rechtvaardigen;
Overwegende dat het arrest, door erop
te wijzen dat aanlegger, gczien de handelwij.ze van de voetgangster die zich te
genen tijde omgewend had, << crop !Jeda ell t moest wezen da t zijn sein niet gehoord was en bijzonder voorzichtig
moest optreden 11, implicict vaststelt,
encrzijds dat verweerster in strijc1 met
aanlegge{.s bewering, niet te kort gec1aan
had aan haar verplichting de dom·gang
vrij te laten voor het rijwiel met hulpmotor van het naderen waarvan zij onwetend was gebleven, en anderzijds aanleggers verweer uitdrukkelijk afwijst
volgens hetwelk de handelwijze van verweerster voor hem een onvoorzienbare
hindernis had teweeggebracht, die een
toeval of een overmacl1t opleverde;
Dat het alclns een passend antwoord
geeft op de door aanlegger bij conclusies
voorgedragen verweren;
Overwegende dat de rechter, bellalve
in de ten dcze vreemde gevallen waarin
de wet een bijzondere wijze van bewijslevering voorschrijft soeverein in feite
de bewijswaarde van de hem voorgelegde
feitelijke elementen beoordeelt; da t llij
niet verplicht was cle redenen op te geven die hem ertoe geleid heb ben eerder
aan de door aanlegger na bet ongeval bij
de rijkswacht afgelegde verklaring geloof te hechten, dan aan de verkluringen
die aanlegger in de loop van de claarna
gehouden instructie bad afgelegd;
Overwegende dat 11et · arrest mitsdien
regelmatig met redenen omkleed is; dat
het noch de rechten cler verdediging, noch
de regelen betreffem1e de last van het bewijs in strafzaken geschonden heeft;
Jiln overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dnt de
beslissing overeenkomstig de wet is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de over de burgerli,ike yordering
gewezen beslissing :
Overwegende dat het arrest zich erbij
·llepaalt aanlegger te veroordelen tot het
betalen aan de lmrgerlijke partij, van
een provisionele vergoec1ing, en een expertise te gelasten; clat het arrest mitsdien geen eindbeslissing in de zin van artikel 416 van het Wetboek van sti·afvor-

dering uitmaakt; dat daar!Jij evenmin
over een geschil omtrent de bevoegdheid
uitspraak is gedaan;
Overwegende derhalve dat de voorziening te vroeg ingesteld en aienvolgens
niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot cle kosten.
19 september 1960. 2e kamer. Voo1'zitte1', H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Ve1'slaggeve1·,
H. Louveaux. - Gelijlclnidende conclusie,
H. R. Delange, advocaat-generaal.
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RF1DENEN VAN DE VONNISSEN EN
AitRESTEN. S'rRAFZAKEN. HmsZOEKING ZONDER :M"AOHTIGII\'G IN DE LOKALEN
YAN EEN PlUYATE KRING. BEWIJS DAT DIE
LOKALEN TOEGANKELIJK WAREN VOOR HET PUBL!lcK. BEWIJS AFGELEID, IN OONOLUSIES,
UIT DE YASTSTELLING DAT, OM ER Blli'NEI\' TE
TREDEN, DE YERBALISANTEN GEEN HINDERNIR
ONTMOET HADDEN EN HUN HOEDANIGHEIJ) NIET
KENBAAR HADDEN MDETEN MAKEN. ARRES'r
DE PERQUISITIE ONWETTIG YETIKLARENDE WEGENS DE ONTOEREIKJGNDHEID VAN DE V66R RET

YAN DIE MAATREGEL \'EHKREGIGN INLIOHTINGEN. NIET GEPASTE ANTWOORD.
'l'REF~'EN

Is niet pnssend gemoUveercl, het arrest
rlat beslist aat een hu,iszoelcing, zonrle1·
macht'iging door beambten der acci.jnzen
in de loknlen van een tHivnte lwing ge(lcwn, onwett'ig 'is, om de re(lcnen clat rle
vroege1· verlcregen inl'ichtingen ontoe·reilcend waren om te betv'iizen clat (Ue lolcnlen voor het publielc 'toeganlcez.ijlc 1Vn'l'en (11, en dat de onderv·rag'ingen wellte
na, de pe·rq'uisUie ver,richt wertlen niet
pe,rt·inent zijn, dan wn~meer in conclusies 'inr1eroepen wenl dat 'llcit de vaststelz.ingen van het 1!1'oces-verbaal bleelc
flat gezegcle beam.bten r1een hindernis
ontmvet h(ulrlen en hun hoeda.n'i(Jhe'id
n·iet kenbaa·r hadden. moeten ma.ken om
(z,ie lolcalen binnen te t,reilen, 1oat be'Wees da.t ze vrij toeganlceUjk waren
voo,r het
bliek (2).

zm

(1) Over de soevereine beoordeling, door de
feitenrechter, van de feitelijke door de agenten gereleveerde elementen, v66r de perquisitie, om te bewijzen dat het in een voor hot
publiek toegankelijk lokaal is daL ze ging geschieclen, raaclpl. verbr., 2 december 1929 (Hull.
en PAsrc., 1930, I, 42).
(2) Raaclpl. verbr., 14 maart 1932 (Bull. en
PASIC., 1932, I, 108)
0
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(llELGISCHE

STAAT, MINISTER VAN
'f. MAIRESSE.)

19 september 1960. -

FINANCIEN,

ARREST.
RET HOF; Gelet op het bestreden
arrest, op 16 februari 1960 gewezen door
het hof van beroep te Brussel;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 45 en 46
van het koninklijk besluit van g april
195g tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste
dranken, 11 en 12 van de wet van 29 augustus 1919 op het regime van de alcohol,
9 van het decreet van 19-21 juli 1791,
10 en 97 van de Gronclwet, doordat het
bestreclen arrest geen passend antwoord
inhouclt op de conclusies waarcloor aanlegger deed gelden dat uit het door de
beambten van de accijnzen opgemaakte
proces-verbaal blijkt dat dezen « zoncler
een himlernis te ontmoeten en zonder
hun hoedanigheid te moeten kenbaar maken, in het litigieuze panel binnengetreclen zijn, wat aantoont clat cUt panel geen
private plaats was, claar vaststellingen
geclaan hebben en er verklaringen hebben
ovgenomen welke aantonen clat hun optreclen en cle beoorclelingen van de feitelijke toestancl die aan llit ovtreclen zijn
voorafgegaan gerechtvaarcligd waren Jl :
Overwegencle cla t verweenler, clie vervolgd was ter zake van het geopencl hellben van een geheime clrankslijterij, aanvoercle clat de huiszoeking· welke de
beambten der accijnzen verricht lmdden
onwettig was, wijl het openbaar karakter van de slijterij niet bewezen was
~><66r de huiszoeking ;
Overwegencle clat, al verklaart het bestreclen arrest, om te beslissen da t de
huiszoeking onwettig was, dat cle inlichtingen welke de beambten cler accijnzen
verkregen haclclen vooraleer een huiszoeking te doen ontoereikencl waren en clat
de onclervragingen welke na de perquisitie verricht werclen niet pertinent waren,
hct nalaat het miclclel te beantwoorden
dat door aanlegger bij conclusies was
voorgestelcl en cle constataties aanvoercle
die door de verbalisanten geclaan werden
toen zij de drankslijterij binnentra!len
en waarin blijkt clat clit lokaal vrij toeg·ankelijk was voor ieclereen die het wilcle
betreden;
Dat mitsclien het miclclel, in zover het
de schencling van artikel 97 van cle
Grondwet cloet geld en, gegroncl is;
Om die reclenen, verbreekt het bestreclen arrest; beveelt clat melding van dit
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigcle beslissing; veroordeelt
verweerder tot de kosten; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Luik.

28 kamer. -

Voorzitter, H. Giron!, raadsheer waarnemencl
voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. Louveaux. -'---' Gelijkl·uidende concltbsie, H. R. Delange, aclvocaat-generaal.
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1°

OASSATIE. BEVOEGDHEID. STRAFZAlKEN. NliDDEL DAT BEWEERrr J;lAT DE
RECHTER ZIJN BESLISSING OP NIET BEWEZEN
JCEITEN GESTEUND HEEFT. HOF ZONDER
MACHT O:M: HE'f BES'fAAN VAN DIE FElTEN TE
BEOORDELEN.

2°

GEREOHTSKOSTEN. STRAFZAKE~1.
BESLISSING OVER DE PUBLIEKE VORDERING.
HOGERI BEROEP VAN HE'f OPENBAAR, MINIS1'ERIE ALLEEN. BESLISSING DOOR DE RECHTER IN HOGER BEROEP BEVESTIGD. VEROOR[)ELING VAN DE BEKLAAGDE 1'0'r DE E:OSTENI
IN HOGER BEROEP, 0NWETTIGREID.

go

OASSATIE. UITGESTREKTHEID. STRAFZAKEN. -ARREST VERBROKEN OM REDEN DA'f HET HOF YAN BEROEP DE BEKLAAGDE
ONWET'riG TO'f DE KOSTEN IN HOGER· BEROEP
YAN DE PUBLIEKE YORDERING VEROORDEELD
HEEFT. 0ASSATIE TOT DIT DISPOSITIEF BEPERKT.

4°

VERWIJZING NA OASSATIE.
STRAFZAKEN. ARREST VERN!IE'IIGD IN ZOVER HET ON\Yl~TTIG DE BEKLAAGDE TOT DE
KOSTEN IN HOGEHI BEROEP VAN DE PUBLI)CE:E
VORDER,JNG VEROORDEELD HEEFT. KOSTEN,
DIE DE STAAT 'lEN LASTE l\iOETEN ELIJVEN.
VERNIETIGING ZONDER YERWIJ'ZING.

1° Het Hof 'l:ctn verbreking heeft geen
maoht om te oonlelen of het onderzoel.;
1;661· cle fe'item·echteJ· cle mrznwez,i.qheLcl
van rle elementen '!ian het m1sdr·i.if in
feite u•itoewezen heeft (1).

2° TVannee•J', op het enlwl hoge·r beroep
•van het O]Jenbaar nl'inistc1"ie, de rechte'/'
in hager be,roep rle cloo,r cle eerste 1'echte'/· gewezen beslis8'ing van veroo1·cleUng
1w·vestigt, mogen cle kosten ·in be·roezJ lle
belclrwgcle ten laste n·iet gelegd W01'Ilen (2). (Wet van 1 juni 1849, art. g,
lill 1.)

go TVa•Mtee1· een arrest nlleenU'ilc 1JernieUgcl ·worclt ant rle reclen d·at rle ·beklctft{frle
onwetUg tot de lcosten in hoge,r be,roez!
van· rle zmbUelce vorde1·ing veroonleelcl
(1) Verbr., 7 september 1959 (Bull, en PAsrc,
19oO, I, 17).
(2) Verbr., 6 juli 1953 (A1-r. Verbr,, 1953,
blz. 767; Bull. en PASIC., 1953, I, 886); raadpl.
ook verbr., 14 januari 1957 (Bull. en PAsrc.,
1057, I, 544) en 10 september 1958 (ibid., 1959,

I, 25).

-64we/'(l, is de verniet-iging tot flit dispositief be]Jerkt (1).
4° vf!ftnnee1· een (/,/'rest aneenii:ik vernietigfl wordt in zat:er het de beklaagrle
omvettig tot rle J,:osten ln horJe·r beroep
van de pubUeke vordering veroorcleelcl
heeft, dam 'I.V((;}1neer die lwsten de Staat
ten laste m.aeten bUjven, ·is de vern·iet'iging zonder ·verwijzing Ui.t[Jesprolwn (2).

(CHARLOT.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 maart HJ60 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 491 van het Strafwetboek, doordat het bestreclen arrest aanlegger veroordeelt ter zake van het
bedrieglijk verduisteren of verspillen, ten
naclele van een ander, van geld en die
hem overllandigd werden op voorwaarde
van ze terug te geven of een bepaald
gebruik ervan te maken, dan wanneer
aanlegger te genen tijde een bedrieglijk
oogmerk heeft gehad ;
Overwegende dat het arrest onder verwijzing naar het beroepen vonnis in de
termen der wet vaststelt dat de elementen van het misdrijf aanwezig zijn, en
inzonderheid dat aanlegger bedrieglijk
gehandeld heeft ;
Overwegende dat het hof geen macht
heeft om te oordelen of het onderzoek
v66r de feitenrechter de aanwezigheid
van clit element van het misdrijf in feite
uitgewezen heeft;
Dat het middel derhalve niet ontn1nkelijk is;
Over het midclel, van ambtswege afgeleitl uit de schencUng van artikel 3 van
de wet van 1 juni 1~49 op de herziening
van de tarieven in strafzaken, doordat
het bestreden arrest een derde van de in
hoger beroep gevallen kosten de veroordeelde ten laste gelegd heeft, dan wanneer het hof van beroep op het enkel
hoger beroep van het openbaar ministerie
het beroepen vom1is bevestigd heeft :
Overwegende dat de rechter in hoger
beroep aileen op het hoger l1eroep van
llet openbaar ministerie een derde van de
kosten in beroep de veroordeelde niet ten
laste mocht leggen, wanneer hij de beslissing van de eerste rechter bevestigde;
Overwegende dat bewuste kosten de
Staat ten laste moeten blijven;
En overwegende, voor het overige, dat
(1) en (2) Verbr., 14 januari 1957 (Bull. en
PAsrc., 1957, I, 544) en 10 september 1958
(ibid., 1959, I, 25).

de substantiele of op straf van nietiglleid voorgeschreven rechtsvormen worden nageleefd en clat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden arrest, doch slechts in zover het,
over de kosten van de publieke vorclering
in hoger beroep beslissende, een dercle
van deze kosten aanlegger ten laste gelegd lweft; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat melding van cUt
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt aanlegger tot drie vierclen van
de kosten; laat het overblijvende der
kosten de Staat ten laste; zegt dat er
geen termen zijn tot verwijzing.
19 september 1960. -

26 kamer.

Voorzitte1·, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter.
F erslagqever,
H. Louveanx, - Gez.ijlcluiclencle concl·usie,

H. R. Delange, advocaat-generaal.
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VONNISSEN EN ARRES'l'EN. - STRAFZAKEN. - BEGE\'ING TER PLAATSE DOOR DE
EEHRTE REOH'I'ER. - INAOHTNEMING VAN DE
REGELEN BETHEb'FENDE DE OPENllAARHEID DER
TERECHTZITTINGEN NIE1' YASTGESTELD.
RECHTER IN HOGER BERIOEP DIE ZlJN BESLISRING STEUNT OP DE \'AS'fSTELLINGEN WELKE
lliJ DE BEGEI'IKG 'IER PLAATSE GIGDAAN WERDEX. ~ N1ETIGHEID.

lVannee1·, net een begeving ter plantse clam·
cle eerste rechter, noah het twoces-'verlJa,al van cUe onrleTzoelcsmaatre[Jel, noah
het vonnis a quo vaststellen flat de 1'e[Jelen bet1·ettende cle openba.a,rheid cler
tereohtzltUngen in ctcht genomen we1·den, is het in hager beroep [Jewezen
vonn·is, clc~t zijn (Uspos-itief, onrler mee·r,
op de bij de be[Jeving te·r plaatse gedane
vaststellingen stettnt, z·elf door nieti[Jheid aangetnst (3) .

(DE VlLLERS-GRANDCHAMPS, T. DEVIS.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 16 october 1959 in lloger beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Nijvel;
(3) Verbr., 1D october 1959, 14 maart en
2 mei 1960 (Bull. en PAsrc., 1960, I, 206, 828 en
1019).

-65I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing, gewezen over de publieke vordering :
A. Ingesteld tegen verweerder :
Overwegende dat aanleg·ger, beklaagde,
geen lweclanigheid heeft om zich te voorzien tegen de beslissing, gewezen over de
tegen een medebeklaagcle ingestelde publieke vordering, en dat zijn voorziening
in de hoedanigheid van bnrgerlijke partij
evenmin ontvankelijk is, daar hij niet tot
de kosten van deze vordering veroordeeld
werd;
B. Ingesteld tegen aanlegger :
Over llet middel, afgeleid nit de schending van de artikelen 96 en IJ.7 van de
Grondwet, 153, 154, 155, 18\l en 190 van
bet W etboek van strafvordering en
10 van de wet van 1 mei 1849, doordat
het bestreden vonnis, om aanlegger op
de strafvordering en op de bnrgerlijke
vordering te veroordelen en hem zijn
burgerlijke vordering tegen verweerder
Devis te ontzeggen, gesteund heeft op het
proces-verbaal van de begeving ter
plaatse, die de eerste rechter op 7 juli
1959 gedaan heeft en clit proces-verbaal
uit de elementen van de overtuiging der
rechtbank niet geweerd heeft, dan wanneer nocll dit proces-verbaal, noch het
beroepen vonnis vaststellen dat de terechtzitting ter plaatse in llet openbaar
gehouden werd of dat het slniten van de
deuren regelmatig werd nitgesproken, zodat deze substantH\le formaliteit als niet
vervuld client te worden beschouwd en
deze niet-vervulling de nietiglleid van het
vonnis met zich brengt :
Overwegende dat de Rechtbank van
politie te Waver, na bij een op 22 juni
1959 gewezen vonnis een begeving ter
plaatse gelast te hebben, deze maatregel
op 7 juli 1959 uitvoerde ;
Overwegende dat in het op deze datum
opgemaakte proces-verbaal niet vastgesteld is dat de regelen betreffende de
openbaarheid cler terechtzittingen bij de
begeving ter plaatse in acht genomen.
werden of dat het sluiten der deuren
regelmatig uitgesproken werd;
Overwegende dat deze substantH\le formaliteit, waarvan de naleving evenmin
nit het beroepen vonnis blijkt, dienvolgens als niet vervuld client te worden
beschouwd; dat de niet-vervnlling ervan
de nictigheid met zich brengt van het
bestrcden vonnis hetwelk de vaststellingen t1ie door de .eerste rechter bij de
begeving· ter plaatse gedaan en in meergemeld proces-verbaal opgetekend werden niet weert nit de elementen van de
ovel'tniging van de rechter in hoger beroep; dat het middel gegrond is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de burVEHBR., 1961. 5

gerlijke vorderingen, ingesteld enerzijds
door aanlegger, anderzijds door verweerder :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de tegen aanlegger ingestelde publieke vordering de vernietig·ing
met zich brengt van de door verweerder
tegen hem ingestelde burgerlijke vordering en van de beslissing gewezen over
de door aanlegger tegen verweerder ing·estelde bnrgerlijke vordering, naardien
nopens de tegen verweerder als bewezen
aangeziene overtreding verklaard is dat
het niet in cansaliteitsverband staat met
het ongeval wegens overtreding waaraan
aanlegger schnldig bevonden werd;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, behalve in zover daarbij uitspraak gedaan is over de tegen Gaston
Denis ingestelde pnblieke vordering; beveelt dat melding van dit arrest zal
gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; laat de
kosten de Staat ten laste, daarin niet begrepen de kosten van de betekening van
de voorziening aan het openbaar ministerie, die aanlegger ten laste znllen blijven; verwijst de aldns beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te Brnssel, zitting houdende in hoger beroep.
19 september 1.960. 2e kamer. Voorzi.tter, I-I. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. ~ Verslaggever, I-I. de
Waersegger. - Gelijlcl-widende conclns-ie,
I-I. R. Delange, advocaat-generaal.
Pleiter, I-I. Van Ryn.
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VEJRZEJKEJRINGEJN. VERPLlCH'l'E VERZEKERING INZAKE MO'l'ORRI.T'l'UIGEN. IN HE'l'
VE!lKEER BRENGEN VAN EEN Rl.T'fUIG HOEWEL
DE VERZEKERING GESCHORS'l' IS 1'EN GEVOLGE
VAN HE'l' NIE1' VOLDOEN VAN DE PHEMIE, J\1ISDRI.TF.

Valt onder toe11assing van c~t·tUcel 18, pam.,rpraaf 1, va.n de wet van 1 jnli 1956
betreffencle de vet·zJUchte verzelcering in·
zalee motorrijt'l~igen, het feit de1·gelijlv
voerttt'ig 'l:n het 'l'Crkee·r te brengen hoewel de verzelcering gesloten tot de/eking
van de b!wger·rech telij lee aanszwMeeUj lcheicl 1vaa1·toe het aanleicUng lean geven
geschorst is ten yevolge van het niet volcloen vnn ae 1Jrem,ie (11, zelf wanneet·
deze sohot·s·ing cloor de vet·ze1ce1·aar aan
de clenle benadeelcle niet lea1~ tegengeworzJen worclen.

(1) Verbr., 27 april 1959 (Bull. en
1959, I, 865).

PASIC.,

66(GILLET.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 november 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Rrussel, uitspraak
doende als llof op verwijzing;
Over llet middel, afgeleicl uit de scherrding van de artikelen 2, 11 et 18 van de
wet van 1 juli 1056, betreffende de verplicllte aansprakelijklleidsverzeker~ng !~
zake motorrijtuigen, 1 van llet konmkllJk
besluit van 22 december 1956 dat de datum van inwerkingtreding van evengemelde wet van 1 juli 1956 bepaalt, en
97 van de grondwet, doordat llet bestreden arrest de tegen aanlegger ingebracllte
telastlegging bewezen verklaart, om de
redenen dat artikel 3 van de algemene
voorwaarden geldende voor aile op <1e
verzekeringspoli,s' gedekte risico's, bepaalt dat een ongeval lletwelk zicll voordoet in de periode van scllorsing van de
werking geen vrijwaring door de verzekeringsmaatschappij kan tot gevolg ~ell~
ben dat artikel 2 van de wet van 1 JUll
195G eist dat de burgeiTechtelijke aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig
aanleiding kan geven door de verzekering zelve gedekt wordt, dat aangenomen
dat de verzekeraar krachtens llet eerste
lid van artikel 11 aan de benacleelde de
schorsing van het contract ten gevolge van
het niet betalen van de premie niet kan
tegenwerpen, daaruit evenwel slechts zou
zijn af te Ieiden dat de rechten van ~l.e
benacleelde gevrijwaard zijn door een biJzondere ]Jepaling van de wet, doch niet
dat de burgerrechtelijl;:e aansprakelijkheid van de verzekerde gedekt blijft naar
de eis van artikel ·2 en dat het tweede
lid van voormela artikel 11 overigens de
verzekeraar ertoe machtigd zich tegen de
verzekeringnemer een recht van verhaal
voor te. behouden, dan wanneer de artikelen 2 en 18 van de wet van 1 juli 1956
slechts als wanbedrijf aanmerken het feit
dat de eigenaar van een motorrijtuig dit
in het verkeer gebracht heeft zonder dat
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
waartoe het aanleiding kan geven overeenkomstig de bepalingen van de wet van
1 juli 1956 gedekt is, de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van degene die regelmatig een verzekeringscontract gesloten
heeft hetwelk onder meer deze aansprakellijkheid dekt, gedekt blijft, krachtens
artikel 11 van meergemelde wet van
1 juli 1956 ondanks het niet voldoen van
de premien, de verzekeraar in dergelijk
geval ertoe gehouden zijnde de voorschriften van artikel 11 na te leven omdat
hij krachtens het verzekeringscontract
de ondertekenaar van dat contract als
verzekerde aanvaard heeft, aileen de bur-

gerrechtelijke aansprakelijkheid van diegenen die geen verzekeringscontract aangegaan hebben tot dekking van hu~ aansprnkelijkheid ter znke van het m het
verkeer brengen van een motorrijtuig, of
van wie het verzelwringscontract overeenkomstig artikel 13 van de wet van
1 juli 1056 beeindigd, nietig verklaard,
opo·ezegd of geschorst is, wordt gedekt
do~r aan het verzekeringscontract
vreemde wetsbepalingen, waaruit volgt
dat ten deze aanleggers burger:·ezohtelijke
aansprakelijkheid wel degeliJk gedekt
was door een verzekering cUe aan de
voorschriften van artikel 2 van de wet
van 1 juli 1956 voldeed, en da~ het ?estreden arrest, door aanlegger mt hoofde
van overtreding van artikel 18 van .deze
wet te veroorclelen, de in het nncldel
aangeduide wetsbepalingen heeft geschonden :
Overwegende dat onder toepassing van
artikel 18 paragraaf 1, van de wet van
1 juli 195G betreffende ~e v~rplichte aansprakelijkheidsverzekermg mzake motorrijtuigen valt, het feit dergelijk rijtuig
in het verkeer te brengen, hoewel de
verzekering gesloten tot dekking van de
burgerrechtelijke aans]Jl'akelijkheid waartoe het aanleiding kan geven geschorst
is ten gevolge van het niet voldoen v:an
de premie, zelf wanneer deze schorsmg
door de verzekeraar aan de derde benadeelde niet kan tegengeworpen worden;
Overwegende dat de redenen van l~~t
arrest die in het mid del a angehaald Zl.Jll
het bestreden dispositief wettig rechtvaardigen;
Dat llet middel naar recht fault;
En overwegemle dat de substanW~le of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
19 september 1960. -

2e kamer. -

Voo1·zitte1·, H. Gh·oul, raadsheer waarnemend voorzitter. - TTe,rslngge've·r, H. ~1e
Waersegger. - Gez.ijklu.i.flende conclusw,

H.

R. Delange, atlvocaJat-generaal.

Pleiter, H. Van Ryn.
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VONNISSEN EN

ARRESTEN.

STRAFZAKEN. ZUSTER VAN EEN BEKLAAGDE
ALS GETUIGE DOOR DE CORRECTJONELE RECHTBANK GEHOORD. VERPLICHTE EED OP
STRAFFE VAN NIETIGHEID.

2o

VONNISSEN EN

ARRIUSTEN.

STRAFZAKEN. VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBAl\'X NIETIG WEGENS RET ONRE-
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GEUIA'l'IGE VERHOOR VAN EEN GE'l'UIGE. HoB' VAN BEROEP DIE GE'l'UIGENIS NIET WEGGELA'l'EN HEBBENDE. NIE'l'IGHEID VAN HE'!' ARREST.

So MIDDFJLEN '.rOT VERBREKING. STRAFZAKEN. VOORZlENING VAN DE VEROORDEELDE BEKLAAGDE. - i\'[IDDEL VAN AUBTSWEGE DA'l' EEN VERBREKING MET VERWI.JZING
M:EDEBRENGT. MIDDEL TOT STAVING VAN Die
VOORZIENING VOORGESTELD DAT TOT GEEN VERBREKING ZONDER VERWI.TZING KAN LEIDEN. :NfiDDEL DAT NIET 1IOET ONDERZOCHT WORDEN.

1° Wanneer cle :zuste1· van een beJ;;laagde
!loor de eorreetionele 1'eohtbanlv als getwi.ge gehoo1·!l wonlt, moet z·i,i, op stmtfe
van niet'igheirl, rle wettelijke ceil aflegaen (1). (Wetb. van strafv., art. 155 en

156.)
2° W Mli1WC1' het vonn·is vwn fle co1TectWncle ·1·eohtbanlv wegens het ve·1·hoo1' :zon!le·J' eeil van een get1tige nieUg is, is het
i.n hoge1· be1·oep gewe2·en rwrest, tlat cle
n;ieUgheifl ove1·neemt cloor de onwett-ig
ontva1~gen aevosU·ie niet werf te iaten,
:zelJ nietig (2) .
so ·wnnneer, OZJ rle voorziening q;an cle
ve1·oorfleelrle beJ.;langfle, een mirlclel clat
rle verb1·eJcing met verwi,izing merlebrengt, van nmbtstoe{fe Jwn ~vonlen opgetoortJen, ·is het Hof niet ve·rplicht
voontf het cloo·r rle a.anleage·r tot stnv·ing
van z·i.in voorZ'iening voorgestelrle m·irlrlel te onrlerzoel.;en, hetwelk niet vnn rUe
anrrl is flnt hct tot een. verb·rekin{f zondrw ·t:envi:izing kan leiclen (S).
(BOUDAR'l' EN DE1lOULIN,
'1'. N. V. ((WINTERTHUR ll, GOTHO'l'
E:-l S'l'EYAERT.)
ARREST.

RET IIOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, OD 8 jnni 1\J(]O gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
Overwegende dat aanleggers verklaard
hebben zich tegen alle beschikkingen van
het bestreden arrest te voorzien;
I. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen, gewezen over
de publieke vordering en de lmrgerlijke
vorderingen, tegen de medelleklaagden
ingesteld :
Overwegende dat aanleggers geen hoedanigheid hebllen om tegen deze beslissingen op te komen;
(1) Raadpl. verbr., 7· september 1953 (A,·r.
Verbr., 1953, blz. 823; Bull. en PASrc., 1953, I,
960).
(2) Verbr., 25 januari 1960 (Bttll. en PAsrc.,
1960, I, 588).
(3) Verbr., 7 september 1959 en 22 juli 1960
(Bull. en PASIC., 1960, I, 13 en 1254) ; vergel.
verbr., 7 maart 1960 (ibiil., 1960, I, 781).

Dat de voorzieningen in dit opzicllt niet
ontvankelijk zijn;
II. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen over de tegen
aanleggers ingestelde publieke vordering :
Over het middel, van ambtswege afgeleid uit de sehending van rle artikelen 155,
15(] en 189 van het Wetboek van strafvordering en 97 van de Grondwet, c1oordat de getuige Simone Demoulin, zesendertig jaar oud en zuster van tweede aanlegger, op de terechtzitting van de Correctionele Reehtbank van 12 januari 11J60
gelloord is zonder de eed afgelegd te
llebben :
Overwegende dat in het proces-verbaal
van de op 12 januari 1960 in de zaak
door de Correctionele Hechtbank gehouden terechtzitting vastgesteld is dat Simone Demoulin, zesendertig jaar oud en
zuster van tweede aanlegger, als getuige
gehoord werd en de wettelijke eed niet
afgelegd heeft ;
Overwegende dat uit geen enkel stuk
der procedure blijkt dat die getuige ontzet was van het recllt om in rechten getuigenis af te leggen, tenzij om er enkel
inliclltingen te geven;
Overwegende dat c1e zuster van een beklaagde voorzeker in artikel 15(] van het
Wetboek van strafvordering genoemd is,
maar dat, wanneer de in deze bepaling
aangeduide bloed- of aanverwanten, zonder da t de partij en zich daartegen verzet hebben, voor een correctionele rechtbank of een rechtbank van politie gelloord worden zij vooraf de eed moeten
afleggen;
Dat eruit volgt dat de rechtspleging
v•oor de eerste rechter en c1ienvolgens llet
door hem bewezen vonnis nietig zijn;
Overwegende tlat het bestrec1en arrest,
tlat op het v·66r de eerste rechters gedane
onderzoek steunt, zonder uit de elementen van de overtuiging van llet hof onc1er meer de onregelmatig ontvangen depositie van Simone Demoulin weg te laten, de nietigheid overgenomen heeft
welke de rechtspleging en llet vonnis in
eerste aanleg aankleefcle, en dienvolgens
zelf nietig is ;
III. In zover de voorziening gericht is
teg·en de beslissingen, gewezen over de
tegen aanleggers ingestelde burgerlijke
vorderingen :
Overweg·encle dat cle verbreking van de
beslissing over c1e publieke von1ering de
vernietiging van de llcslissingen over
deze burgerlijke vorderingen, welke het
gevolg ervan zijn, met zich brengt;
Om die redenen, en zonder c1at er termen zijn tot het onc1erzoeken van het
door eerste aanlegger voorgestelcle middel, hetwelk de onwettigheid van een
andere, door de eerste rechter~ ontvan-

-68gen getuigenis doet gelden en niet tot een
verbreking zonder verwijzing kan leiden,
verbreekt het bestreden arrest, slechts in
zover daarbij uitspraak gedaan is over
de publieke vordering en de burgerlijke
vorderingen, tegen aanleggers ingesteld;
verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat melding van dit arrest
zal gernaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; laa t
de kosten de Staat ten laste; verwijst
de alclus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Brussel.
19 september 1960. -

26 karner. -

Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Verslaggever,
H. Perrichon. - GeU:ikl-niflenfle oonol1tsie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
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1° VERKNOOHTHEID.- STRAFZAREN.-

SAMENVOEGING OF SPLITSING VAN DE PROCETOTSTANDBRENGEN VAN EEN GOEDE
REOHTSBEDELING.
BEOORDELINGSMACHT

DURES, -

VAN DE FEITENRECHTERS. -PERREN.

2" GEWrJsD:m. - STRAFzAKEN. - vVrJzEND
GERECHT VERRLAARD HEBBENDE DAT DE GEESTESTOESTAND VAN DF; BEKLAAGDE ZIJN INTERNERING NIET RECHTVAARDIGDE. - BESLISSING
DIE DE ONDERZOERSRECHTS~fACHT BI.T WELRE
ANDERE FEITEN AAl\l}IANGIG \:VORDEN GE:MAAK'l'

3°

NIET BINDT.
lVIIDDFJLEN '.POT OASSATIE.
STRAB'ZAKEN. - J\1IDDEL llAT TEGEN EEN FEITELIJKE BEOORDELil\G VAN DE FEITENRECHTER
OPKOMT. - J\iiDDEL NIET ONTVANKELIJK.

1 o De beoonleling van het totstanclbren,qen vnn een goede 1'eohtsberleling wellce
het samenvoegen of splitsen varn rle tHooefl1tres vereist behoort aan fle fe'itenreohters, onder 1!00'I'beho!ul van het eerli'iedigen van de 1·eohten van cle verdediging (1).
2° In de beoO-J'(lel'ing vnn cle te-iten die bij
hna.1· a-nnlwnrti[! zijn gemnnkt, is de onderzoeks·reohtsmnoht niet gebonclen door
een beslissing, geweze'l~ clo01' een 1vijzend
gereoht hetwellc, nnnr aanleirling van
een a-ndere ve·rvolging, ve1'klaanl heett
rlat cle geestestoestand van cle bekla-agrle
zijn internering niet reohtvaarcligrle (2) .

(1) Raadpl verbr., l1 maart 1957 (Bull. ell
PAsrc., 1957, I, 824) en 10 november 1958
(ibid., 1959, I, 260). Inzake directe belastingen, verbr., 3 maart 1959 (ibid., 1959, I, 666)
en 14 januari 1960 ('ibid., 1960, I, 538).
(2) Raadpl. verbr., 3 november 1958 (Bull.
en PAsrc., 1959, I, 236).

3° Is n'iet ont-vanlcelijlc, het midclel rlat
tegen een te-itelijlce beoonleUng van cle
feitem·eahte1' oplwm-t (3).

(DECLERCQ.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 juli 19(]0 gewezen door de
karner van inbeschuldigingstelling 1an
het Hof van beroep te Brnssel;
Over het eerste middel, afgeleid hieruit dat het bestreden arrest beslist heeft
dat het noch voor een goede rechtsbedeling, noch voor de openbare orde vereist
was aanlegger naar de correctionele
rechtbank te verwijzen, afgezien van zijn
geestestoestand of ieder voorbehoud ten
aanzien van deze toestand gernaakt
zijnde, dan wanneer dertien rnedebeklaagden nit hoofde van zesendertig telastleggingen nnar de corectionele rechtbank zijn verwezen, zij elke deelnerning
aan deze rnisdrijven ontkennen, en dan
wanneer aanlegger bekent en hen van
deelneming eraan beschuldigd :
Overwegende dat het totstandbrengen
van een goede rechtsbedeling, welke het
samenvoegen of splitsen van de procedures vereist, aan het oordeel der rechters is overgelaten en dat de uitoefening
van deze beoordelingsrnacht slechts tot
cassu tie kan lei den indien zij de rechten
der verclediging krenkt ;
Overwegem1e dat aanlegger niet aanvoert dat cleze rechten miskem1 werden;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is;
Over het tweede rnidclel, afgeleid uit
de schenc1ing van het gezag van het gewijsde, doordat het bestreden arrest de
internering van aanlegger verantwoordt
door zijn erge geestesstoornis waardoor
hij onbekwaam was zijn daden te beheersen op het tijdstip der feiten die
plaats hadden in de jaren 1957, 1958 en
1959, dan wanneer een op 26 juni 1959
door de Oorrectionele Rechtbank te Brnssel gewezen vonnis, in weerwil van een
verslag over een geestesexpertise van dokter Van Looy, waarvan de conclusie was
dat aanlegger in geheel dezelfcle staat
verkeerde, hem desniettemin tot onderscheiden straffen veroordeeld heeft, oordelende dat zijn geestestoestand zijn internering niet rechtvaardigde :
Overwegende dat het hof van beroep,
karner van inbeschu1c1igingstelling, bij
het beoordelen van de feiten welke bij
(3) Yerbr., 7 september 1959 (Bnll. en PASIC.,
1960, I, 14); verge!. verbr., 14 maart 1960
(ibid., 1960, I, 820).

-69ontdekt heeft, doch dat dit het door de
he.tzelve aanhangig waren, niet gebonden
was door de beslissing, gewezen door een
wijzend gerecht hetwelk naar aanleiding van een andere vervolging verklaard
heeft dat aanleggers geestestoestand zijn
internering niet rechtvaardigde;
Dat het micldel niet kan ingewilligd
worden;
Over het derde middel, hieruit afgeleid
dat het arrest op tegenstrijdige en onduidelijke wijze gemotiveerd is, wat met
het ontbreken van gronclen gelijkstaat,
aangezien het erop wijst, enerzijcls, dat
aanlegger op het ogenblik der feiten en
thans nog door erge gcestesstoornis is
aangedaan, en anderzijds, om de exceptie
van gewijsde zaak af te wijzen, dat aanlegger alleen thans in deze staat verkeert :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat aanlegger thans aangedaan is door
erge geestesstoornis waardoor hij onbekwaam wordt zijn clarlen te beheersen;
dat het niet verklaart dat zulks voorheen
niet het geval was en da t het zich niet
tegengesDroken heeft door te releveren
dat aanlegger ook in deze toestancl verk;eerde bij het plegen van de feiten welke
in de vordering van het openbaar ministerie genoemd en vaststaaml verklaard
zijn;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vierde mid del, hierui t afgeleid dat het arrest erolJ wijst dat «de
cleskundige in de twisten van Declercq
met zijn meclebeklaagde het bewijs van
zijn impulsief en OlJvliegend karakter
heeft kunnen vinden ll, aldus steunende
op cle verklaring van de deskundige « dat
dit in het dossier staat ll, dan walllleer
daarvan in het dossier geen vermelding
aanwezig is :
Overwegende dat, al maakt de cleskunclige in zijn verslag gewag van twisten
van aanlegger met Beck, hij niet verklaart « dat clit in het dossier staat ll;
Dat het middel feitelijke gronclsiag
mist;
Over het vijfde en het zesde midclel,
afgeleid uit de schencling van de artikelen 1 en 7 van de wet tot bescherming
van de maatschappij, doordat het arrest
de internering van aanlegger gelast, clan
wanneer, vijfde miclclel, zijn geestestoestancl, zoals hij beschreven is in het arrest en door de deskunclige wiens conclusie het arrest overneemt, die maatregel
niet rechtvaardigt, en dan wanneer,
zesde middel, het arrest op de gronden
van het verslag van de rleskundige steunt
en de tegenstrijcligheden ervan overneemt
waar het releveert dat de deskundige bij
aanlegger g·een teken van een lJSychose

deskundige aangestipte feit niet uitsluit,
dat aanlegger << een zo volledig mogelijk
beeld van de in zijn karakter aangedane
psychopaat biedt ... ll :
Overwegencle clat het bestreden arrest
in feite en derhalve soeverein beslist,
steunende 011 het verslag van de geneesheer-deskundige, da t aanlegger aangedaan is door erge geestesstoornis waardoor hij onbekwaam wordt zijn daden te
beheersen; dat het micldel, hetwelk tegen
een feitelijke beoordeling van cle feitenrechter opkomt, niet ontvankelijk is;
Over hot zevende middel, afgeleicl uit
de schending· van artikel 7 van de wet
tot bescherming van de maatschappij,
doordat het bestreclen arrest, door de beroepen beschikking te bevestigen, haar
dispositief overneemt waarin de vaststelling ontbreekt dat aanlegger verkeert in
een van de in urtikel 7 van de wet op
de bescherming der maatschappij bepaalde toestanden, dan wanneer deze
toestand betwist is :
Overwegende dat het aangevallen arrest in zijn redenen vaststelt « dat aanlegger thans aangedaan is door erge geestesstoornis waardoor hij onbekwaam
wordt zijn daden te beheersen ll; dat het
niet behoefde deze vaststelling in het dispositief van zijn beslissing te herhalen;
dat het middel naar recht faalt;
En overwegemle clat de substantHHe of
op straf van nietigheid voorg·eschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat
de beslissing· overeenkomstig· de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.

ze

1!l september 19(]0. kamer. TToorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter.
TT erslaggever,
H. cle Waersegger. - Gel'ijlclnirlencle concl1<sie, H. R. Delange, advocaat-gene-

raal.
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MIDDELEN

'J."OT

CASSATIE.

STRAFZAl(EN. REOHTEN VAN DE VERDEDIGING. JYIIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT AANLEGGER VOOR HET HOF VAN BEROEP BI.JGESTAAN WERD DOOR EEN RAADS}IoiAN DIE HIJ
NIE'l' AANVAARD HAD. AAJ\'LEGGER EN ZIJN
RAADSMAN GEHOORD ZONDER DAT RET MIDDEL
VOOR HET HOF VAN BlcROEP INGEROEPEN WERD.
J\1IDDEL NIET ONTVANKELIJK.

2°

VONNISSEN

EN

ARRESTEN.

STRAFZAl(EN. HOGER BEROEP. BEKLAAGDE ALS LAATSTE HET WOORD SLEOH'fS
DIENENDE TE REB BEN ZO HIJ RET VRAAGT.

1° Is niet ont1)anlcelijk, het mirlclel hien<it
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afgeleid dat aanleggm· v661' het hot van
beroep bijgestaan wercl cloo1· een raculsman die hij niet aanvacwa haa, wanneer
aanlegger en {feze{fde raaclsman in hu.n
ttiteenzetUng en verweerm,iclclelen gehoord werden zonder dat dit middel
v661· het hot vcM, beroetJ in[fe'!'oepen
wenl.
2° V 66r de 'l'echte'l· in ho,qe1· beroep d·ient
ae beklaa,qde (t/.s laatste het 10001"d
slechts te hebben ze hij het vraa,qt (1).
(Wetb. van strafv., art. 210, gewijzigd

door art. 4 van het kon. besl.
24 maart 1936.)

Jl''

En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
19 september 1960. 2" kamer. Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slag,qeve'l·,
H. Louveaux. - GeUjklu:iclende conclttsie, H. R. Delange, advocaat-generaal.

2o8 van

(BENOIT.)
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ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 juli 196() gewezen door het
Hof van beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 2 van het decreet van
20 juli 1831 op de drukpers en de rechten van de verdediging, doordat aanlegger v66r het hof van beroep llijgestaan
werd door een raadsman welke hij niet
aanvaard had, en hij tijdens de terechtzitting slechts een maal het woord gehad
heeft :
Overwegende dat uit de stukken der
rechtspleging waarop het hof vermag
acht te slaan lllijkt dat de drie verdedigers van aanlegger bij aangetekende
llrief van 22 juli 1960 verwittigcl werden
van de datum van aanleggers verschijning v66r de kamer van inbeschulcligingstelling;
Overwegende dat het bestreclen arrest
vaststelt ,dat aanleggers uiteenzitting gehoord werd en dat tevens gehoord werden de verweermiddelen voorgedragen
door diegene van zijn raadslieden die
zich ter terechtzitting aanmeldde;
Overwegende dat aanlegger niet voor
de eerste maal v,66r het hof van beroep
mag beweren dat ue raadsman die hem
v66r dit hof bijstond door hem niet aanvaard was;
Overwegendc dat uit geen enkel stuk
van de rechtspleging blijkt dat aanlegger
als laatste het woord gevraagd heeft en
dat dit hem wercl geweigercl;
Dat het middel niet kan ingcwilligl1
worden·
Oven;egende, voor llet overige, dat
aanlegger zich in zijn conclusies beperkt
tot het aanvragen van een ,nieuw onderzoek, wat geen midc1el tot cassatie uitmaakt;
(1) Verbr., 26 october 1959 (Billl. en PAsrc.,
1960, I, 239).

INKOMS'l'ENBEL.ASTINGEN.

BE-

DRIJFSBELASTING. J\10JJILIENBELASTING OP
DE OPBRENGST VAN DE VERTIURING VAN ROERENDE GOEDEREN. l\1ATERIEEL IN ONVERDEELDHEID TOEBEHORENDE AAN LEDEN VAN EEN
PERSONENVENNOOTSCHAP

:1\fE'l1 BEPERKTE

AAN-

SPRAKELIJKHEID EN AAN DIE MAATSCHAPPI.T
IN HUUR GEGEVEN. DEEL VAN DE HUURPRTJS Url'BETAALD AAN EEN VAN DIE LEDEN_,
WELKE WERKENDE VENNOOT IS. BELASTING
WAARAAN DIE INKO~ISTEN ONDERWORPEN ZI.TN.

Tiit de enkele vaststelUngen rJ.at een rnaterieel in onvenleeldheicl gekocht werd
dam· leden van een pm·sonenvennootschap met beperkte aanspralcelijlcheid,
met behttl]J van gelclen do-01· haar kosteloos te1· lw-nne bescMklcing gestel{l en
met het oog op de ttUvoe'l'in(} van de
weJ'lcen wellce haar mantschappeUjlc
doel tt'itma.Jcen, en cla.t het naclien aan
die maatschappij ·in hum· ueueven weHl,
lean het niet wetUg afgeleid ~vonlen dat
het deel van de h'll'lf.'I'J!'I'i:is door Mm van
die leden, die werlcencle vennoot ·is, ontvarngen, inlcorn-sten (taJ~ de bedJ'ijfsbelastin[f en niet aaq~ de mobiUenbelasUng
onclenvorpen uUma.a.kt. (Samengescha-

kelde wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, art. 14, pur. 1, lid 4, en 25,
par. 1.)
(LUfERE, T. RELGISCHE STAAT,
J\IINISTER VAN FINAl\'OIEN.)
ARREST.

HIDT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 juni Hl58 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het mic1c1el, afgeleid nit de schending van c1e artikelen 111 van de Grandwet, 14, paragraaf 1, 4°, lid 4, van de
samengeschakelcle wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, en 2 van de samengeor<lende wetten op de handelsvennootschuppen, cloordat het arrest het
heffen aangenomen heeft van de bedrijfs-

L

belasting op de opbrengst van de opbrengst van cle verhuring van een materieel dat door aanlegger persoonlijk gekocht werd in onverdeeldheid .met twee
andere vennoten van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid << Entreprises generales B.S.L. ll,
dan wanneer, krachtens voormeld artikel 14, paragraaf 1, 4°, vermelde
inkomsten aan de mobilienbelasting onderworpen zijn en er nit de verhuringsovereenkomsten blijkt dat het kwestieuze
materieel geen deel uitmaakt van het
patrimonium van bovengenoemde vennootschap {lie krachtens artikel 2 van de
samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen een rechtspersoon, onderscheiden van die der vennoten, uitmaakt, en het bezitten van dit materieel
onafhankelijk is van het bezitten van
maatschappelijke aandelen in de ven"
nootschap die het in huur g·enomen
heeft :
Overwegende dat het middel hierop gesteund is clat sommige ten bezware van
aanlegger in de bedrijfsbelasting aangeslagen inkomsten de opbrengst zijn van
de verhuring van roerende goecleren in de
zin van deze uitclrukking in artikel 14,
paragraaf 1, 4°, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelasting·en, en dat .zij als zodanig niet aan
de bedrijfsbelasting, maar aan de mobilienbelasting onderworpen zijn;
Overwegende dat, te dezen aanzien, het
bestreden arrest, na beslist te hebben,
zonder deswege gecritiseerd te zijn, dat
aanlegger een werkend vennoot in de vennootschap was, erop wijst dat uit het
dossier blijkt dat . het materieel in onverdeeldheid gekocht is door clrie vennoten, waaronder aanlegger, met het
geld van de vennootschap en met het oog
op de uitvoering van de werken welke
dezer maatschappelijk doel uitmaken;
Dat het eruit afleidt dat « de huurprijs
dus wel degelijk een bedrijfskarakter
vertoont ll;
Overwegende dat het arrest uit deze
enkele vaststellingen niet wettig· heeft
kunnen afleiclen dat een vergoeding, die
het huurprijs noemt, het karakter van
aan de bedrijfsbelasting onderworpen inkomsten had;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen. verbreekt het bestreden arrest, doch slechts in zover het beslist dat sommige inkomsten de opbrengst
van een verhuring uitmaken en dat zij
voor de litigieuze dienstjaren aan de bedrijfsbelasting onderworpen zijn, alsmede
in zover het over lle kosten beslist; beveelt dat melding van clit arrest zal gemaakt worden op de kant van de g·edeeltelijk vernietigde beslissing·; veroordeelt
verweerder tot de kosten; verwijst de

7'1aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Brussel.
20 september 1!J60. 26 kamer. en ve?·slaggeve?', H. Gil·oul,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gez.ijklnidencle concl11sie, H. R. Delange,
advocaat-genernal. - Pleite·r, H. Van
Leynseele.
Vo01·zitter
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VOORZIENING IN CASSATIE. -

Dr-

REOTE BELASTINIGEN. BESTREDEN AR•RIEST
OP VEHWIJZING NA VERBREKING GEWEZEN. EXPEDITIE VAN RET ARREST VAN CASSATIE
NlET OVERGELEGD. VOOHWERP EN REDENEN
VAN RET VERWIJZEND ARRES'l' DIE NOCR UI'r
RET BESTREDEN AHREST NOCR UIT ANDERE REGELMATIG NEERGELEGDE STUKKEN BLIJKEN. VOORZIENING NIET ONTVAI\'KELIJK.

Is niet ontvanlcelijlc, rle voo?'Ro'iening tegen
een rwrest, in zalcen van fUrecte belastingen, op verwijzino nn oassa.tie oewez·en, zo fle aanleooe1· de eameclitie van
het a•n·est van cnssa.tie n'i.et heett overgeleoa en zo het voonveqJ en ae 1'edenen ervan noch ·u:it het bestnxlen. an·est
noch uU Mulere reoelmatig neeroelerJcle
stnklcen llUJlcen (1).
(SALKIN, T. BELGISCRE STAAT,
:.'vUNIS'l'ER VAN. FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1\J december 1!J59 door het Hof
van beroep te Luik gewezen, uitspraak
doende als hof van verwijzing;
Over de groncl van niet-oiltvankelijkheicl, van ambtswege opgeworpen en
hieruit afgeleid dat aanlegger geen enkel
stuk heeft overg·elegd waaruit blijken
het voorwerp en de redenen van het verbrekencl arrest ingevolge hetwelk het bestreden arrest gewezen werd :
Overweg·ende dat uit het bestreden arrest blijkt dat het geveld wercl ingevolge
een arrest van het hof van 29 mei 1958
waardoor de zaak naar het Hof van beroep te Luik verwezen werd;
Overwegende dat dit verwijzend arrest
niet voorkomt onder de tot staving van
de voorziening neergelegde stukken en
dat de redenen ervan noch uit het bestreden arrest, noch nit enig stuk waarop
het hof vermag acht te slaan, blijken ;
(1) Verbr., 22 januari 1959 (Bnll. en PAsiC.,
1959, I, 519).

-72
Overwegende dat deze ontstentenis het
voor het hof onmogelijk maakt na te
gaan of de voorziening ontvankelijk is ;
Overwegende, immers, dat naar luid
van artikel 1, lid 2, van de wet van
7 juli 1865, geen voorziening in cassatie
toegelaten wordt tegen een na verbreking
gewezen arrest, in zover dit tweede arrest met het eerste verbrekend arrest
overeenstemt;
Dat ten deze het Hof niet in staat is
om na te gaan of het bestreden arrest
al dan niet met 's hofs eerste arrest
overeenstemt, en c1erhalve of onderhavige
voorziening al dan niet kan aangenomen
worden;
Dat bovendien, nu het wettelijk onwetenc1 is van het tot staving van de eerste
voorziening ingeroepen middel, llet hof
niet in staat is in te zien of het beklaagde arrest al dan niet door het zelfde
middel aangevallen is en of bijgevolg onderhavige voorziening valt in de bevoegdheid van een kamer van het hof ofwel, bij
toepassing van artikel 1, lid 1, van de
wet van 7 juli 1865, van 's hofs verenigde
kamers;
Dat de onder deze voorwaarden ingestelde voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
20 september 1960. 2° kamer. H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve·rslaggever, H. Louveaux.
GeUjklnidende
concl1tsie,
H. R. Delange, advocaat-generaal.
Pleiters, HH. Carlier (van de Balie bij
het Hof van beroep te Brussel) en Van
Leynseele.
Voor.~itter,
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INKOlVISTENBELASTINGEN. -

BELAS-

TING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. HANDELSYENNOOTSCHAP IN VEREFFENING. VEREFFENAAR NIET GEMACRTIGD OM RET BEDRIJ~' OF
DE HANDEL VAN DE VENNOOTSCRAP VOORT TE
ZETTEN. VEREFFENAAR DIE Y66R DE VER·
VROEGDE ONTBINDING VAN DE YENNOOTSCRAP
AANGEGANE VERBINTENISSEN UITVOERT. BEDRIJFS· OF RANDELSEXPLOITATIE DIE NOCR·
TANS_, IN FEITE, TIJDENS DE YEREFFENING
VOORTGEZET IS KUNNE:'! WORDEN. BEOORDELINGSMACRT VAN DE FEITENRECRTER. WINSTEN Dm VOOR'rVLOEIEN UIT REI' VOORTZEI'TEN VAN DE BEDR.IJFSACl'IviTEIT. WINSTEN AAN DE BEDRIJFSBELASTING 0:\'DERWORPEN.

Al i.s de veretfenaar van een handelsvennootschap niet gemachti,qcl geweest,
ove'/'eenkomstig artUcel 182 van de sa-

mengeschalcelde wetten op de handelsvennootschappen, mn het berlrijf op cle
handel 1Jan de vennootschap · voo1·t te
~etten, en zich ertoe beperkt heett, zonder en·ige n1.euwe operat'ie te onrlm·nemen, de 1Jerb·intenissen na te lcomen
door de vennootschap aangegaan vooraleer hcwr 1;ervroegde ontb·inding besl'ist
we1·d, Jean de jeitenrechte1· wetti.g 1tit de
ann de zaak eigen documenten afteiden
dat in teUe de lied1'ijfs- of handelsewploUnUe, na.a1· de zin va.n (lie bewoo1·dingen in de ftscale wet, zonde1· onflm·lweking voort,qezet wercl en dat de u.it
het voo'i'tzetten vnn cUe bedrijfsacUviteit
voortvloeiende winsten aan de berlrijfsbela.sting onderworpen z·ijn (1). (Sumen-

geschakelcle wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 25, rmr. 1, 1 o,
en 27.)
(NAAULOZE VENNOOTSCHAP IN VEREFFENING (( FILATURE ET TISSAGE DE MOEN ll, T. BELGISCRE
S'l'AA'l', MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 mei 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 25, paragraaf 1, 27, paragraaf 1, van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948, 1,
inzonderheid 1 o, van de wet van 24 juli
1952 tot instelling van een bijbelasting op
het uitzonderlijk gedeelte van bepaalde
inkomsten van het jaar 1951, 178 en 182
van de wetten op de handelsvennootschappen, samengeschakeld bij het koninklijk besluit van 30 november 1935,
1315, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden arrest in
stand houdt de aanslagen in de bedrijfsllelasting, welke gevestigd werden op de
inkomsten, verkregen van 10 april tot
31 december 1951 door aanlegster, - een
vennootschap die op 15 april 1951 ontbonden werd zonder dat de vereffenaars
ooit de macl1t ontvangen hebben haar bedrijf of haar handel voort te zetten, om de reden dat zij in feite haar normale
bedrijfsactiviteit zou voortgezet hebben
en dat haar exploitatie ongewijzigd zou
zijn voortgezet; eerste onderdeel, dan
wanneer het vaststelt dat aanlegster, na
haar ontbinding, geen nieuwe verbintenis
(1) Raadpl. verbr., 7 juli 1941 (Bttll. en
PAsrc., 1941, I, 284), 7 october 1942 (twee arrcsten), 21 october en 4 november 1942 (ibid.,
1942, I, 215, 224·, 247 en 266).
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heeft, wet wettig impliceerlle dat de
kwestieuze inkomsten niet voortkwamen
van een exploitatie llie door de ontbinlling een einlle genomen had, doch van
een vereffeningsactiviteit welke heperkt
was tot de uitvoering van de lopencle
verbintenissen, de enige activiteit waarvoor het rechtswezen van de ontbonden
vennootschap bleef bestaan, en dan wan·
neer zij clienvolgens niet mochten aangeslagen worden in de belastingen op de
winsten van handels-, nijverheicls· of
landbouwbeclrijven (schending van de in
het middel aangeduide bepalingen, op de
aangehaalde artikelen van het Burgerlijk
Wetboek na); tweecle onderdeel, dan
wanneer (door een schencling van dezelfde wetsbepalingen) het arrest, om in
dezer voege te beslissen, steunt oP omstandigheden welke, nu er niet vastgesteld is dat zij het verrichten, door de
vereffenaars, van nieuwe ondernemingenen het aangaan van nieuwe verbintenis·
sen uitmaken, - wat aanlegster bij haar
conclusies betwistte - en niet de volledige
uitvoering, een vereffeningsactiviteit opleverende, van operaties die op het tijclstip van de ontbinding reeds aan de gang
en van verbintenissen die alstoen reeds
aangegaan waren, zoals zij aanvoerde,
wettig niet volstaan zowel tot het beantwoorden van die conclusies als tot het
rechtvaardigen en controleren van de
wettigheid van 's hofs verklaring dat de
vennootschap, lloewel haar vereffenaars
daartoe de nodige macht niet bezaten,
haar exploitatie voortgezet hebhen, namelijk : a) dat aanleg·ster, v66r haar
invereffeningstelling, en onder meer van
1 januari tot 10 april 1951, omtrent het
kopen van grondstoffen onclerhandeld
heeft, wat buiten de qualificatie van een
na haar ontbinding plaats hebbende ac·
tiviteit ligt; b) dat in de loop van de
vereffeningsperiode, de leveringen van
grondstoffen niet onderbroken werden,
lloewel het arrest vaststelt dat geen aan·
koop van dergelijke stoffen na de ontbin·
ding gesloten werd, zodat bedoelde leve·
ringen voor aanlegster slechts de nakoming van v66r cle ontbinding aang·egane
verbintenissen uitgemaakt hehben, tot het
vervullen waarvan de vereffenaars gehouden waren -, en doorclat het arrest,
wijl, het hierover anders heeft beslist,
bovendien de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek heeft geschonden, door het miskennen van de be·
wijskracht van de beslissing van de clirecteur en van de verslagen van inspecteur Gielen van 18 october 1956 (stuk 16
·van het dossier der administratie) en van
inspecteur Coquel van 28 december 1956
(stuk 126 van het dossier der administratie), en van de aankoopstaat (stnk 27),

door welke docmnenten er vastgesteld was
dat de leveringen van katoen die aanlegster na 10 april 1951 ontvangen had,
door haar v66r cleze datum besteld waren
en op welke documenten zij ten bewijze
van dit feit steunde in haar conclusies,
die het arrest niet beantwoordt; c) dat
in het j aar 1951 het productie- en leveringenritme opgedreven werd - waardoor zij niet noodzakelijk het karakter
van exploitatie-activiteiten verkregen, en dat na 11 april 1951 462.000 kilogram draad geleverd werd tot uitvoering
van in 1950 en 1951 gesloten contracten,
hoewel het arrest vaststelt dat de vereffenaars g·een nieuwe orders aanvaard
hebben, tronwens niet vaststelt dat zij er
zouden aanvaard hebben in 1951, na de
ontbinding van 10 april 1!l51, en hoewel
het arrest, wijl het anders beslist heeft,
bovendien de artikelen 131!l, 1320 et 1322
van het Burgerlijk Wetboek geschonden
heeft door het miskennen van de bewijskracht van beide voormelcle verslagen en
van de vergelijkende opgaven der verkoopfacturen van na 10 april 1951 en van
cle contracten waarop zij betrekking had·
den (stukken 33 tot 44), in welke clocumenten er vastgesteld is dat alle na de
ontbinding gedane leveringen de uitvoering waren van v66r de ontbinding gesloten contracten, waarop aanlegster ten
bewijze van dit feit steunde in haar conclusies die het arrest niet beantwoordt;
b) « dat het leveren en het monteren van
nieuw materieel na 10 april 1951 voortgezet werden en dat 2.200.000 frank in
1951 in nieuw materieel beleg·d werd
(stuk 144) ll, zonder dat het arrest besli.st
of deze feiten plaats hadden tot uitvoering van v·66r de. ontbinding gesloten contracten, zoals aanlegster betoog'lle in haar
conclusies en haar beroep welke het arrest ·niet beantwoordt, en dan watmE~er,
zo het deze stelling niet heeft willen ann·
vaarden, het arrest bovedien de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerli.jk
Wetboek geschonden heeft door het miskennen van de bewijskracht van beide
voormelde verslagen, van de stukken 25
en 112 van het dossier der administratie
alsmede van de stukken 141 en H4 van
dit dossier, waaruit bleek dat becloeld
materieel door aanlegster v66r haar in·
vereffeningsteling besteld was; e) << dat
niets het mogelijk maakt te verklaren dat
aanlegster zicl1 ertoe beperkt heeft haar
patrimonium te gelde te maken ll, hoewel
de vereffeningsactiviteit het aflloen van
de lopende operaties omvat, en het arrest bovendien (schending van artikel1315
van het Burgerlijk Wetboek) miskend de
op de fiscus rustende last, het bewijs te
leveren van het verrichten van nieuwe
onderneming·en well,:e vereist zijn opdat
er een exploitatie door een vennootschap
in vereffening zou voorhanclen zijn; dercle
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onderdeel, dan wanneer, waar het zich
ertoe beperkt te verklaren dat de exploitatie van aanlegster na haar ontbincling
voortgezet werd, hoewel vaststellende dat
de vereffenaars de macht niet ontvangen
hadden haar bedrijf en haar handel
voort te zetten en zonder te betwisten
dat zij zich beperl;:t hadden tot het uitvoeren van de op het tijdstip van haar
ontbincling reeds l)estaande verbintenissen, buiten het verrichten van nieuwe
operaties, het bestreden arrest in llet
midden laat of het onwettig o:verwogen
heeft dat naar recht, in strijd met de
conclusies van aanlegster, het voor de
voortzetting van llaar exploitatie door
een vennootschap na haar ontbinding niet
nodig is dat de vereffenaars de macht
ontvangen hebben ze voort te zetten en
werkelijk nieuwe operaties ondernomen
hebben die onafhankelijk zijn van ciaden tot afwerking, of onontbeerlijk zijnde
voor de afwerking van de bij de ontbin<ling bestaande verbintenissen, dan wei
of het overwogen heeft dat de vereffenaars in feite ten cleze nieuwe verbintenissen aangegaan llac1clen, in strijd met
wet aanlegster betoogde waar zij wees,
in haar door het arrest niet beantwoorde
conclusies, op de bepaalde elementen in
de verslagen van inspecteurs Gielen en
Coquel van 18 october en 28 december
1956, die allebei (stukken 16 en 126) bewezen clat aile leveringen gedaan en de
gronclstoffen of de nieuwe machines door
de vennootschap. na haar ontbincling ontvangen louter plaats haclden gehad tot
uitvoering van v66r haar ontbincling gesloten contracten en dat de vereffenaars
hun beperkte machten niet overschreden
hadden, en doorda t het bestreden arrest
mitsdien op de conclusies van aanlegster
geen 11assencl antwoorcl geeft en geen mogelijkhei<l bieclt na te gaan of 's hofs
beslissing wettig is (schendiung van de
in het midclel aangeduide bepalingen, op
de artikelen van het Burgerlijk vVetboek
na) :
Over de eerste twee onderdelen :
Overwegencle clat deze onderclelen van
het middel gesteund zijn op de overweging clat naar recht een nijverheids-, hanclels- of lanclbouwbedrijf waarvan de winsten bij toepassing van artikel 25, paragraaf 1, 1 o, van de samengeschakelcle
wetten betreffende de inkomstcnbelastingen in de bedrijfsbelasting aangeslagen
worden, een einde neemt vanaf de outbinding van de vennootschap welke dergelijke exploitatie tot doel heeft wanneer
de activiteit uitgeoefem1 door de in vereffening verkerende vermootschap bepcrkt
is tot de nakoming van de v66r de outbinding aangegane verbintenissen en geen
nieuwe operatie dus door de vercffcnanrs
onclernomen wordt;

Overwegencle, weliswaar, dat, ingeval
de ontbinding van de vennootschap inderclaad een einde mnakt aan de activiteit tot het uitoefenen waarvan zij opgericht was, de vereffening van de vennootschap welke in beginsel elk ondernemen van nieuwe operatics uitsluit, evenwei de mogelijkheicl lant al te cloen wat
dienstig is om iie aan de gang zi,inde operaties tot een goed eincle te brengen en
de lopencle onclernemingen af te werken,
zoncler clat deswcge overschreden worden
de grenzen van de vereffeningscladen die
de haudelsactiviteit omvatten welke nodig is tot het regelen van het verledcn en.
tot het stellen van orde op de zaken der
vennootschap, en zoncler dat cle a1dus omschreven activiteit de voortzetting zij,
tot de realisatie, van het bedrijf of de
handel der vennootschap in de zin van
artikel 182 van de samengeschakelde wetten op de hanclelsvermootschappen;
Overwegende echter dat noch uit de
a1dus gegeven regel, noch nit de wetsbepalingen waaruit hij afgeleicl is, blijkt
dat de ontbinding van een handelsvennootschap bij beslissing van de alg·emene
vergadering der aandeelhouders noodzakelijk aan de bedrijfsactiviteit van deze
vennootschap een eincle maakt, zodat aileen nog een vereffeningsactiviteit blijft
bestaan cUe niet meer de bedrijfs- of
handelsexploitatie tot doel heeft, in aile
gevallen waarin, enerzijds, de vereffenaars niet gemachtigd zijn, overeenkomstig voormeld artikel 182, om, tot de realizatie het bedrijf of de handel van de
vennootschap voort te zetten en >marin,
anderzijds, de voortgezette activiteit de
nakoming van de verbintenissen die de
vennootschap V'66r haar ontbinding aangegaan heeft, niet overschrijdt;
Dat immers de louter formele voorwaarden waaronder een nlgemene vergadering van de aandeelhouders het g·epast
kan oordelen te beslisscn dat, tot nakoming van de door de vennootschap reeds
aangegane verbintenissen, een reeks nijverheids- of handelsoperatles znl uitgevoen1 worden die zich wegens hun aanzienlijkheid over vele maanden nits trekken en met het oog waarop de investering
van een nienwe bedrijfsoutillering in het
vooruitzicht is gestel<l, niet bcpalend zijn
voor de werkelijke aarcl van de activiteit
di'e winsten opbrengt;
Overwegende dat het woord « exploitatie ll in de terminologie van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, bij
toepassing waarvan het bestreden arrest
een uitspraak heeft gegeven, de claad
zelve van het exploiteren beduidt; uat,
daar het dus op een werkelijke en actuele exploitatie cloelt, het de bedrijfsactiviteit in haar geheel omvat waardoor
bewerkstelligd wordt de regelmatige na-

koming van de verbintenissen aangegaan
ten einde deze activiteit in stand te houden in zover dit met dezer normale uitoefening strookt, doch daarentegen niet
slaa t op resterencle operaties waarvan de
uitvoering vereist is om bet verleden te
regelen met het oog op een actuele vereffening van de in het beclrijf ge!nvesteerde activa, ten gevolge van een werkelijke opboucling van de exploitatie;
Overwegemle dat de feitenrecbter, de
belastingwet toepassende, mitsdien bellom·cle, volgens de elementen van de
zaak, in feite te oordelen welke de werkelijke aard was van de daclen die aanlegster de door de litigieuze aanslagen
getroffen inkomsten verschaft bebben,
en bijgevolg te beslissen of zij exploitatieoperaties dan wel vereffeningsdaden
geweest zijn, ongeacht het voorkomen
dat de algemene vergaclering der aandeelhouclers door een wilsuiting gemeencl
beeft aan die verrichtingen te kunnen
geven;
Overwegencle dat bet midclel, dat. ten
aanzien vau 's rechters wettelijke beoordelingsmacht een rechtsgrief opwerpt, de
feitelijke gevolgtrekking onverlet laat die
bet aangevallen arrest steunt op de
vaststellingen waarop bet wijst, om te
besluiten « clat, welke overigens de beweegreden van verzoekster zijn kunnen
wezen om te beslissen clat cle vennootscbap korte tijcl v·66r baar normale verstrijking vervroegd zou ontbonclen worden, er client aangenomen te worden clat
de exploitatie van verzoekster in werkelijkbeid g·een wijziging ondergaan heeft,
lletzij men deze uit bet oogpunt van bet
beclrijf ofwel uit bet oogpunt van de handel beschomvd, dat integendeel de exploitatie feitelijk voortgezet is tot op de clag·
van de overneming door de nieuwe vennootschap op 29 januari 1952 11 en clat
bet treden van een vennootschap in de
plaats van de anclere, ingevolge bet inbrcngen van haar activa door aanlegster
bij de naamloze vennootschap « Ootonniere de Moen 11, « geen onderbreking van
activiteit tot gevolg beeft gebacl 11;
Dat de eerste twee onclerclelen van bet
millclel naar recht falen;
Over bet derde onclercleel :
Overwegencle dat de reclenen van llet
arrest de door llet micldel aangevoerde
dnbbelzinnigheid niet 'vertonen;
Dat llet arrest vaststelt « dat cle algemene vergadering der aancleelbouders te
genen tij de a an de vereffenaars de mach t
verleend lleeft om de beclrijfs- en llandelsexploitatie van de vennootscllap voorlopig· voort te zetten 11;
Dat llet de verklaring niet betwist clat
geen enkele nieuwe verbintenis na
10 april 1951 aangegaan werd;
Dat llet desniettemin zoncler dubbelzin-
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nigheid beslist dat de vraag of een in
vereffening verkerencle vennootschap ja
dan neen baar normale bedrijfsactiviteit
voortgezet beeft en dus ja clan neen de
exploitatie, llet doel cler vennootschap,
heeft voortgezet, in • feite beoordeeld
wordt naar de omvang die, in vergelijking onder meer met de vroegere activiteit van de vennootschap, de met llaar
maatscbappelijk doel strokencle operaties
tijdens de besproken Deriode vertoond
hebben, en naar de tot bet bereiken van
clit doel gebezigcle middelen;
Overwegencle clat llet arrest aldus op
vaststaande wijze aanneemt clat nocll cle
omstancligbeicl da t de door de vennootschap in vereffening uitgeoefencle activiteit de nakoming van de v66r de beslissing van ontbincling aangegane verbintenissen zou geweest zijn, noch de omstandigbeid clat de vereffenaars, door deze
activiteit in stand te houden, het bedr!jf
of de handel van de vennootschap zouden
voortgezet hebben, hoewel de algemene
vergadering van de aandeelbouders hen
daartoe niet uitclrukkelijk gemachtigd
heeft, .zoals voorgeschreven is door artikel 12 van de samengeschakelde wetten
op de handelsvennootschappen, de rechter machteloos maken tot het beoordelen
van bet werkelijk feit van de voortzetting van de ex11loitatie voor het bepalen
van de juriclische aard, ten aanzien van
de be lasting, van de winsten die de vennootscbap in vereffening nit bedoelcle
activiteit heeft kunnen verkrijgen;
Waaruit volgt dat de conclusies van
aanlegster passencl beantwoord zijn en
clat bet derde onderdeel van bet middel
fei telijke grondslag mist ;
Om clie redenen, verwerpt de voorzie"
ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
20 september 1960. 2° kamer. VoorzUte·r, H.· Giroul, raadsbeer waarnemencl voorzitter. - Versla,rJgeve1·, H. van
Beirs.
GeU;ilcl·wiclenrle
conclHsie,
H. R. Delange, advocaat-generaal.
PleUers, HH. Pil·son en Fally.

l"

KAMER. -

23 september 1960

1o

ERFENISSEN. -KLEINE NALATENSaHAPPEN. RECHT VAN OVERNEMING. DESKUNDIGE DOOR DE VREDERECHTER BENOEMD..EJED. VORMEN.

2o

ERFENISSEN. -KLEINE NALATENSdHAPPEN. RECHT VAN OVERNEMING. DESKUNDIGE RECHTSTREEKS BENOEMD DOOR DE
RECHT BANK VAN EERSTE AANLEG KRACHTENS
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VAN DE WET VAN
VOR:I.fEN.
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MEl

DESKUNDIG ONDERZOEK. BunGERLIJRE ZAKEN. KLEINE NALATENSCHAPPEN, -lDED YAN DE DESKUNDIGE. EED NIETIG. NIETIGHEID YAN RET DESKUNDIG ONDERZOEK. UITZONDERING.

1° De rleslcun.cUr;e, nnn wie de vreclerechter cle opclt·acht r;eueven heett een r;oerl
overeenlcomstir; nrtilcel 4, U<l 4, van de
wet van 16 mei 1900 01J rle et·frer;eUnr;
van cle lcleine nala.tenschappen te schatten, tnoet v66r de reohter en 'U661' het
aanvanr;en van zijn ve1'rkhtinr;en de
eerl ajler;r;en,· het 'Uolstaat niet clat
hij cle eerl schriftelijlc, onder iltijn verslar;, overeenlcomstir; artUcel 317 van het
1·J?"etboek 1;an burr;erl-ijke t·echtsvo·rclennr; zan ajler;r;en (1).
2° lVanneer· de t·echtbanlc 1,'an eerste aa11ler;, r;elwuac makenrle van het vermor;en (2) clat haar rloor Url .5 van a·rtikel 4
van r!e wet van 16 me·i 1900 op de ertregehnr; '!Jan de kleine nala.tenschappen
erhend wordt, reohtstreelcs een deslcunrlige benoemt om tot de schaUing van
het goed waarvan ae overneming ge1WangrZ wordt over te gaan, moet rle eed
van die rleskund(qe af.oeler;rl wonlen in
dezelfde vormen als rUe van een tot rlezelfrle doele·inden doot' de vTederechte·r
benoemde rleskundige (3). (Wet van

16 mei 1900, art. 4, lid 4.)
3o De nietiglwirl van de eedaflegging rloor
de lcrachtens wrtikel 4, leden 4 en .5, van
de wet 'Pa.n 16 mei J900 op de ertregeling
van de kle·ine na.latenschappen aangestelde desk·unrZ·i.rte, bt·engt cle nietigheirl
mede van het deskttnrUg onclm·zoek tenzij rle tJartijen, rUe over h·nn recht~n besohilclcen, et·van afgezien hebben zich
da.rwop te lJeroepen (41.
(TOTTE EN JANSSENS, T, TOTTE.)
ARREST.

HE'l' HOF; -

Gelet op het vonnis, op

19 october 1956 geveld door de Rechtbank

van eerste aanleg te Antwerpen, waarvan het bestreden dispositief in Iaatste
aanleg is gewezen, en het bestreden vonnis op 23 october 1959 in laatste aanleg
gewezen door dezelfde rechtbank;
Over het eerste middel, afgeleid nit
(1) Verbr., 1 maart 1957 (Hull. en PAsrc.,
1957, I, 788) en de noten 1 en 2.
(2) Over het feit dat de rechtbank van eerste aanleg ertoe niet gehouden is zelf de deskundige te benoemen en de zaak, te dien einde,
naar de vrederechter kan verwijzen : VAN LENNEP, Belgisck ProcesJ·echt, bd. III, nr 630;
Repert. pJ·at. d1'. beige, vo Succession, nr 3108;

de schending van de artikelen 317 van
het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, gewijzigd bij koninklijk besluit
van 30 maart 1936 en bij de wet van
4 mei 1936, en 4, meer bepaald alinea's 4
en 5, van de wet van 16 mei 1900 over de
erfregeling van ue kleine nalatenschappen, doordat het bestreden vonnis van
19 october HJ56, na verklaard te hebben
dat eisers gcrechtigd waren het voordeel
van de wet van 16 mei 1900 in te roepen
om het burgershuis gelegen te Mortsel
over te nemen, en met het oog. op die
overneming een deskundig onderzoek te
hebben bevolen, onder meer aan de deskuncligen de opdracht heeft gegeven ter
griflie van de rechtbank een verslag neer
te leggen waarvan de handtekening door
de eed zou voorafgegaan worden zoals
bij artikel 317 van het Wetboek van
burgerlijke
rechtsvordering
vermeld
wordt, zonder hun de, oprlracht te geven
de eecl af te leggen zoals in artikel 4,
alinea 4, van de wet van 16 mei 1900,
bepaald wordt; en doon1a t, het bestreden
vonnis van 23 october 195!J, zonder te ontkennen dat de desknncligen de bij artikel 4, alinea 4, van de wet van 16 mei 1900
bepaalde eed niet hadden afgelegd, de
door eisers geopperde bezwaren omtrent
de geldigl1eid van de deskunuige schatting, afgeleid uit de afwezigheid van gezegde eed, van de hand heeft gewezen, om
reden clat de voorschriften van voormeld
artikel 4, alinea 4, aileen van toermssing
zouden zijn wanneer de procedure van
overneming v·66r de vrederechter ingesteld wordt, en niet wanneer die procedure overeenkomstig artikel 4, alinea 5,
v•66r de rechtbank van eerste aanleg
wordt gevoerd, dan wanneer de bij artikel 4, alinea 4 bepaalt1e procedure van
eedaflegging ook van toepassing is in de
gevallen waarin de procedure van overneming overeenkomstig artikel 4, alinea 5
v66r de rechtbank gevoerd wordt :
Overwegende dat het nit de vaststellingen >an het vonnis van 23 october 1959
blijkt da t aanleggers de wettigheid van
de eed van de door het vonnis van
19 october 1956 aangestelde deskunclige en
de geldigheid van de schatting betwist
!Jebben;
Overwegencle dat naar luid van het
vierde lid van het artikel. 4 van de wet
van 16 mei 1900 op ue erfregeling van de
verbr., 2 juni 1927 (Bull. en PAsrc., 1927, I,
247).
(3) Raadpl. verbr., 8 mei 1953, redenen
(A1·r. Verb1·., 1953, biz. 618; B1tll. en PAsrc.,
1953, I, 697).
(4) Verbr., 1 maart 1957, vermeld in (1). Ter
zake hadden de aanleggers, zoals de beslissing
van de feitenrechter het vaststelde, uitdrukkelijk die nietigheid ingeroepen.
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kleine nalatenschappen, de door de vrederechter aangestelde deskundige v66r
1• KAMER.- 23 september 1960
het aanvangen van zijn verrichtingen de
eed v66r de rechter aflegt en onverwijld BEWIJS. - BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
dag en uur voor cUe verrichtingen beBURGERLI.TKE ZAKEN. VERZEKERINGSpaald, en dat elke eis tot wraking van
CONTRACT. GEBRUIK VAN EEN. MOTORRIJde deskundige, op straf van niet-ontWIEL OP DE OPENBARE WEG. ARREST DAT
vankelijkheid, uiterlijk bij de beeediging
BESLIST DA'f RET GEBRUiK NIET ENKEL RET
moet worden ingediend;
BERIJDEN VAN EEN MOTORRIJWIEL BEDOELT,
Overwegende dat, zo het vijfde lid van
DOCH OOK DE VOORBEREIDENDE DAAD ER IN BEhetzelfde artikel bepaalt dat de rechtSTAANDE RET MOTORRT.JWIEL 'fOT RET BERIJbank van eerste · aanleg, die een haar
DEN ERVAN BIJ DE HAND OP DE OPENBARE WEG
gedane aanvraag tot licitatie verwerpt,
TE LEIDEN. GEEN SCHENDING VAN DE BE(( rechtstreeks (}e deskunclige mag benoeWIJSKRACHT VAN RET CONTRACT. .
men ll, 't is te zeggen zelf tot cUe benoeming mag overgaan, het nochtans geens-. SohenfU fle bewijs7waoht niet van een verzins, wat de aldus aangestel<le deskundige
ze7ce'l'ingsoo·ntraot, het cMTest da.t besl-ist
betreft, de bepaling·en van het vierde lid
flat het geb1·wik van een moton·ijwiel
betreffende de eedaflegging, de wraking
op de open1Ja1·e weg, door het oont·ract
en de verplichtingen van de deskundige
gellekt, n·iet enkel het ber-ijaen van het
wijzigt;
moto1·rijwiel ov de ozJenbare weg beOverwegende, ten slotte, dat uit het
cloelt, llooh oo7c de voo1·be1·e·iclende daad
verslag aan de Koning, dat aan het koer in bestaande het m.oto1··r·ij'Lviel tot het
ninklijk besluit nr 300 van 30 maart 1!l36
be·rij den ervan bij de hanrl op de openvoorafgaat, blijkt dat het door de rechter
bare weg to leiaen (1).
ingeroepen nieuw artikel 317 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, (N. V. (( BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VAN ALGEgecn afbreuk aan de bijzondere wetten
1\fENE VERZERERINGEN OP HE'!' LEVEN)), rr. VAN
doet;
KEROKHOVEN.)
Dat het middel gegrond is;
ARREST.
Overwegende dat de verbreking van
het vonnis van 19 october 1956 binnen
HET HOF; - Gelet op het bestreden
<Ie hieronder aangewezen perken, de verbreking met zich brengt van het vonnis arrest, op 26 juni 1958 gewezen door
van 23 october 1959, waarbij het deskun- het Hof van beroep te Brussel;
dig onderzoek geldig verklaard wordt t;n
Over het eerste middel, afgeleid uit
hetwelk het gevolg van het eerste vonms de schending· van de artikelen 1319, 1320
is; dat er dienvolgens geen reden llestaat en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
om tot het onderzoek van hct tweede doordat het bcstreden arrest, na erop gemiddel over te gaan;
wezen te hebben dat in de door de rechtsOm de redenen, verbreekt het vonnis vom·ganger van verweerders onderschreven
verzekeringspolis onder meer bedoeld
van 19 october 1956 in zovcr het beveelt
llat de handtekcning van het door de des- waren (( de gevallen waarin een eis op
kundigen neder te leggen verslag zal voor- g-rand van het gebruik gemaakt van het
afgegaan worden door cle eed .zoals in rijtuig door de verzekeringsnemer ll wordt
artikel Hl7 van het \<Vetboek van bur- ingesteld, en te hebben vastgesteld dat
op het ogenblik van het ongeval (( De
gerlijke rechtsvordering bepaald wordt;
verbreckt eveneens het vonnis van 23 oc- Pauw te voet ... de rijbaan ... overstak l)
tober 19-59; beveelt dat melding van het en (( dat hij zijn lichte motorfiets aan
onderhavig arrest op de kant van voor- de hand hield ... )J, beslist dat de door
melde vonnissen zal gemaakt worden; De Pauw ten gevolge van het ongeval
veroordeelt verweerder tot de kosten ; van 27 december 1951 opgelopen aanspraverwijst de alzo beperkte zaak naar de kelijkheid door de verzekeringspolis geRechtbank van eerste aanleg te JI/Iechelen. dekt is, en dat, dienvolgens, de vordering van verweerders gegrond is, om re23 september 1960. 1e kamer. ~ den (( dat client beschouwd dat wijlen
Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer
De Pauw normalerwijze zijn mota aan
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de hand voerde omdat hij zinnens was
H. Rutsaert. - Gel-ijklu.idenlle oonolusie, zijn voertuig te gebruiken ll, (( dat hieruit
H. ;Raoul Hayoit de Termicourt, procu- volgt dat het overstcken van de rijbaan
reur-generaal. - Pleiter, H. Struye.
Iilet het rijtuig aan de hand dient vermoed te worden een het gebruik voorbe(1) Vergel. verbr., 5 juli 1956 (Bull.
1956, I, 1246).
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het gebruik zelf in de zin van de overeenkomst ll, dan wanneer uit de duidelijke en nauwkeurige bewoordingen van
de door De Pauw onderscllreven verzekeringspolis blijkt dat de vrijwaring
toegestaan was onder meer « in al de
gevallen ... waarin tegen hem een rechtsvordering gesteund op het gebruik gemaakt door de verzekeringsnemer ... van
het aangec1uic1 rijtuig zou ingesteld worden ll (artikel 1, cl, van de << bijzondere
voorwaarden tot het waarborgen der burgerlijke aansprakelijklleid ll), waaruit
volgt dat, het bestreden arrest door te beslissen dat door de uitdrnkking « gebruik
gemaakt door de verzekeringsnemer ll
ook moest verstaan worden « een daad het
gebruik van het rijtuig ll voorbereidende
waardoor de verzekerde het inzicht aan
de dag zou leggen gebrnik ervan te maken, de bewijskracht van de verzekeringspolis heeft miskencl en voormelde
wetsbepalingen geschonden heeft :
Overwegende dat het arrest de bewoordingen van de vrijwaringsclausule overnemend, vaststelt dat cleze zeer ruim is
opgevat en, het woord « gebrnik ll van
het rijtuig uitleggend, beslist dat cUe
term nie,t eni;:eJ het berijclen van een motorrijiviel op de openbare weg bedoelt,
doch ook de voorbereidende daad er in
bestaande het motorrijwiel tot het berijden ervan bij de hand op de openbnre
weg te lei den; da t deze uitlegging niet
met ue bewoordingen van de clausule
onverenigbanr is en het middel, derllalve,
feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van het artikel 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest,
om de vordering van verweerdcrs gegroncl
te verklaren, zich erbij bepaalt erop te
wijzen uat het feit dat De Pauw het
inzicht te kennen heeft gegeven gebruik
van het in de polis aangeduid voertuig te
maken door een cUt gebruik voorbereidende daad te verrichten, als een daad
van gebruik, in de zin van de tussen
partijen gesloten verzekeringsovereenkomst client beschouwd te worden, dan
wanneer aanlegster bij conclusies had
doen gelden dat « het betwist ongeval
buiten de perk en va lt van de verzekeringsovereenkomst, zoals deze door artikel 1 van de bijzondere voorwaarden omschreven worden, aangezien nit deze
tekst klaar en duidelijk blijkt dat de
waarborg slechts wordt toegekend wanneer het in de polis aangeduid rijtuig
een rol gespeeld heeft in het ongeval,
waaruit volgt dat, door niet vast te stellen dat het in de verzekeringspolis beschreven voertuig in het veroorzaken van
het ongeval een rol had gespeeld of,
integendeel, door de redenen niet aan te

duiden waarom zij oordelen .dat deze
voorwaarcle niet vereist was opclat de
vrijwaring door de verzekeraar zou moeten verleend worden, de rechter in gebreke is gebleven de door aanlegster
nopens dit punt genomen conclusies te
beantwoorden :
Overwegende dat de rechter, door te
beslissen dat het ongeval zich voorgedaan
heeft bij het gebruiken van het rijtuig
in de zin van artikel 1, £l, van de verzekeringspolis (bijzondere voorwaarden tot
het waarborgen der burgerlijke aansprakelijkheid) impliciet heeft vastgesteld
dat het voertuig een rol in het ongevll:l
heeft en dienvolgens de conclnsics beantwoord heeft;
Dat het micldel feitelijke grondslag
mist;
Over het clerue middel, afgeleicl uit de
schencUng van artikel 1315 van llet Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreclen
arrest oordelende dat de door aanlegster
bij to~passing van de verzekeringspolis
beloofde vrijwaring zich uitstrekt tot
de door de verzekeringsnemer opgelopen aansprakelijkheid wegens de claden
waarbij hij zijn inzicht te kennen geeft
van het in de polis aangeduid voertuig
gebruik te maken of zich voorbereidt
gebruik ervan te maken, de YOl'dering van
de verwcerders inwilligt, om reden « dat
de verzekeringsmaatschappij geen element voor~egt van aard te laten uitschijnen dat wijlen De Pauw niet zinnens
was zijn motorrijwiel aanstonds te berijden ll, dan wanneer het aan verweerders, oorspronkelijke aanleggers, . b~
hoOl·de te bewijzen dat de toepassmgsvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomst verenigd waren, tenvijl aanlegster
in dit opzi.cht geen enkel bewijs behoefde
te leveren :
Overwegende dat het arrest verklaart
dat De Pauw « normalerwijze zijn moto
aan de hand voercle omdat hij zinnens
was zijn voertuig te gebruiken ll; dat het
aldus vaststelt c1at de oorS11ronkelijke
aanleo·gers - hier verweerders -, in clit
opzicht het op hen wettelijk rustend bewijs geleverd hebben; dat, zo het a~rest
er aan toevoegt « c1at de verzekermgsmaatschappij geen elementen voorlegt
van aarcl om te Iaten uitschijnen clat
wijlen De Pauw niet zinnens was zijn
motorrijwiel aanstoncls te berijden ll, het
zulks slechts naar voren brengt om een
opwerping van aanlegster te beantwoorden;
Dat het middel, alclus op een verkeercle
interpretratie van de beslissing rust en
dienvolgens feitelijke grondslag mist;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegster tot de kosten.
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HET HOF; - Gelet OD het bestreden
vonnis, op 16 november 1959 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Hasselt;
Over het middel, afgeleid nit de schenc1ing van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet, floordat het in hoger beroep
uitgesproken bestreden tussenvonnis in
zijn beschikkend gecleelte voor recht verklaart da t cle rninderjarige Madeleine
Smets, clochter van verweerder, op
21 rnaart 1958, in de uitvoering van lmar
dienst als meicl bij eiser, slachtoffer van
een arbeidsongeval werd, om cle enige
reden dat partijen het eens zijn over het
feit clat cle clochter van verweerder opdracht had gekregen zich van de haarkapster naar de slachter te begeven om
vlees te kopen; dat dienvolgens « v:maf
het ogenblik dat zij c1e haarkapsterswinkel verliet om zich naar de slachterswinkel te begeven, zij opnieuw haar c1ienst

uitvoerde ll en << dat hieruit volgt dat
een verbancl bestond tussen het ongeval
en de uitvoering van de dienst waarvoor
het meisje was aangeworven ll, dan wanneer eiser het nooi t eens was met de
bewering van verweerder als zou hij aan
de dochter van verweerder opdracllt g-egeven llebben zich van de llaarkapster
naar de slachter te begeven, maar integencleel deze bewering betwistte door in
zijn regelmatig voor de rechtbank genamen conclusies te laten gelden « dat de
omstandigheid, als zou zij (c1e dochter)
op de terugweg nog een boodschap bij
een slachter op de Koningin Astricllaan
hebben rnoeten doen, voor zover dit juist
zou wezen, ter zake, totaal zonder belang
is daar in ieder geval het ongeval geen
plaats vond op de weg tussen de.ze slachter en de woning van eiser ll ; dat het hestreclen vonnis alclns de bewijskracht van
de conclusies van eiser geschonden lleeft
ei1 zijn beschikkend gecleelte niet wettig
gerech tvaarcligd he eft :
Overwegende dat het middel het vonnis verwijt de bewijskracht van de conclusies van aanlegger geschonden te hebben door vast te stellen dat partijen bet
hierover eens waren « dat de dochter van
verweerder opdra.cllt had gekregen om
zich van de haarkavster naar de slachter
te begeven om vlees te kopen ll, en door
er nit af te leiden c1at er een verband
bestond tussen het ongeval, waarvan llet
meisje slachtoffer werd, en de uitvoering
van de dienst waarvoor zij was aangeworven;
Overwegende, weliswaar, dat aanlegger
in zijn conclusies erop wees dat « de omstandig·heid als zou zij (het slachtoffer)
op de terugweg nog een boodschap bij
een slachter hebben rnoeten doen, voor
zover dit juist zou wezen, totaal zonder
belang is ll en derhalve de.ze omstandigheid noch erkende noch tegensprak ;
Overwegende echter dat het vonnis het
akkoord der partijen niet uit de schriftelijke conclusies van aanlegger afleidt
!loch vaststelt dat dit akkoord nit <le
« ter terechtzitting gevoerde debatten ll
is gebleken; dat het c1ienvolgens, zodoende, geenszins de bewijskracht van
de conclusies geschonden heeft ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
Z.:l september 19GO. 1e kamer. Voorzitte·r, H. Vanderrnersch, raaclshepr
waarnemend voorzitter. - TT e1·slnor1ever,

(1) Vergel. verbr., 28 september 1956 (Bull.
en PAsrc., 1957, I, 63), gewezen in een zaak
waarin de rechter een akkoord tussen de partijen vaststelde, zonder enige aanduiding te
geven van de elemen ten van de rechtspleging

welke die vaststelling rechtvaardigden en dan
wanneer het akkoord formeel in de conclusies
van een van de partijen ontkend was; raadpl.
ook verbr., 7 october 1960 (Bnll. en PASJC.,
1961, I, 136).

Voo,rzitte1·, H. Vandermersch, raadsheer
waarnemend voorzitter, - Ve1·slaggeve1·,
H. Delahaye. -· GeU:ilclnidende oonolnsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt. - Pleiters, HH. Simont en De Bruyn.
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KAMER.-

23 september 1960

BEWIJS. - BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
- BURGERLIJKE ZAKEN, - 00NCLUS1ES VAN
EEN PARTIJ DIE EROP WIJZEN DAT EEN FElT
ZONDER BELAl'IG IS. - VoNNIS DA1' RET AKKOORD VAN DE PAR1'l.JEN OVER DIT FElT VASTSTELT. - VASTSTELLING OP DE DEBATTEN TER
TERECHTZITTING GESTEUND. - GEEN SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE CONCLUSIES.
Sohendt de bew,ijskraoht niet van cle oonclt!s·ies van een pa1·U:i, <lie er OlJ wezen
dat een feU zonder belang is, het vonnis
dnt het alclcoonl van cle parU,ien ove1·
het bestaan vnn flit feU vastst'elt, dooh
doo1· die vnststelling op de <lebatten ter
tereohtzitt·i11g en n·iet op de solwiftelijke
conolnsies ut·n de parUjen te ste·unen (1).

(STERNOTn;, T. SMETS.)
ARREST.

-80H. Rutsaert. Gelijklt!idende conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiter, H. Struye.
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KAMER. -

26 september 1960

VONNISSEN EN ARRESTEN. -

STRAF-

ZAKEN. JDED. DESKUNDIGE DOOR DE
ONDERZOEKSREOHTER AANGESTELD. VERHOOR TER TEREOH1'ZITTING VAN DE REOHTSlviAOHT VAN WLTZEN. DESKUNDIGE ZIOH
ERTOE NIE1' BEPERKENDE REKENSOHAP VAN DE
UITSLAG VAN ZI.TN VROEGER ONDERZOEK TE
GEVEN, DOOII v66R DIE REOHTSlviAOHT ALS
DESKUNDIGE OPTREDENDE. GETUIGEN- EN
DESKUNDIGENEED VEREIST.

De do01· de onclerzoeksrechter aangestelde
desk·nndige moet, ter te1·echtzitting van
de 1·echtsnwcht Va:Jt wijzen, tegelijk de
getuigen- en aeslmncligeneecl afleggen,
zo hij zioh e1·toe niet beperkt er 1'elcenschap van de ttitslag van zijn vroege1·
onderzoek te ueven, doch er oolc als desk·ttncUge opt1·ee(lt (1).
(ilfERTENS, N. V. ({ USil\'ES E'r FONDERIES NESTOR
1fAHTil\' ll, VAN HOLS!lEEK EN HERREMANS, T.
BET1'REMIEUX, PERSONENVENNOOTSOHAP MET
BEPERKTE AANSPHAKELI.TKHEID <<LA FLEOHE
DES FLANDRES ll EN CONSOR'l'EN.)
ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 februari 1960 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
I. Over de voorzieningen van Mertens,
beklaagde, en van de naamloze vennootschap « Usines et Ponderies Nestor Martin, burgerlijk verantwoonlelijke en burgerlijke partij :
A. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing over de publieke
vordering :
Over het niiddel, afgeleid uit de scherrcling van de artikelen 43, 44 (gewijzigd
door de wet van 3 juli 1957, enig artikel)
154, 155, 189 en 211 van het Wetboek va~
strafvordering, doordat het bestreden arrest de betichte Mertens veroordeelt tot
een straf en tot schadevergoedingen ten
bate van de burgerlijke partij, de naamloze vennootschap « Usines et Fonderies
Nestor Martin ll veroordeelt als burgcrlijke verantwoordelijke partij over de
betichte Mertens, de betichte Bettremieux
(1) Verbr., 15 januari 1958 (Bull. en PAsiC.,
1958, I, 494).

vrijspreekt van de te zijnen laste gelegde
betichtingen en dienvolgens het hof vim
beroep onbevoegd verklaart om kennis te
nemen van de burgerlijke vorderingen die
door deze vennootschap tegen gezegde
betichte Bettremieux en zijn burgerlijke
verantwoordelijke,
de
vennootschap
« Finne de Transports La Pleche des
Flandres ll gericht werden, dan wanneer
de heer Leon Tuypens, door de heer onderzoeksrechter als deskundige aangesteld, ·gehoord werd ter terechtzitting van
de Correctionele Rechtbank te Kortrijk
van 12 mei 1959 zonder de door artikel 44
van het Wetboek van strafvordering
voorziene eed van deskundige v66r de
rechtbank afgelegd te hebben, alhoewel
hij te dien gelegenheid · als deskundige
optrad door aan de rechtbank inlichtingen te verschaffen die tot zijn kunst en
zijn technische bevoegdheicl behoorden,
en dan wanneer het arrest dienvolgens
op een door nietigheid aangetaste rechtsvleging gewezen werd :
Overwegende dat het proces-verbaal van
de terechtzitting van de Correctionele
Rechtbank te Kortrijk van 12 mei 1959
vaststelt dat de door de onderzoeksrechter aangestelde deskundige, na enkel de
getuigeneecl afgelegd te hebben, << nit reden zijner lnmde )) gehoord werd en onder meer verklaarde : << bij llet linker
achterlicht was de gloeidraad afgebroken
nan de ene kant, niet vervormd; cUt kan
niet gebeurd zijn in gloeiende toestand.
Het zal dus gebroken zijn door schokken
op de baan; cUt gebeurt overigens veel
met dergelijke lange lampen ... ll en
<< . . . ik heb het niet microscopisch onderzocht. Naar mijn mening is dit niet nodig omclat ik formeel ben dat er absoluut
geen vervorming werd vastgesteld. Er is
niet noodzakelijk een verdikking aan het
uiteinde van de brenk, dit kan zeker
maar als het lampje gebroken is ll;
Overwegende dat hieruit blijkt dat de
deskuncUge zich ertoe niet beperkt heeft
v66r de eerste rechter een getuigenis af
te leggen over de feiten die hij vastgestelcl heeft, maar dat l!ij bovendien inlicl!tingen verstrekt en een advies uitgebracht heeft in verbancl met zijn kunde,
en <lat hij als cleskundige opgetreden is;
Overwegende dat hij, derhalve. de eed
tot die hoedanigheid !Jel!orende diende af
te leggen;
Overwegende dat het arrest, door erop
te wijzen << dat de deskundige in zijn verslag omtrent dit punt (het branden van
llet linker rood achterlicht) niet zeer
affirmatief bleek te zijn, toen l!ij schreef
dat het « vermoedelijk )) niet brandde, al
was l!ij dit wel ter zitting toen hij verhoord werd en verklaarde dat het niet
branclde ll, verre van de onregehnatig afgelegde verklaring van de hand te wijzen,
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het vonnis a quo tot de zijne heeft gemaakt;
Waaruit volgt dat het milldel gegrond
is;
B. In zover de voorziening van de
naamloze vennootschap « Usines et Fonderies Nestor Martin ll, burgerlijke partij,
gericllt is tegen de beslissing over haar
bnrgerlijke vordering tegen Andre Bettremieux en de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid « Firme de
Transports La Fleche des Flandres ll :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing gewezen over de publieke vordering tegen Mertens en de naamloze vennootschap « Usines et Fonderies Nestor
Martin ll ·de verbreking medebrengt van
de beslissing gewezen over de burgerlijke
vordering door die vennootschap ingesteld, daar die beslissing het gevolg is
van de eerste;
II. Over de voorziening van de naamloze vennootschap <<La Royale Belge ll,
burgerlijke partij :
Overwegende dat nit geen stuk waarop
het hof vermag acht te slaan blijkt dat
aanlegster haar voorziening aan de partijen tegen welke zij gericht is betekend
heeft; dat zij, derhalve, niet ontvankelijk is;
III. Over de voorzieningen van Maria
Van Holsbeek en Gustaaf Herremans,
burgerlijke partijen :
A. In zover de voorziening·en gericht
zijn tegen de beslissing over de publieke
vordering :
Overwegende dat aanleggers, bnrgerlijke partijen, niet tot de kosten jegens
de publieke partij veroordeeld wcrden;
dat, derhalve, de voorzieningen dienaangaande niet ontvankelijk zijn;
B. In zover de voorzieningen geri.cht
zijn tegen de beslissing over de bnrgerlijke vorderingen door aanlegsters ingesteld;
1 o Tegen Franciscus Mertens, beklaagde :
Overwegende dat nit de stukken van
de proceduur blijkt dat door aanleggers
geen hoger beroep ingesteld werd tegen
!let vonnis a qtt.o dat hun eis gericht tegen Mertens afwees; dat het arrest over
die eis geen uitspraak heeft gedaan, zodat de voorzieningen, in zover zi.i tegen
Mertens gericht zijn, zonder voorwerp
zijn;
2° Tegen Andre Bettremieux, beklaagde :
Overwegende dat aanleggers hetzelfde
middel inroepen dat reeds onder I, A,
onderzocht werd; dat, om de in het antvEEBE., 1961. 6

woord op clit middel opgegeven redenen,
bet arrest, waar bet beslist dat verweercler Bettremieux geen fout heeft begaan,
door nietigheid is aangetast, zodat het
client verbroken te worden in zover bet
over de burgerlijke vorcleringen van aanleg·gers tegen verweercler uitspraak cloet;
3° Tegen de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid « Firme de
•.rransport La Fleche des Flandres ll en
de naamloze vennootschap « Usines et
Fonderies Nestor Martin Jl, bnrgerlijk
verantwoorclelijke partijen :
Overwegende dat uit geen stuk van de
proceduur blijkt dat aanleggers een vordering tegen verweersters hebben ingesteld;
Om die redenen, verbreekt bet bestreclen arrest doch enkel in .zover het uitspraak heeft gedaan over de publieke
vordering tegen Mertens, beklaagde, en
de naamloze vennootschap « Usines et
Fonderies Nestor Martin ll, burgerlijk
verantwoordelijke partij, en over de burgerlijke vorderingen van de naamloze
vennootschap « Usines et Fonderies Nestor Martin ll tegen Bettremieux en tegen
de personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheicl « Finne de Transports
La Fleche des Flandres Jl, en van Maria
Van Holsbeek en Gustave Herremans tegen Bettremieux; verwer11t de voorzieningen voor bet overige; beveelt dat melding
van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt de naamloze vennootschap « La Royale Belge ll,
tot de kosten van haar voorziening, de
partijen Van Holsbeek en Herremans tot
de kosten van betekening van hun voorziening aan de heer procureur-generaal
bij het Hof van beroep te Gent, aan
Mertens, aan de personenvennootschap
met beperkte aans11l'akelijkheid « Firme
de Transports La Fleche des Flandtes Jl,
naamloze vennootschap « La Royale
Belge ll en naamloze vennootschap « Usines et Fonderies Nestor Martin ll; veroordeelt Bettremieux en de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid << Firme de transports La Fleche des
Flandres Jl tot de helft van de overige
kosten en laat de andere helft de Staat
ten laste ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
26 september 1960. - 1 6 kamer. Voo1·zitte·r, H .. Bayot, raadsheer waarnemend
voor.zitter.
Ve1·slaggeve1·,
H. Wauters. - Gel'iflclttidende conoltt.sie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advoeaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Pirson, Van Ryn en Faures.
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MIDDELEN

TO'l'

CASSATIE.

STRAFZAKEN. :ThfiDDEL DAT EEN FEITELI.JKJC
llEOORDJCLING VAN DJC RICCHTER CRI'l'ISEJCR'l'. lVIIDDEL NIICT ONTVANKELIJK.

2°

lVIIDDELEN

TOT

CASSATIFJ.

STRAI•'ZAKEN. :ThiiDDEL IIIERUIT AFGJCLEID
DA'l' DOOR AANLEGGER. ~ANGEHAALDE GETUIGEN
NIET WICRDICN OPGEROEPEN. GEICN VORDERING TO'!' VERHOOR VAN DE GETUIGICN. -MIDDJCL DAT FEITJCLI.JKE GRONDSLAG .MIST.

1° Is niet ontvankeli.ik, het m·iddel da.t
een feiteUjlw beoonleling van de 1·echte1·
critisee1't (1).
2° Mist feiteUjke rtrondslag, het middel
hierttit afgelehl dat door de aanlegger
aam.gehaalde getttigen n·iet wenlen opge1'oepen, dan ·wannee1· geen enlcele vonlering tot verhoo1· van de getn·igen. v66r
de rechter gefornonleerd werd.
(noo~r.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 maart 1960 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te leper, zetelende in hager beroep ;
Over llet miclclel, afgeleicl nit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet en 561, 7° van het Strafwetboek,
doorclat cle bestreden beslissing het vonnis van de Politierechtbank te Wervik
heeft bevestigd, waarbij aanlegger tot
een geldboete werd veroordeelcl om tegen
Marguerite Desreumaux belecligingen te
hebben gericht, andere dan die bij hoofdstuk V, titel VIII, boek II van het Strafwetboek voorzien, en Marguerite Desreumaux van dezelfde 11etichting werd vrijgesproken, dan wanneer : 1 o aanlegger
geen beledigingen heeft gericht tegen
Marguerite Desreumanx, maar deze beledigingen heeft gericht tegen aanlegger ;
2° de door aanlegger aangehaalde getnigen niet werclen opgeroepen;
Over het eerste onrlerdeel :
Overwegende dat het micldel er op neerkomt te beweren dat de rechter de feiten
van de telastlegging verkeen1 heeft
beoorcleeld, en clerhalve niet ontvankelijk
is;
Over het tweecle onc1ercleel :
Overwegende dat uit geen stuk
het hof acht vermag te slaan, blijkt
aanlegger het verhoor van getuigen heeft
(1) Verbr., 19 september
PAsrc., 1961, I, 73),

1960

(Bull.

en

gevorclerd, zodat het micldel feitelijke
grondslag mist ;
En overwegende dat de substantii~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat cle
beslissing overeenkomstig cle wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
26 september 1960. - 2° kamer. Voorzitter, H. Bayot, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Verslaggeve1·,
H. Wauters. - Gelijlclu·iclende conclttsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal. Ple-iter, H. Anciaux.
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CASSATIE. -

BEVEL VAN DE MINIS'IER
VAN JUS'l'ITIE. STRAFZAKEN. VONNIS
DAT EICN BEKLAAGDJC YJCROORDEJCL'r om REEDS
TE YOREN WEGENS IffiTZELFDE FEIT YJCROORDEELD WERD. VERNIETIGING.

Op

voorziening van de 1J1'octwettr-gene011 bevel van de Mini.ster van ju.~
tit-ie, vernietigt het Hot het vonms
wam·bij een coFrectionele rechtbank een
belclaar~de veroonleelt wegens een feit
1tit hoofcle waa1·van clezelfde belclaagde
1·eecls tevo1·en floor een in kracht van
gew·i,isrle gegane beslissing vet·oo1Yleelcl
wenl (2).
r~al,

(PROCURJCUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN
VERBREKING INZAKE VAN BOCXLAICR.)
ARREST.

HET HOF; ~ Gelet op l1et bestreden
vonnis, op 16 september 1959 gewezen
door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde;
Gelet op de vordering van cle procureurgeneraal bij dit hof, welke luitlt als
volgt :
« Aan cle tweede kamer van het hof
van verbreking :
ll Ondergetekende
procureur-generaal
heeft de eer te vertogen clat bij brief van
26 mei 1960, bestuur der wetgeving, st~·af
wetgeving, nr 95.537/19/AP/Verbrekmg,
de heer Minister van justitie hem ui.tdrukkelijk gelast heeft, overeenkomstlg
artikel 441 van het Wetboek van strafvordering, het hof cen vonnis aan te ge(2) Verbr., 24 maart 1952 (A1·1'. Fe1·br., 1952,
biz. 405; B·nll. en PAsrc., 1952, I, 462).

-83ven dat, ·op 16 september 1959 gewezen
werd door de Correctionele Rechtbank te
Dendermonde ten laste van Madeleine
Van Bocxlaer, geboren te Lokeren op
22 augustus 1925, aldaar wonende Luikstraat, 80;
Jl Bij vonnis van 28 maart 1956 van dezelfde correctionele rechtbank, werd voornoemde Madeleine Bocxlaer bij verstek
veroonleeld tot een gevangenisstraf van
15 dagen en een geldboete van 50 frank
of een vervangende gevangenisstraf van
vijftien dagen, uit hoofde van verduistering van een ring en een uurwerk, ten
nadele van de firma Gilson, te Brugge,
feit gepleegd te Lokeren in december
1956;
Jl Nadat dit vonnis kracht van gewijsde
had gekregen, werd voornoemde Van
nocxlaer, een tweede maal uit hoofde van
lletzelfde feit, door dezelfde correctionele
rechtbank, bij vonnis van 16 september
1959, veroordceld tot een gevangenisstraf
van twee maanden en een geldboete van
100 frank of een vervangende gevangenisstraf van een · maancl. Dit vonnis, bij
verstek gewezen, is eveneens in kracht
van gewijsde gegaan ;
JJ Daar de publieke vordering ten gevolge van het vonnis van 28 maart 1956
vervallen was, is llet in strijd met de
wet en in miskenning van llet gezag van
llet gewijsde dat llet vonnis van 16 september 1959 de genaamcle Madeleine Van
Bocxlaer opnieuw veroordeeld heeft ;
Jl Om die redenen, vordert cle onclergetekende procureur-generaal dat het aan
!let llof bellage llet aangegeven vonnis
van de Correctionele Reclltbank te Dendermoncle te vernietigen, in zover llet
Madeleine Van Bocxlacr veroordeeld
lleeft tot een straf en tot de kosten van
de publieke vordering; te bevelen dat
melding van zijn arrest zal gemaakt worden op de kant van cle gecleeltelijk vernietigde beslissing; te zeggen tlat er geen
nanleiding is tot verwijzing;
ll Brussel, cle 88 juni 1960;
Jl Namens de procureur-generaal,
JJ De eerste advocaat-generaal,
JJ (s) R. Janssens cle Bistlloven JJ;
Gelet op artikel 441 van het Wetboek
van strafvordering, de beweegre<lenen
van cle voorafgaande voi·dering aannemende, vernietigt het vonnis op 16 september 1959 door de Correctionele Rechtbank gewe.zen, in zover het Madeleine
Van Bocxlaer veroorcleeld heeft tot een
straf en tot de kosten van de publieke
vordering; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van cle gedeeltelijk vernietig·de
beslissing ; zegt dat er geen aanleitling is
tot verwijzing.

26 september 1960. -

2° kamer . ..:__

Foo1·zitte·r, H. Bayot, raadsheer waarnemend voorzitter.- Fe1·slaggever, H. Wauters. - GeUjlcln'ii.lencle concl·ns·ie, H. Ro-

ger Janssens de Bisthoven, eerste advocaa t-generaal.
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1° ONVRI.JWILLIGE VERWONDINGEN
EN DODING. - VERKEERSONGEVAL. .WANBEDRIJJ<' DAT NIET NOODZA'KELIJK EEN INBREUK OP DE vVEGCODE I'MPLICEERT.
2° REDFJNEN V .AN DE VONNISSEN EN
.ARRFJSTEN. - STRA~'ZAKEN. - PARTI.J
DIE ZICH ERTOE BEPERKT, IN HAAR CONCLUSIES IN HOGER BEROEPJ IN ALGEMENE BEVVOOR-

DINGEN TE VERWIJZEN NAAR DE REDENEN VAN
HE'l' VONNIS << A QUO' ll. - GEEN VERPLICHTING
VOOR ·DE RECHTER IN HOGER BEROEP IEDER
VAN DEZE REDENEN TE BEANT,YOORDEN.

3°

JVIIDDELFJN TOT C.ASS.ATIE.
STRAFZAKEN, - MIDDEL AFGELEID UIT HET
GEBREK AAN VASTSTELLING VAN HET NAKO'MEN
VAN DE REGELEN EETREFFENDE DE OPENBAAR-

HEID VAN EEN TERPLAATSSCHOUWING.
0PENBAARHEID IN HET VONNIS VASTGESTELD.
- ~1IDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG ~IIST.
1 o Ingeval van

velceersongeval, implicee·rt het 1ca.nberl-r·i:if van venvonclingen
b·i.i geb1·e1c aan voorzorg niet noorlza.JceU:ilv cen inb·reulc op rle We geode (1).

2° Wa.nnee·r een prwUj, in haar concl·us·ies
v·66r rle ·J'echter in hager beroep, in algemene be-woonlinqen venoezen heeft naar
de rerlenen van het best·rerlen vonnis,
verpl-icht rUe venv·ijz·ing rle ·rechter niet
·ierlcr van die 1'erlen.en te bea.nt-wo01'den (2).

3° Mist feiteUjke grondslag,

het middcl
rlat betoorJt rlnt· de stnlclcen van rle
1'echtstJleging het nalcom.en van rle 1'e{felen bet1·etten rle de openba.·a1'he·irl vun eon
ter}JlaMsschon-wing n·iet va.ststellen, het
tJroces-ve1'ba.al van rlie terz;laatsscho7twing rlergel-i.ilce vaststelling niet inho7tclencle, llwn -wannee1· het terzake fJC'Wezen vonnis 1·elevee1·t flat rle behanrleUng
en rle rlebutten pluats hebben gehaCl in
open bare zUtlng (3).

(1) Verbr., 30 november 1959 (Bull. en
1960, I, 380).
(2) Verbr., 27 november 1959 (Bull. en
PASIC., 1960, I, 376).
(3) Vergel. verbr., 19 september 1960 (Bull.
en PASIC., 1961, I, 69).
PASIC.,

-84(JANSSENS VAN DER MAELEN, T. PERSONENVENNOOTSCHAP MET REPERKTE AANSPRAKELIJKHEID «COASTAL AIR TRANSPORT ll.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 felJruari 1960 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke vordering :
Over het eerste middel, afgeleicl uit de
schending van de artikelen 418, 420 van
het Strafwetboek, 12-1 en 26-2 van de
Wegcode, 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest, na vastgesteld te hellben dat medebetichte Pierre Goossens een
font had begaan door in de kwestieuze
bocht zijn rechterzijde niet te hebben gehouden en slechts naar rechts tc zijn uitgeweken op het ogenhlik dat hij de tegenllgger - zijnde eiser tot verbreking ontwaarde en na, om die rcclenen,
Pierre Goossens tot een gelclboete veroordeeld te hebben uit hoofde van onvrijwillige slagen of :verwondingen en inbreuk
op artikel 12-1 van de Wegcode, heslist
heeft dat eiser tot verbreking ook een
font begaan had die gedeeltelijk oorzaak
is van de kwestieuze aanrijding tussen
de wagens van Goossens en van eiser, en
eiser veroordeeld heeft uit hoofde van
onvrijwillige slagen en verwonc1ingen en cleze veroordeling alleenlijk gestaafd
heeft op de overw:eging dat « inaien eiser
volledig rechts en traag reed zoals hij
het heweert, hij bij het ontwaren van
de tegenligger zoncler hinder ofwel op
zijn rechterkant kon blijven rijden gezien het uitwijkingsmanceuvre van Goossens, ofwel had moeten remmen ten einde
voor een hinclernis te stoppen of minstens
de gevolgden der aanrijcling. te vermincleren ll, dan wanneer de enige strafbare
daad die door het bestreden arrest ten
laste van eiser weerhouden wercl, hierin
zou hestaan dat hij niet « volledig rechts
en traag ll zou gereden hebben, en daarom
niet zou hebben kunnen stoppen voor
« een hindernis ll hetgeen het door artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek
bepaalcle gebrek aan vooruitzicht of voorzorg zou uitgemaakt hebben, dan wanneer het bestreden arrest, waarbij eiser
vrijgesproken werd van de betiehting van
inbreuk op artikel 12-1 van de Wegcode,
zijnde « niet zo dicht mogelijk bij de
rechterrand van de baan blijven « dezelfde eiser niet, zonder zichzelf tegen te
spreken, kon veroordelen uit hoofde van
<< niet volleclig rechts gereden te hebben ll,
dan wanneer alleszins volgens artikel12-1
van de Wegcode de bestuurders « zo

clicht mogelijk bij de rechterrand van de
baan moeten blijven ll, hetgeen nooclzakelijkerwijze uitsluit dat zij een font begaan door niet « volleclig rechts ll te rijclen, .clan wanneer geen enkele be paling
van de Wegcode of van een andere wet
aan de bestuurders de algemene verplichting oplegt « traag ll te rijclen, dan wanneer volgens artikel 26-1 van de Wegcocle,
de bestuurclers hun snelheicl moeten regelen, om te kunnen stoppen v6·6r een
voorzienbare hinclernis, dan wanneer het
bestreden arrest na eiser vrijgesproken
te hebben van de betichting van inbreuk
op dit artikel, niet, zoncler zichzelf tegen
te spreken, kon beslissen cla t hij had. moeten kunnen stoppen v66r een voorzienbare
hinclernis, clan wanneer het anderzijcls
niet wettelijk kon beslissen dat eiser een
font had begaun door niet te kunnen
stoppen voor een « hindernis Jl, waarvan
het voorzienbaar karakter door het bestredcn arrest geensiins vastgesteld toch, integendeel, waarvan het onvoorzienlmar karakter impliciet toch duidelijk door de bewoordingen van het arrest
geconstateercl werd, dan wanneer het, in
subsidiaire orde, uit de bewoordingen van
het bestreclen arrest niet met .zekerheicl
kan uitgemaakt worden of het in feite
heeft willen beslissen clat de plotse aanwezighcid van de wagen van de tegenligger Goossens, op de linker (in de richting
van Goossens) kant van de rijbaan, voor
eiser een voorzienbare hindernis was,
clan wel of het in rechte heeft willen beslissen dat onclanks de onvoorzienbaarheid van het oprijden van deze wagen,
op de linkerkant van de baan eiser tach
verplicht was te kunnen stoppen voor
cleze bindernis :
Overwegencle dat bet arrest vaststelt
« dat het ongeval zich heeft voorgedaan
in een bocht waar de zichtbaarheid tamelijk beperkt is en waar het dienvolgens
aan de weggebruikers gcboclen is met
grote voorzichtigheid te rijclen ll; clat bet
er verder op wijst dat aanlegger een font
heeft begaan daar « indien deze verclachte volledig recbts en traag reed zoals
bij het beweert, hij bij het ontvangen
van de tegenligger zonder hinder ofwel
oy zijn rechterkant kon blijven rijden
gezien het uitwijkingsmanceuvre van
Goossens, ofwel had moeten remmen ten
einde v66r een hinclernis te stoppen of
minstens de gevolgen van de aanrijding
te verminderen; dat eerste · verdachte
(hier aanlegger) niet aileen volledig naar
links is komen rijden maar ook niet
heeft geremd zodat zijn verkeerd manceuvre ook gedeeltelijk oorzaak is van
het ongeval ll ;
Overwegencle clat hiernit blijkt dat het
arrest ten laste van aanlegger als font,
bestancldeel van het misdrijf van onvrij-
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-85willige verwondingen dat niet noodzakelijk een inbreuk op de Wegcode impliceert, het feit weerhouden dat hij te
kort gebleyen is aan de verplichting die
hem, wegens de plaatsgesteldheid en afgezien van elke reglementaire bepaling,
door de voorzichtigheid opgelegd was,
volledig rechts en traag te rijden, met
het gevolg dat hij een verkeerd manceuvre uitvoerde;
Overwegende dat het arrest aldus, zonder schending van de artikelen 12-1 en
26-2 van de vVegcode en zonder strijdigheid of onduidelijkheid, heeft kunnen beslissen dat de foutieve handeling van
aanlegger gedeeltelijk oorzaak van het
ongeval is geweest ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede midclel, afg(i)leid uit de
schencling van de artikelen 26-1 van de
Wegcode, 418 en 420 van het Strafwetboek, 1382 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet, doorllat het bestreden arrest eiser veroordeeld heeft uit
hoofde van de betichting van onvrijwillige slagen en verwondingen om reden
dat indien hij voiledig rechts en traag
reed, zoals hij beweert, hij de kwestieuze aanrijding had kunnen vermijden,
of minstens de gevolgen ervan verminderen, zonder echter vast te stellen dat
eiser met overdreven snelheid gereden
had, en zonder de conclusies van eiser
te beantwoorden, in zover zij uitllrukkelijk verwezen naar de redenen door de
eerste rechter aangenomen, die vastgesteld hadden dat « geen enkel objectief
element ter zake aanwezig is om te doen
aannemen dat eiser aan overdreven snelheid reed, zulks ten onrechte; eerste onclerdeel : dan wanneer het feit van niet
traag rijden, op zi.chzelf, geen strafbare,
onwettige of ongeoorloofde daad uitmaakte en door het bestreden arrest niet
als een fout kon beschouwd worden
(schending van artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek en 1382 van het Bnrgerlijk Wetboek, 26-1 van de Wegcode),
dan wanneer de snelheid waaraan een
autobestuurder rijdt slechts een fout kan
uitmaken, wanneer .zij overdreven of gevaarlijk voorkomt (art. 26-1 van de Wegcode) , dan wanneer het bestreden arrest
geenszins vastgesteld heeft dat eiser reecl
aan een overdreven of gevaarlijke snelheid (art. 97 va'n de Grondwet) ; tweede
onderdeel : dan wanneer, om volgens artikel 97 van de Grondwet wettelijk gemotiveerd te zijn, <le rechterlijke beslissin~
gen al de door de partijen in regelmatig
neergelegde conclnsies ingeroepen middelen of excepties moeten beantwoorden,
dan wanneer minstens uit de bewoordingen van het bestreden arrest onmogelijk

kan nitgemaakt worden of de feitenrechters in feite hebben willen beslissen dat
er « een objectief element ter zake aanwezig was om te doen aannemen dat eiser
aan overdreven snelheid reed ll, dan wel
of zij in rechten hebben willen beslissen
llat zonder aan een overdreven snelheid
te rijden hij een font hall begaan die hem
plichtig maakte aan onvrijwillige slagen
of verwonclingen (art. 97 van de Grandwet), dan wanneer de dubbelzinnigheid
van de motivering van het bestreden arrest dienaangaan<le aan het hof van verbreking niet toelaat zijn controlerecht uit
te oefenen op de wettelijkheid van de
tegen eiser uitgesproken veroordeling en
met het gebrek aan de door artikel 97
van de Grondwet vereiste motivering gelijk staat; derde omlerdeel, dan wanneer
de feitenrechters niet duidelijk in feite
Yastgesteld hebben noch dat eiser niet
voiledig rechts en traag gereden had noch
in rechte beslist hebben dat hij wettelijk
verplicht was cc voileclig rechts en traag
te rijden ll doch aileen dat « indien hij
volleclig rechts en traag reed zoals hij het
beweert hij de aanrijcling had kunnen
vermijden ll, dan wanneer het bestreden
arrest bij gevolg het bestaan van de ten
laste van eiser weerhonden font en bij
gevolg het bewijs van de te zijn laste
weerhouden betichting niet dnidelijk
vastgesteld heeft, dan wanneer zijn beslissing aldus niet wettelijk gemoti veerd
voorkomt :
Over het eerste onclerdeel :
Overwegende dat nit het antwoord 011
het eerste middel reeds hlijkt dat de tegen aanlegger weerhonden fout niet is
het feit aileen dat hij niet traag reed,
doch het feit dat hij, wegens de plaatsgesteldheid, verplicht was voiledig rechts
en traag te rijden, verplichting waaraan
hij te kort gekomen is ;
Overwegende dat het arrest die tekortkoming als een onvoorzichtigheid heeft
knnnen aanzien die de toepassing van de
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek rechtvaardigde;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, zo aanlegger v6or de
rechter in hoger beroep zijn conclusies
onder meer op de cc redenen aangenomen
door de eerste rechter ll gesteund heeft,
die in algemene bewoordingen uitgedrnkte
verwijzing de rechter niet verplichtte ieder dezer redenen te beantwoorden, en
dat, zo de rechter in hoger beroep er toe
gehouden is op al de in conclnsies uitgedrnkte overwegingen in te gaan welke een
eis, een verweer of een exceptie uitmaken, hij in principe de redenen van de
eerste rechter niet moet beantwoorden,
wanneer hij dezes beslissing hervormt:

-86DE BURGERLI.JKE PARTI.J. - YERZWARING
Over het derde onderdeel :
VAN DE VEROORDELING TOT DE KOSTEN VAN
Overwegende dat uit de bewoorclingen
EERSTE AANLEG. - ONWETTIGHEID.
van het arrest, in hun geheel beschouwd,
duidelijk blijkt dat het arrest wel vast- Op het enkel hager be1·oep va.n de begesteld heeft dat aanlegger niet volledig
lclaagfle, vwn de bm·gerlij 7c verantwooJ·rechts en traag reed zoals het door de
delij lee parUj en van cle btwgerlijlce parvoorzichtigheid ter zake vereist was; dat
t'ijen, mag de beklaagde niet tot al de
dit onderdeel van het middel <lerhalve op
lcosten van de pnbUeke vonleT·ing ·in eeJ·een verkeerde interpretatie van het arste a<Ctnleg veroonleeld worden, dan 1vanrest berust;
neer het ·vonnis a quo hem sleohts tot
Dat geen van de onderdelen van het
een cleel •pan clie kosten. veroordeelcle (1).
middel kan aangenomen worden;
(Wetb. van strafv., art. 202.)
Over het derde middel, afgeleid uit <le
schending van de artikelen 96 en 97 van
(R. EN C. :HOUTON, T. POLLET.)
<1e Grondwet, 154, 155, 189 en 690 van het
Strafwetboek, doordat het bestreden arARREST.
rest steunend op de « gegevens <ler ,zaak >>
en bijgevolg onder meer op het procesRET HOF; - Gelet op het bestreden
verbaal van terplaatsschouwing van21 mei
1959, welk niet vaststelt clat .cleze ter- vonnis, op 1 december 1959 in hoger beplaatsschouwing gelJeurde in openbare roep gewezen door de Correctionele Rechtzitting zich de substantHHe nietigheid ei- bank te Gent;
gen gemaakt heeft waarmede de proceI. Over de voorziening van Rafael Mouduur behept is :
ton:
Overwegende dat zo weliswaar het proA. In zover ze gericht is tegen de beslisces-verbaal van terplaatsbegeving van
21 mei 1959 niet vaststelt dat deze ter- sing over de publieke vordering :
plaatsbegeving in openbare zitting geOver het middel van ambtswege, afgeschiec1de, die leemte aangevuld werd door leicl nit de schenc1ing van artikel 202 van
!let vonnis van 17 juni 1959 van de Oor- het Wetboek van strafvordering (art. 7
rectionele Reclltbank te Brugge, dat uit- van de wet van 1mei 1849) :
Overwegende dat de eerste rechter aandrukkelijk vermeldt dat << de bellandeling
en de debatten van de zaak plaats heb- legger veroordeeld had tot een derde van
de kosten ten bate van de Staat; dat, wij]Jen gellad in openbare zitting >> ;
Dat het middel feitelijke grondslag zende ingevolge het enlrel hoger beroep
van de beide beklaagden, van de burgermist;
En overwegende dat de substantiele of lijke partijen en van de burgerlijk verop straf van nietigheid voorgeschreven antwoordelijke partij, de rechter in hoger
rechtsvormen werden nageleefd en c1at de beroep aanlegger veroordeelde tot al de
kosten van beide instanties;
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Dat het vonnis aldus aanleggers toeII. In zover de voorziening gel'icht is stand heeft verzwaard, met scllending
tegen de beslissing over de burgerijke van .artikel 202 van het Wetboek van
vordering van de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijklleid « Coastal strafvordering (art. 7 van de wet van
1 mei 1849);
Air Transport>> :
En overwegende voor het overige, dat
Overwegende dat aanlegger geen spe- de substantiele of op straf van nietigheid
ciaal mid del inroept ;
voorgescllreven rechtsvormen werden na:Om die redenen, verwerpt de voorzie- geleefd en dat de beslissing overeenkomning ; veroordeelt aanlegger tot de kos- stig de wet is;
ten.
B. In zover ze gericht is tegen de beslis26 september 1960. 2° kamer. sing over de vordering van de burgerlijke
Voorzitte·r, H. Bayot, raadslleer waarnepartij J ozef Pollet :
mend voorzitter.- Yerslaggever, H. WauOverwegende dat aanlegger geen middel
ters. - , GeUjklniflende oonolu.s·ie, H. Ro- doet geld en;
ger Janssens de Bistlloven, eerste advoII. Over de voorziening van Camiel
caat-generaal. - Pleiter, H. Struye.
Mouton, burgerlijk verantwoordelijke
partij :

2
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HOGER BEROiiJP. - STRAFZAKEN. - HoGER BERIOEP VAN DE BEKLAAGDE, VAN DE BURGERLI.JK VERANTWOORDELI.JKE PARTI.J EN VAN

(1) Verbr., 27 december 1949 en 16 januari
1950 (A1T. Ve,·b?'., 1950, biz. 252 en 295; B"ll.
en PAsrc., 1950, I, 273 en 316) ; 20 juli 1951
(Ar1·. Yerbr., 1951. blz. 691; Bull. en PAsrc.,
1951, I, 794); 17 juni 1957 (B1tll. en PASIC.,
1957, I, 1241).
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Overwegende dat uit geen van de stukken waarop het hof acht vermag te slaan
blijkt dat deze voorziening betekend werd
aan de partijen waartegen ze gericht is;
dat ze dienvolgens niet ontvankelijk is;
Overwegende evenwel dat, gezien de
verbreking van de beslissing over lle publieke vordering in zover deze Rafael
Mouton tot de kosten van beicle aanleggen veroordeelt, de veroordeling van Oa·
miel Mouton, solidair met Rafael Mouton, tot deze kosten, zonder voorwerp
wordt;
Om die redenen, verbreekt het vonnis in
zover het Rafael Mouton veroordeelt tot
de kosten van beide instanties van de publike vordering, de ten opzichte van aanlegger Oamiel Mouton gewezen beslissing
waarbij deze solidair met aanlegger Rafael Mouton tot deze kosten veroordeeld
werd aldus zonder voorwerp geworden
zijnde; verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden Ol) de kant
van het gecleeltelijk vernietigd vonnis;
verwijst de zaak, aldus beperkt, naar de
Oorrectionele Rechtbank te Oudenaarde,
zetelende in hoger beroep; veroordeelt
aanleggers tot de drie vierden van de kosten en laat het overige ten laste van de
Staat.
26 september 1960. - 2c kamer. - Voorzitter, H. Bayot, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslarmevr, H. Hallemans.
Gelijlcl·uidende oonol·nsie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal.
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1° INKOMSTENBELASTINGEN. -

SPE-

ciALE BELASTING OP DE WINSTEN VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PTIES'l'ATIES AAN
DE VI.JAND. BEVEL GELI.JKGESTELD MET EEN
OPEISING. BEGRIP.

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -

AAN-

SLAG VAN A111BTSWEGE. vVILLEKEURIGE BEPALING VAN DE BELAS'l'BARE GRONDSLAG. GEVOLG : VERNIETIGING EN NIET VERMINDERING VAN DE AANSLAG.

1° Hot met eon opeis·in,q gez.ijkgestelrle !level onderstelt een maatregel onclergaan
IJttiten alle vrije toestemming van hem
welke cle levering of de prostatic doet (1).

(Wet van 15. october 1945, gewijzigd
door die van 19 maart 1953, art. 1, paragraaf 4.)
2° Hot hof

VMt

beroep flat, op hot 1·er;el-

(1) Verbr., 16 februari 1960 (Bull. en PAsrc.,
1960, I, 705).

matig beroep VMt de belastingpUchUr;e
tegen de beslissing van de di1·ectetw clel'
cli1·eote IJelastingen, IJeslist cla·t cle IJelastiJcwe _qrondslag, tvaaJ"OlJ eon aanslag
van cwnbtswege ge·vesUgcl tvenl, tvilleke'lwig bepaalcl ~ve·rcl, moot die a.anslag
verniet'igen (2).
(N. V. « 1ETABLISSEMENTS D. DE COENE ET cie ll,
'1'. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN; EN BELGISCHE STAAT, :O.IINISTER VAN FINAl\~cr:Er(, T. N. V. « 1ETA-BLISSEMENTS D. DE
COENE ET ci•e. )) • )
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 mei 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
I. Voorziening van de naamloze vennootschap « Etablissements D. De Ooene en
co)) :

Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending· van de artikelen 97, 110, 112
van de Grondwet, 1101, 1102, 1108, 1109,
1111, 1112, 1315, 1317, 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk vVetboek en 2 van de wet
van 19 maart 1953, doorclat het bestreden
arrest, eerste ondercleel, alhoewel het
aanvaardt dat << wanneer het ontegensprekelijk vaststaat dat Schwaeger alsdan in
naam van de bezettende overheid is opgetreden ... en dat de later toegepaste saneties ook genomen werden door de <<Militarbefelshaber )) wat aantoont dat de Uebernahmestelle )) wel een emanatie was van de
bezetter, en het moet worclen aangenomen
dat de nijveraars in verminderde toestand
verkeerden )), nochtans beslist dat « de
gewraakte leveringen bezwaarlijk met opeisingen kunnen worden gelijkgesteld ))
(schending van artikel 97 van cle Grandwet); tweede onderdeel, alleszins aan het
woord << Aufforderung ll een draagwijdte
geeft, die niet kan stroken met zijn werkelijke betekenis, noch met de akten
waarin cUt woord werd gebruikt en anderzijds onverenigbaar is met de vaststelling dat de « Aufforderungen ll van de bezetter uitgingen en tot sancties konden
aanleiding geven en hebben gegeven
(schending van de artikelen 1315, 1317,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek) ; derde onderdeel, aanvaardt dat de
leveringen niet zijn g·ebeurd dank zij verhoogde productiemiddelen en het niet
vaststelt dat die leveringen een abnormale
winst zouden hebben opgebracht en in
rechtstreeks verband stonden met de oorlogsinspanningen van de vijand - alhoewel dit in conclusies werd aangevoerd en niettemin aanneemt dat voor die leyeringen geen gelijkstelling met opeising
(2) VBrbr., 14 en 28 juni 1960 (Bu.ll. en
1960, I, 1186 en 1234).

PASIC.,
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mogelijk is zodat het niet uit te maken is
of het al dan niet, minstens op ondubbelzinnige wijze, het bestaan van een bevel
van c1e bezetter en van sancties aanneem t
(schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 2 van de wet van 19 maart
1953) ; vierde onder<leel, eindelijk beslist
dat << de voorwaarden of zelfs de bedreigingen onder welke de verkoopovereenkomsten met de « U ebernahmestelle ll gesloten werden niet duidelijk bepaald zijn
geweest, maar dat nochtans moet worden
aangenomen dat de nijveraars in verminderde toestand verkeerden ... ll en niettemin aanneemt dat er rechtsgeldige contracten werden afgesloten alhoewel bij de
hele behandeling van de zaak er nooit
spraak is geweest van contracten en heel
zeker het bewijs van hun bestaan niet
werd geleverd vermits er enkel spraak is
geweest van leveringen (schending van
de artikelen 1101, 1102, 1108, 1109, 1111 en
1112 van het Burgerlijk Wetboek), dan
wanneer, aanlegster in regelmatig genamen conclusies heeft lnten gelden dat « de
leveringen geschied zijn ingevolge «.Aufforderungen ll 't is te 7.eggen sommaties en
<lwangbevelen ll en verder nog· dat « het
woord « .Aufforderungen ll een betekenis
van verplichtend heeft; philologisch kan
« .Aufforderung ll niet antlers vertaald
worden dan als : dwangbevel, sommatie,
vordering, ingebrekestelling ll, zodat de
bestreden beslissing op bedoelde conclusies niet heeft geantwoord, minstens tegenstrijdige of dubbelzinnige redenen
heeft vooroJ!gezet en meteen de bewijskracht van de akten (neergelegde stukken), alsmede de wettelijke begrippen
« gelijkstelling met opeising ll en «contract ll heeft geschonde:q :
Overwegende dat de bij het hof van beroep aanhangig gemaakte betwisting noodzakelijk het geheel van de omstandigheden en voorwaarden waarin de leveringen
aan de vijand plaats hebben gehad aan
het onderzoek van de rechter onderwierp;
Dat deze, op grond van de feitelijke elementen, waarvan de partijen gewag hebben gemnakt, heeft kunnen oorclelen clat
de « Aufforclerungen ll, ingevolge dewelke
de verscheiclene leveringen gebeurclen,
slechts als maa tregelen tot uitvoering
clienen besclwuwcl te worden in verbancl
met reeds vooraf bestaancle betrekkingen
tussen aanlegster en de « Uebernahmestelle ll die als orgaan van de bezetter optracl;
Dat aanlegster zelve in conclusies aanvoerde dat « het anclerzijds vaststaat clat
de directeur van de « U ebernahmestelle ll
in aanwezigheicl van een Duitse oflicier
op 15 october 1940, leveringen aan de Izegemse fabrikanten oplegde en deze laatsten bedreigde, indien zij zouden weigeren, met beslag, boeten, ... ll;

Overwegende dat de rechter aldus heeft
kunnen aannemen dat aanlegster haar
toestemming tot het principe van leveringen tegen betaling voorafgaandelijk had
gegeven;
Dat hij dan ook onderzocht heeft of de
beweercle hedreiging met strafmaatregelen of met bProep op cle macht aldus al of
niet aan de vrije toestemming van belanghebbende uitsloot;
Dat hij te dien opzichte er op wijst
« dat de voorwaarden of zelfs de beclreigingen on<ler dewelke de verkoopovereenkomsten met de « U ebernahmestelle ll gesloten werden, niet duidelijk bepaald zijn
geweest, maar dat nochtans moet worden
aangenomen dat de nijveraars in verminderde toestand verkeerclen en over een
zeer beperkte vrijheid becshikten, wanneer zij die contracten hebben afgesloten;
dat zij nochtans de voor- en nadelen ervan hebben kunnen overwegen en, waar
zij verkozen hehben van de voordelen der
samenwerking te genieten met behoud van
hun productiemiddelen en mogelijkheid
hogere winsten met de inlanclse sektor te
verwezenlijken, hoven de naclelen van een
weigering met gebeurlijke wegneming van
stocks en werktuigen en deportatie van
hun werkkrachten, de gewraakte leveringen bezwaarlijk met opeisingen kunnen
worden gelijk gestelcl ll;
Overwegencle clat die beschouwingen
noch met tegenstrijdigheid, noch met clnbbelzinnigheid, noch met onduiclelijkheid
behept zijn en clat eruit blijkt dat, alhoewel de werkelijkheicl van een zekere beclreiging of beroep op de macht kan aangenomen worden, de toestancl nochtans
niet zodanig was clat er sprake kan zijn
van een clwang <lie <le vrije toestemming
zou uitsluiten;
Dat cle rechter derhalve heeft kunnen
beslissen dat de gewraakte leveringen bezwaarlijk met opeisingen kunnen worden
gelijkgestelcl;
Dat cUt lJesluit voldoencle is om de toepassing van artikel 2 van de wet van
19 maart 1953 uit te sluiten, zonder dat
er aanleicling bestaat om verder na te
gaan of de door clit artikel voorziene omstandigheclen waarin de gelijkstelling met
een opeising door de wet niet toegelaten
is al clan niet verwezenlijkt waren;
Overwegencle clat door te beslissen « dat
het woorcl « Aufforclerung ll dat op verscheiclene clokumenten voorkomt het synoniem niet is van opeising en clat nit de
opstelling van die bescheiclen blijkt dat,
het in feite gaat om het bevel van levering van gecontracteerde proclukten ll het
bestreden arrest aan belloelcle stukken
geen betekenis of draagwijdte heeft verleend welke onvereniglmar zou zijn met
de bewoordingen ervan;
Dat geen ondercleel van het rniclclel kan
aangenomen worden ;
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schending van de artikelen 97, 112 van de
Grondwet, 56 van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen (koninklijk besluit van 12 september
1936 en voor zoveel nodig de besluiten
van 3 juni 1941 en 31 juli 1943), 1, 2, 3,
13 van de wet van 15 october 1945 tot
invoering van een speciale belasting op
ue winsten voortvloeiend uit leveringen
en prestaties aan de vijand, 1315, 1317,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek, doordat, eerste onderdeel, het bestreden arrest, dat aanneemt dat de aanslag in de speciale belasting van ambtswege gevestig·d w.erd op grond van het
vermoedelijk bedrag van de belastbare
inkomsten, deze aanslag verbeterd heeft
na vastg·esteld te hebben dat de aanslagmethode simplistisch en arbitrair is, dan
wanneer het hof van beroep, dat vaststelt dat de aanslag willekeurig en
dus onwettelijk gevestigd werd zonder
vast te stellen dat de belastingplichtige
het bewijs heeft geleverd van het juiste
bedrag van de belastbare inkomsten, deze
onwettige aanslag eenvoudigweg moet te
niet doen; en doordat, tweede onderdeel,
het bestreden arrest niet vaststelt dat
aanlegster al dan niet het bewijs van het
juiste bedrag van de belastbare inkomsten
geleveru heeft, clan wanneer zij, inregelmatige conclusies, heeft vooropgezet clat
« bij ambtshalve aanslag ue bewijslast
van het juiste bedrag van de inkomsten
op de belastingplichtige rust; dat een
logische inuuctie of ueductie van vaststaande gegevens zulk een bewijs kunnen
leveren; dat zulk bewijs werd geleverd
en er geen winst voorhanden is JJ;
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest en uit de stukken van de
procedure waarop het hof acht vermag te
slaan blijkt dat de betvviste aanslag van
ambtswege gevestigd wercl op grond van
het vermoedelijk bedrag van de belastbare inkomsten, zonder beroep 0!1 de vermoeclens voor.zien bij artikel 4, paragraaf 1, van de· wet van 15 october 1945;
Dat het arrest beslist cl::it de methode
volgens welke de aclministratie clit bedrag
berekend heeft willekeurig is en dat de
belastbare grondslag tot de helft ervan
client herleid te worden;
Overwegende uat het hof van beroep
dat, op het door de belastingplichtige regelma tig ingedienu beroep; beslist da t de
belastbare grondslag waarop de aanslag
van ambtswege werd gevestigcl, uoor de
ndministratie willekeurig bepaald wenl,
gehouden is deze aanslag cUe onwettig
voorkomt, te niet te doen; dat slechts
wanneer de belastingplichtige het bewijs
levert van het juiste beclrag van de belastbare inkomsten, het cle macht heeft

clit juiste bedrag in de plaats te stellen
van het vermoedelijk bedrag van cleze inkomsten;
Dat het eerste onderdeel van het middel clus gegrond is;
Over het tweede onderdeel :
Overwegcnde dat, ingevolge het inwilligen van het eerste onderdeel, waarin
aanlegster erop wijst, zonder clesaangaanue een bezwaar te opperen, dat het
arrest vaststelt dat de aanslag willekeurig is, clit tweede onclerdeel, welk geen
uitgebreider verbrcking zou kunnen meebrengen inuien het gegrond zou zijn, zonder belang voorkomt;
II. Voorziening van de Belgische Staat :
Over het miudel, afgeleid uit de schentling van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 56, 66, 67 en 74bis van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij het koninklijk
besluit van 12 september 1936, en, voor
zoveel als noclig, bij de besluiten van
3 juni 1941, 31 juli 1943 en het bcsluit
van de Regent van 15 januari 1948, 1, 2,
3, 10 en 13 van de wet van 15 october
1945 tot invoering van een speciale belasting op de winsten voortvloeiend nit levering·en en prestaties aan de vj.jand;
doordat het bestreden arrest, na te hebben aangestipt dat nict meer wordt betwist dat de aanslagprocedure wettelijk
was, beslist dat de aanslagmethode die
er in bestaat de winsten op de leveringen
a an de << U ebernahmestelle JJ ponclspondsgewijze te berekenen naar het totaal
winstcijfer simplistich en arbitrair is en
clat, gelet op het uitgeoefend toezicht van
gezegu organisme, de weerhouden winsten
met de helft moeten worden verminclerd
en dienvolgens beveclt clat de aanslag in
de speciale belasting zal worden herberekend 011 een belastbare grondslag van
87.638 frank; dan wanneer : a) het bof
van beroep ingevolge zijn zienswijze dat
cle door de administra tie gevolgde aanslagmethode arbitrair is en de belastbare
inkomsten clus op willekeurige wijze werclen bepaald, de betwiste aanslag, welke
van ambtswege werd gevestigd, totaal
moest vernietigen; b) het hof van beroep
in ieder geval de door de administra tie
ambtshalve bepaalde vermoedelijke winsten slechts kon wijzigen mits vooraf
vast te stellen, wat het niet heeft gedaan, uat de belastingplichtige het juiste
bedrag van zijn belastba're inkomsten had
geleverd en slechts de herziening van de
betwiste aanslag op grond van de werkelijke inkomsten en niet van geraamde inkomsten kon bevelen; c) de administratie
op gewichtige, bepaalde en overeenstemmende vermoeclens heeft gesteund om de
belastbare inkomsten vast te stellen, zo-
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flat het hof van beroep, door de herziening van de betwiste aanslag te bevelen
op een willekeurig vastgesteld inkomen
zonder aan te tonen dat de administratie
nit de in ::ummerking genomen elementen
verkeerde of niet geoorloofde gevolg"
trekkingen heeft gemaakt, zijn arrest niet
voldoende heeft gemotiveerd :
Over de eerste twee onderdelen :
Overwegende dat de in cUe onderdelen
ingeroepen grief zonder voorwerp voorkomt;
Dat ze inderdaad dezelfde is als deze
welke het voorwerp uitmaakt van het
eerste onderdeel van het tweede middel
nm de voorziening van de naamloze vennootschap « Etablissements D. De Coene
et co ll en welke de hierna uitgesprokene
1·erbreking reeds rechtvaardigt;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat de grief, voorgesteld
als ondertleel van een zelfde middel, het
Llestreden arrest slechts verwijt op onvoldoende wijze zijn beslissing gemotiveerd te hebben wanrbij ae belastbare
gronclslag >an de aanslag willekeurig
werd bestempeld;
Oyerwegende dat welke ook naar
rechte de waarde ervan zou zijn het arrest de motieven, waarop het zijn beslissing steunt, te kennen geeft;
Dat hot middel feitelijke gronc1slag
mist;
Om die redenen, >oegt de voorzieningen
samen; verbreekt hot bestreden arrest in
zover het de herberekening van de aanslag op de belastbare grondslag die het
aanduidt beveelt en over de kosten uitspraak doet ; verwerpt voor het overige
de voorziening van de naamloze vennootschap ll Etablissements D. De Coene et
co ll evenals de voorziening van de Staat;
Lleveelt dat van onderhavig arrest melding
zal gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroorcleelt naamloze vennootschap «Etablissements D. De Coene et co ll tot de
helft van de kosten die haar voorziening
veroorzaakt heeft en de Belgische Staat
tot het overige van het geheel van de
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
27 september 1\l60.

26 kamer.

Voorzitte1·, H. Bayot, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. van
Beirs. - Gelijkl'ltidende conclusie, H. ]!'.
Duman, advocaat-generaal. - Pleiters,

HH. Belpaire (van de Balie van beroep
te Gent) en Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.- AANSLAG EN INKOHIERING. BELAS'l'INGPLICHTIGE OVERLEDEN. INK<)HIERING VAN DE AANSLAG OP NAAM VAN DE OVERLEDEN BELAS'l'INGPLIOHTIGE VOORAFGEGAAN VAN HE'l' WOORD
<< NALA'l'ENSOHAP ll EN EVENTUEEL GEVOLGD VAN
ANDERE AANDUIDINGEN. ERFGENAMEN NIET
DIENENDE IEDER HE'r VOORWERP VAN AFZONDERLIJKE INKOHIERINGEN UIT 'l'E MAKEN.

2° INKOM:STENBELASTINGEN. -

AAN-

SLAGBIL,TET. TOEZENDING AAN DE BELANGHEBBENDE BELASTINGPLIOH'l'IGEN. FORMALl'l'EI'l' VREEMD AAN HET VESTIGEN EN DE INKOHIERING VAN DE AANSLAG.

1° De aanslag ·in rle in.komsten/Jelast'inrJen
ten la&te van een overladen /Jelastingpl'ichUge moet op rlezes nawn• ten lcohie?·e 'lvonlen ge/Jracht, voo1·atgegaan
van het wo.anl « NnlcttenschatJ ll en
eventtteel gevolgcl van a.nclere aand'lt'i(Ungen (l); in geen geval (z.ienen de erfgenmnen ierle1· het voor'We·rzJ va.n atzonderl!ijlce ·inlcolderingen ttU te maken (2).

(Kon. besl. van 22 september l\l3i, artikel 38.)
2° A1·tiJvel 40 va·n het lconinklijk /Jesl,zt'it
van 22 septem/Je1· 1937, dat de toezen(/i:ng ran een aanslag/Jil,iet aan de /Jelanghe/J/Jencle lJelastingpUchtigen oplegt,
vreenul zijnde a.cm het vestigen en de
inh;oh·iering '!;<an de aanslag, ·is het nciet
1w1comen e1·van niet va1~ rl'ie aarcl dat
het het vest-igen en de inlcohiering van
de (Wnsla.g onwettig m.aalct (3).
(GEERTS

EN CON::lORTEN, T. BELGISOHE STAAT,
1\HNISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 29 mei 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat de middelen van de
voorziening uitslnitencl betrekking hebben op de door aanleggers bij het hof van
beroep aanhangig gemaakte eis welke ongegroncl werd verklaard en dat hieruit
volgt dat de voorziening, die de beslissing
niet bestrijclt waarbij de vordering van
aanleggers om de aanslagen in de gewone inkomstenbelastingen te begrijpen,
niet ontvankelijk werd verklaard, aileen
tegen de beslissing betreft'em1e de aanslag in de extrabelasting gericht is;
(1) Raadpl. noot 1 onder verbr., 15 januari
1957 (Bztll. en PASIC., 1957, I, 551).
(2) en (3) Verbr., 21 mei 1957 (Bnll. en
PAsrc., 1957, I, 1149).
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Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 38 en 40 van
het koninklijk besluit van 22 september
1937, en ook van de bepalingen van het
Burgerlijk Wetboek inzake nalatenschappen, doordat het bestreden arrest beslist
heeft dat de directeur van de directe belastingen terecht beschouwd heeft dat de
kwestieuze aanslagen met inachtneming
van de vereiste wettelijke voorwaarden
gevestigd werden, dan wanneer, eensdeels, luidens de uitclrukkelijke termen
van het burgerlijk recht, de erfgenamen
voor de verplichtingen van hun rechtsvoorganger slechts moeten instaan ten
belope van hun erfgelijke roeping en
aileen bevoegd zijn, ieder naar evenredigheid van zijn aandeel in de nalatenschap,
om de voordelen te bekomen of de lasten
te dragen van de nalatenschap van hun
overleden rechtsvoorganger, vermits de
nalatenschap geen rechtspersoonlijkheid
bezit zodat het klaarblijkelijk is dat de
kwestieuze aanslagen, zo voor de extrabelasting als voor de gewone belastingen
en betreffende de verschillende kwestieuze dienstjaren, nietig zijn, en dan
wanneer, anderdeels, de aanslagen in
strijd zijn zo met artikel 38 van het koninklijk besluit van 22 september 1937,
dat uitdrukkelijk bepaalt dat de aanslagen op naam van de belanghebbende belastingplichtigen ter rol gebracht worden,
als met artikel 40 van hetzelfde besluit,
waarbij bepaald wordt dat de rollen uitvoerbaar gemaakt en per uittreksel aan
de belanghebbende belastingplichtigen
geadresseerd worden, vermits, zoals uit
bovenstaande beschouwingen blijkt, de
kwestieuze aanslagen niet op naam van
de belanghebbende belastingplichtigen gevestigd werden, namelijk ieder kind van
de ovetledene Henry Geerts, en dan wanneer, bovendien, zij ten minste nan
twee van de kinderen niet regelmatig
geadresseerd werden vermits het aanslagbericht ter woonst van de overledene toekwam en niet regelmntig ter kennis van
tweede, derde en vierde aanlegger gebracht werd om reclen dat de aanslagberichten hun nooit geadresseenl werden :
Overwegende dat, in zover in het middel
aangevoerd wordt dat ongeacht de aan
llet fiscaal recht eigen llepalingen, de regelen van het burgerlijk recht, inzake
nalatenschappen, aan de administratie
niet toelaten een aanslag te vestigen ten
laste van de nalatenscllap van een overledene persoon cUe de inkomsten, winsten
en baten verkregen heeft en in wiens
hoofd de belastingschuld ontstaan is, het
mid del een afzonderlijk mid del is da t
niet ontvankelijk is ingevolge het gemis
aan aanduiding van de wetsllepalingen
cUe, naar dit middel, geschonden zouden
geweest zijn;

Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt : 1 o dat de aanslag in de extrabelasting na het overlijden van Hendrik
Geerts werd ingekohierd; 2° dat Hendrik
Geerts overleden is na het verstrijken
van de termijn om de aangifte in de
extrabelasting in te dienen; 3° dat het
kohieruittreksel waarop « nalatenschap
Hendrik Geerts door de erfgenamen ll
staat vermeld aan het adres van de overledene verzonden werd;
Overwegende dat, volgens artikel 38
van het koninklijk besluit van 22 september 1937, de ten laste van overleden
belastingplichtigen gevestigde aanslagen
op dezer naam ten kohiere worden gebracht, voorafgegaan van het woord
<< nalatenschap ll
en eventueel gevolgd
van de aanduiding van de personen
welke de aangifte als erfgenamen hebben
ondertekend;
Dat de aanslag in de extrabelasting
dus overeenkomstig die bepaling ten kolliere werd gebracht en dat uit die bepaling blijkt dat, in strijd met de bewering
van aanleggers, de aanslag niet llet voorwerp diende uit te maken van afzonderlijke inkohieringen op naam van ieder
rechthebbende in de nalatenschap;
Overwegende dat artikel 40 van hetzelfde besluit de toezending van het aanslagbiljet betreft en bijgevolg vreemd is
aan het vestigen en de inkohiering van de
aanslag;
Dat in de onderstelling dat een aanslagbiljet aan ieder van de rechthebbenden had dienen gezonden te worden, het
niet naleven van deze formaliteit nog niet
van dien aard .zou zijn dat het vestigen
en de inkohiering van de aanslag hierdoor met onwettelijkheid zouden aangetast zijn;
Dat het micldel niet lmn aangenomen
worden;
Over het tweede en het derde middel :
Overwcgende dat geen van deze middelen de wetsbepalingen aanduidt waarvan
de schending de wettelijkheid van de bestreden beslissing zou aantasten ;
·
Dat zij derhalve niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eerste, tweede en vierde
aanlegger ieder tot een derde van de kosten.
27 september 1960. - 2° kamer. Voo1·zitter, H. Bayot, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. van
Beirs.
Gel'ijlcl·uiclende
concl·us-ie,
H. F. Duman, advocaat-generaal. - Ple·iter, H. Van Leynseele.
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1° INKOMSTENBELASTINGEN.- AANSLAG VAN AMB'J'SWEGE OJ!' AANSLAG GEVESTIGD
lliJ TOEPMlSING VAN ARTIKEL 55 VAN DE SAMENm;sOHAKELDE WETTEN BJGTRElCFENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN. - GEBREK AAN AANGIFTE OF ONGELDIGE AANGIFTE. AANSLAG
GEVESTIGD OP EEN BELASTBARE GRONDSLAG
VOORAFGAANDELIJR DOOR DE ADMINISTRATIE
AAN DE BELAS'l'INGPLIOHTIGE VOORGES'l'ELD EN
WAARMEDE DEZE LAATSTE VERKLAARD HEEFT
AKKOORD TE GAAN. AANSLAG NIET VAN
Al\IBTSWEGE GEVESTIGD.
2° INKOMSTENBELASTINGEN. - AANSLAG VAN AMBTSWEGE OF AANSLAG GEVESTIGD
BI.J TOEPASSING VAN AR'J'IKEL 55 VAN DE SA1\fENGESCIIAKELDE WETTEN BETREFFENDE DE IN-

KOMSTENBELASTINGEN. - RENAMING DOOR DE
ADMINISTRATIE AAN DE AANSLAG GEGEVEN. ZONDER INVLOED OP DE WERRELIJKE AARD
ERVAN.

(lo

INKOMSTENBELASTINGEN. - RA·
lVIING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. - AKROORD lVIET DIE GRONDSLAG DOOR DE BELAS~
TINGPLIOHTIGE GEGEVEN. - .A~n:OORD DAT DE
BELASTINGPLIOHTIGIG RINDT, BEHALVE INGEVAL
VAN DWALING WAARVAN HET BEWIJS DOOR HEM
GELEVERD MOET WORDEN.

1 o Zowel bij ge7welc nan aa~J,gifte als in
geva!- van onyelrUge a,any·itte, is bij toepnssmrJ vnn a·rf'ilcel 55 van rle snmengeschnlcelde wetten lJetrejJenrle rle inlco1nstenbelasUnyen, en niet van nmbtsweye (1) gevesf'iyd rle rw1nslart tlie steunt
011 ~~n bela.stbnre gro1ulslay voo1·njgam~
del-!,1 k aan rle belastingplich tiqe merlet!edeelrl en war!rmerle cleze lnrttste ve·rJcla.anl heeft a.kkooTd te gann.
2° De bena~niny vnn « rumslag van ambtswege ll of. van « rums lag lJ'ij wijziging
1/nn amlg·!fte ll d001' rle arlmin·istrnf'ie
awn rle annsla.g yeyeven, zo·n rle aanl
e1·van, wellce ttitslttitencl vrm rle vestiyingsprocednre rUe werlceli,ik gevolgd
toenl a;fhangt, niet lcunnen lcenme'l'lcen
of w·ijzigen.
3° Zelfs bij [Jebrek a.nn aa·ngifte of ingeval vnn on(felrlige aangijte, wannee1· de
lJelasUngplichtige ve1·Jclaanl heeft alckoorrl te gaan rnet rle belastbare g·rontl8lag rlie hen~ rloo1· rle nrlminist1'at-ie vom·gestelrl tva.s geweest (1), binrlt he1n rUt

(1) Over het feit dat, zelfs wanneer de belastingplichtige zijn aangifte aan de administratie niet heeft overgemaakt, deze mag de
procedure van « wijziging " voorzien door artikel 55 van de samengeschakelde wetten toepassen in plaats van hem van ambtswege aan
te slagen, raadpl. verbr,, 13 november 1956
(Bull. en PAsrc., 1957, I, 270).

a.lclcoo1'rl, tenzi.i hij het bestaan bewijst
van dubbele belast-ing of van 01nstanrUriheden die de bewijswaarrle van rlit alcJcoo')'(l nnngetast helJben (2) (3).

(OLLEVIER EN OONSORTEN, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST,
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, ov 29 april 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Gent ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317 tot 1324 van het Burgerlijk Wetboek, 55, 56 en 65 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij het besluit van 31 juli
1943, en voor zoveel als nodig door het
besluit van de Regent van 15 januari
1948, 2 en 19 van de wet van 16 october
1945 tot invoering van een extrabelasting
op de in oor logstij d behaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten, eerste
ondercleel, cloorda t het bestreden arrest
verklaart « dat het van weinig belang is
om te weten of de aanslag gevestigd werd
overeenkomstig artikel 55 eerder clan artikel 56)), dan wanneer de vaststelling
desaangaande moest toelaten te beslissen
of de betwiste aanslagen overeenkomstig
de wet werden gevestigcl, hetgeen volgens
de conclusies van aanleggers, die aanvoerden dat zij ambtshalve werclen gevestigd,
niet het geval zou zijn, zodat het antwoord niet adequaat is (schenc1ing van
artikel 97 van de Gronclwet) of artikelen 55 en 56 verkeercl begrijpt; tweede
ondercleel, doorclat het bestreden arrest,
om zijn verklaring te rechtvaardigen, er
op wijst dat er een bericht van wijziging
werd toegezonden met het gevolg dat,
zelfs inclien artikel 55 in plaats van artikel 56 had dienen toegepast te worden,
de aanslagen met geen nietigheid aangetast zouden zijn, omdat slechts het gebrek aan de essenUele formaliteit, namelijk het sturen van een bericht van
wijziging, de nietigheicl tot gevolg kan
hebben, clan wanneer het zoge.zegcl bericht van wijziging (stuk 58) uitdrukkelijk vermelclt dat de aanslag voor het
clienstjaar 1944 inzake gewone inkom(2) Raadpl. verbr., 11 maart 1958 (Bull. en
PAsrc., 1958, I, 765) en 23 februari 1960 (ibid,,
1960, I, 735).
(3) Over het begrip van het bewijs dat, in
dit geval, door de belastingplichtige moet geleverd worden, raadpl. Les •·eclamations en matih·e d'impots sm· les revenus rede uitgesproken door de H. R. Hayoit de Termicourt, procureur-generaal, ter plechtige zitting van
1 september 1958, blz. 47.
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worden, zodat, wat deze aanslagen betreft, bedoeld bericht geen bericht van
wijziging uitmaakt, en het bestreden arrest, ofwel de bewijskracht van het
stuk 58, dit is het bericht van wijziging,
schendt (artikelen 1317 tot 1.324 van het
Burgerlijk Wetboek) ofwel van een verkeerd begrip van het bericht van wijziging uitgaat (schending van artikel 55
van de samengeschakelde wetten) en dan
wanneer trouwens zo artikel 5G ten onrechte werd toegepast, de nietigheid van
de aanslagen niet uitsluitend het gevolg
is van het ontbreken van een bericht van
wijziging, maar wel van het feit zelf dat
artikel 5G ten onrechte in plaats van artikel 55 van de samengeschakelde wetten
werd tocgepast; derde onderdeel, doordat
het bcstreden arrest ook zijn stelling op
de reden steunt uat aanlegger op 3 december 1.947 (stuk 60) zijn akkoord beeft
gegeven met het winstcijfer en bijgevolg
ten aanzien ervan het bewijs moest leveren dat hij een missing hall begaan,
wa t erop ne.erkomt hem de last van het
bewijs van bet juiste bedrag van zijn inkomsten op te leggen volgens de brcde
bewijsvoering van artikel 2, paragraaf 3,
littera c, van de wet van 16 october 1945,
dan wanneer het bewijs van een missing
in het akkoord niet alleen kan geleveru
worden, door een fout te bewijzen in de
cijfers van de vermogensbalans, maar ook
door het bewijs van een procedurefout,
namelijk het feit dat artikel 5G werd toegepast, wanneer artikel 55 moest toege~
vast worden, bewijs dat door aanlegger
juist werd voorgesteld, en waaruit de
nietigheid van het akkoord en ook van
de aanslagen moest blijken, zodat het
antwoord niet adequaat is (schending van
artikel 97 van de Grondwet) of van een
verkeerd begrip van het te leveren bewijs uitgaat (schending van het artikel 55
van de samengeschakelde wetten), en
wanneer ingeval van toepassing van artikel 55, de belastingplichtige niet alleen
het tegenbewijs van artikel 2, paragraaf 3, van d·e wet van 16 october 1945
mocht leveren maar ook de fouten in de
samenstelling van de vermogentoestand
1.944 mocht bewijzen (zoals, bijvoorbeeld,
de overschatting van kosten van levensonderhoud), hetgeen het bij artikel 2,
paragraaf 3, van ue wet van 16 october
1945 voorzien tegenbewijs niet is, en in
elk geval voor de gewone belastingen,
het bewijs van het juiste inkomstencijfer
niet hoefde te leveren, zodat het wel van
belang was vast te stellen welk van artikelen 55 of 56, en wat 5G betreft of
dit al of niet ten onrechte werd toegepast, zodat het antwoord niet passend is
of een verkeerde interpretatie van de
artikelen 55 en 5G aanneemt; en vier de

onderdeel, doordat het bestreden arrest
verklaart dat de directeur overigens in
zijn beslissing uitdrukkelijk en terecht
ervan melding maakt da t artikel 55 toegepast werd, dan wanneer aanlegger
juist opwierp dat de directeur bij vergissing verklaarde da t artikel 55 werd toegepast, wanneer de controleur duidelijk
- zie het desbetreffende stuk 62 - bedoelde aanslagen ambtshalve had geregeld, en hij onderlijnde dat ue dire<;:teur
zelf niet ambtshalve aansloeg, maar wel
de ambtenaar-zetter, en de directeur een
aanvankelijk nietige aanslag, nie.t kan
« goedmaken ll, maar alleen te niet kan
do en, en ingevolge artikel 74bis een
nieuwe aanslag kan vestigen, zodat het
bestreden arrest ofwel de bewijskracht
van de nota van ambtshalve aanslag
schendt (artikelen 1317 tot 1324 van het
Burgerlijk Wetboek) ofwel een niet passend antwoord geeft (artikel 97 van de
Grondwet) ofwel van een verkeerd begrip van de. artikelen 56 en 65 van de
samengeschakelde wetten uitgaat :
Overwegende dat uit het arrest, dat
desaangaande niet bestreden is, en uit
de stukken van de vrocedure, waarop
het hof acht vermag te slaan, blijkt dat
elk van de betwiste aanslagen gevestigd
werd op 'grond van het inkomstencijfer
waarmede aanleg·ger verklaard heeft akkoord te gaan in de brief die hij op
3 december 1947 aan de controleur van de
belastingen gericht heeft ingevolge een
onclerhoud van dezelfde dag, brief die
melding maakt van een voorafgaande
brief van 20 no1ember 1.947 en die in
rech tstreeks ver band staa t met een bericht waarbij deze ambtenaar op 4 november 1947 de cijfers te kennen gegeven
had waarop hij voornemens was de aanslagen te vestigen ;
Overwegende dat het aldus vaststaat
dat de administratie de aanslagen van de
belastingplichtige niet van ambtswege
lleeft gevestigd op grond van het vermoedelijk bedrag van de belastbare inkomsten en bijgevolg, ten deze, geen toepassing heeft gemaakt van artikel 56 van de
samengeschakelde wetten;
Overwegende weliswaar da t de auministratie in het op 4 november 1.947 aan
aanlegger, toegestuurd bericht waarbij zij
hem de cijfers deed kennen waarop zij
voornemens was de nanslagen te vestigen,
bepaalde da t, benevens vier aanslagen die
bij wijziging van aangifte zouden gevestigd worden, de aanslag in de extrabelasting evenals de aanslag betreffende de
voor het dienstjaar 1944 verschuldigde
inkomstenbelasting van ambtswege zouden gevestigd worden;
Dat ook op een ander administratief
bescheid, dat onder referte aan de brief
van aanlegger van 3 december 1.947 de
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belastbare grondslag in de extrabelasting
meldt, de aanwijzing << artikel 56 van de
samengeschakelde wetten, aanslag van
ambtswege, ongeldige aangifte ll voorkomt;
Overwegende niettemin dat de gevolgde
procedure niet deze is waarvan de stukken gebeurlijk melding maken, maar wel
deze overeenkomstig dewelke de aanslagen werkelijk weruen gevestigd;
Overwegende dat de administratie, die
gehouden is, wanneer zij de aangegeven
inkomstencijfers meent te moeten wijzigen vooraleer de aanslagen te vestigen
nan de belastingplichtige de djfers te
doen kennen welke zij voornemens is in
de plaats van deze van de aangiften te
stellen, eveneens gerechtigd is zowel bij
gebrek aan aangifte als ingeval van ong:ldige aangifte indien zij het clienstig
vmdt vooraleer de nnnslagen te vestigen,
nan de belastingplichtige de cijfers te
doen kennen welke zij voornemens is in
acht te nemen voor het vestigen van de
aanslagen;
Dat zowel in de eerste als in de
tweede veronderstelling, de belastingplichtige, die verklaard heeft akkoord te
gaan met de door de administra tie voorgestelde cijfers, door deze verkaring in
dez.elfde mate gebonden is als door de bij
artlkel 53 van de samengeschakelde wetten voorziene oorspronkelijke aangifte en
bijgevolg verplicht is, om de elementen
waarmede hij verklnarcl heeft akkoord te
gaan te betwisten, wanneer hij van het
recht gebruik maakt om een reclama tie
in te clienen tegen de op grond van deze
elementen gevestigcle aanslagen het llC'wijs te leveren van clubbele bel~sting of
van omstandigheden die de bewijswaarde
van zijn verklaring aangetast hebben;
Overwegende dat cle administratie, die
de aanslagen op de door de belastino·_
plichtige aldus aangenomen cijfers ve~
tigt, overeenkomstig artikel 55, varagraaf 1, van de samengcschakelcle wetten
handelt;
Overwegende bijgevolg dat de clirecteur
ten cleze in zijn beslissing heeft 1nmnen
verklaren, zomler aan de gevolgde procedure de minste wijziging aan te brengen
en zonder de bewijskracht van de stukken
van de procedure te sclwnden. dat de
nanslagen oYereenkomstig artiln~l ;)5 van
de samengeschakelde wetten werden gevestigd;
Dat de beslissing waarbij het arrest
die verklaring van ue clirecte'ur goedkeurt
rechtsgeldig is en de aanvoeringen van
aanleggers beantwoordt waar de.zc declen
gelden dat artikel 56 van de samengeschakelde wetten werd toegepast;
Overwegenc1e clat bet midclel dat, voor
het overige, ovcrbodige beschonwingen

van het arrest critiseert, bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is;
Waaruit volgt dat geen van de onderdelen van het middel kan aangenomen
worden;
Over het tweede micldel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317 tot 1324 van het Burgerlijk Wetboek, 55 der wetten betreffende
de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij besluit van 31 juli 1943, en voor
zoveel noclig bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1948, 5, laatste alinea van
de wet van 24 juli 1953 houdencle tijdelijke instelling voor sommige belastingen
en dienstjaren van een verzoeningsrechtspleging, inzake clirecte belastingen, doordat het bestreden arrest verklaart : « Dat
requestrant niet bewijst da t hij op 3 december 1947 niet meer over zijn geestesvermogen beschikte ll, dan wanneer aanleggers, in hun conclusies, verwezen naar
het stuk 1 nit de bundel der verzoeningsprocedure, namelijk het doktersattest,
nopens de geestestoestand van aanlegger,
en het bestreden arrest door dergelijk
antwoord in het midden laat of het dit
attest wel gezien en beoordeeld heeft,
zodat dergelijk antwoord onvolcloende gemotiveerd is en artikel ()7 van de Grondwet schendt :
Overwegende dat, in conclusies aangevoerd wercl dat aanleg-ger in zijn geestvermogen aangetast was op het ogenblik
waarov llij llet akkoorcl van a december
19±7 onclergetekende; dat tot staving van
(lie bewering-, gewag wercl gemaakt van
een geneeskunclig getuigschrift van () juni
1954 welk verklaarc1e dat aanlegger
« sinds 1941 niet meer volleclig aansprakelijk mag gestelcl worden voor zijn dadeu ll;
Overwegencle dat het arrest clit verweermicldel uitdrukkelijk beantwoonlt
niet alleen met te verklaren zoals het
miclclel het aanstipt, « dat requesti-ant
niet bewijst cla t hij op 3 december Hl47
niet meer over zijn geestesvermogen beschikte ll maar ook met er op te wijzen
« da t requestrant op 4 mei 1\149 all6en de
reclamatie tekende en ook aileen het aklworcl van a clecember 1947 ll, « dat het
niet bewezen is tlat hij onbekwaam was
te weten wat hij tekende, dat eerder
moet aangenomen worden dat hij in beide
aangelegenhec1en zijn beslissilig nam na
rijpe overweging met zijn clochter Paula
en met fiscale raaclgevers l> ;
Overwegende dat alzo de rechter c1e
feitelijke omstamligheden laat kennen,
waarop hij steunt om de bewijswaartle
van het door aanleggers overgelegcl geneesknncllg getuigschrift soeverein te
beoorclelen;
Dat het miclclel dus feitelijke gronclslag
mist in zover llet de schencling van ar-
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voor het overige, niet ontvankelijk is
daar het in gebreke blijft te bepalen
waardoor het bestreden arrest de andere
aangednide wetsbepalingen zon geschonden hebben;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
27 september 1960. - 2" kamer. Voo·rzitter, H. Bayot, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve'l', H. van
Beirs.
Gelijkltbiclende
conclnsie,
H. F. Dnmon, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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29 september 1960

HUUR VAN WERK EN VAN DIENSTEN. - Hum~ VAN DIENSTEN. - ARnElDSCONTRAOT. -

BEGRIP.

Uit het feit clrtt een arbe·ide'i', d1·ie cla.gen
per ~veek, zijn activi.te-it ·in clienst stelt
van een zwrsoon, cUe hem betaalt, o1n
vet·voe·ten te ven·ichten en. clat hij onder
gezag en. cle le·icUng van cUe persoon
arbeidt, heeft cle 1·echter wetUg lcnnnen
afleiden clat het c~lcltbs gesloten contmct
een {/JI'be·iclscont·ract is in de z·in van cle
wet tXtn 10 macwt 1900 en van cle b-ij hot
lcon•inlcl-ijlc besl·u.it van i2.8 setJtember 1931
samengeo1·clencle wetten (1).
(SOHOLIERS, T. VAN DELLINGHEN.)
ARREST.

I-IET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 7 mei 1958 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
a an leg te Brns><P l :
·
Over het eerste miduel, afgeleid, eerste
onderdeel, nit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 34, 252 tot 254
van het Wetboek van bnrgerlijke rechtsvordering en 1 van de op 28 september
(1) Raadpl. verbr., 23 mei 1958 (Arr. Yerb1·.,
1958, blz. 760); raadpl. oak verbr., 3 october
1957 (ibid., 1958, blz. 48). Over het feit dat
een band van ondergeschiktheid niet noodzakelijk volstaat, alleen, om te bewijzen dat de
partijen door de banden van een arbeids- of
bediendencontract verbonden zijn, zie verbr.,
10 februari 1958 (Arr. Ye1·br., 1958, blz. 393)
alsmede noot 2 onder verbr., 18 september 1958
(ibid., 1959, blz. 48).

1931 samengeordende wetten op de arheidsongevallen, doordat, v66r de rechtbank conclnsies genomen .zijnde waardocir
aanlegger deed gelden dat de eerste rechter, in zijn interlocutoire beslissing het
door verweerster gedane aanbod van getnigenbewijs ten onrechte als pertinent
en dienend beschonwcl had, dat namelijk
ertoe strekte te bewijzen dat aanlegger,
henevens de man van verweerster, twee
werklieden in zijn c1ienst hacl clie een loon
van twintig· frank per nur verdienden,
het aldus door aanlegger opgeworpen middel gesteuncl zijnde op de reden dat hij
niet-aanduiding van de clunr van de vervnlde diensten, deze omstandigheden zonder invloed waren op de onderworpenheill
van de onderneming en van het slachtoffer zelf aan de wetgeving op de arbeidsongevallen, en dat, hijgevolg, het interlocutoir vonnis diencle vernietigd te worden,
de rechtbank zich ertoe beperkt heeft te
zeggen dat « het doel van de aangevoerde
feiten ll is het bevvijs ervan te leveren cla t
de onclerneming aan cle wet onderworpen
was en <lat het slachtoffcr door een arbeidscontract met clc onclernemer verbonclen was, clan wanncer, enerzijds, cle door
cle wet voorgeschreven aannemelijkheid
tot cen cnqucte nict cle feiten, welke heogen de g·egrom1lleic1 van een eis te bewijzcn, betreft maar feiten welke in staat
zijn dat bewijs te leveren, en clan wanneer, anclerzijcls, ecn onclerneming, om
aan de wet onderworpen te zijn, gewoonlijk een of meer werklieden in clienst
moet hehben << geclurende ten minste twee
maand per jaar ll, hetgeen aanlcgster niet
aanbood te bewijzen; dat mitsdien cle
feiten niet ten bewijze aannemelijk waren en dat, door het tegenovergestelcle te
oorclelen, de vreclerechter zich vergist had
omtrent de betekenis te g·even aan het in
het Wetboek van bnrgerlijke rechtsvordering gebruikte woord « aannemelijk ll
alsook omtrent de betekenis van artikel 1
van cle samengeordencle wetten op de arbeidsongevallen; tweecle onderdeel, nit de
schending· van de artikelen 1315 en 1349
tot 1352 van het Burgerlijk Wetboek, alsook 97 van de Grondwet, doordat, ofschoon hij de rechtbank conclusies aanhangig waren waarbij aanlegger deed
gelden dat, daar het interlocntoir vonnis
cle rechter bond, het niet meer mogeli.ik
was het van elke vorcleraar geeiste bewijs
te zoeken in verschillende feiten, cle
rechtbank nochtans zodanig bewijs heeft
aangenomen, in weerwil van het gezag
van het cloor de interlocutoire beslissing
gewijscle, en zoncler de reden op te geven
waarom hij het aldus voorgestelcle verweermiddel terzijcle schoof; hij clns tegelijk het gezag van het gewijsde en cle
vel'plichting op een gepaste wijze zi.in
beslissing met reden te omkleclen, miskend heeft :

96Over het eerste onderdeel :
Overwegende, enerzijds, dat het bestreden vonnis erop wijzende dat de aangevoerde feiten beogen het bewijs te leveren dat op verweerster rust, vaststelt dat,
overeenkomstig de artikelen 34 en 254
van het "Wetboek van lmrgerlijke rechtsvordering het onderzoek van deze feiten
nuttig is en dat ze afdoend scllijnen;
Overwegende, anderzijds, dat llet vonnis op de stelling van aanlegger, dat het
feit dat llij twee werklieden in zijn
dienst had, die twintig frank per uur
verdienden, niet op .zicllzelf ter zake dienend is, bij gebreke van aanduicling van
de duur van de gepresteerde diensten,
antwoordt dat de aangevoerde feiten gezamenlijk moeten genomen worden;
Over het twee onderdeel :
Overwegende dat het vonnis erop wijst
dat het bewijs van bet feit dat aanlegger
gewoonlijk een of meer werklieden in
dienst had gedurende tenminste twee
maand per jaar namelijk uit de getuigenissen afgelegd door de tweede, derde en
vierde getuigen van de rechtstreekse enquete lllijkt;
Dat de rechter zodoende duidelijk verklaart dat hij zijn beslissing niet steunt
op andere feiten dan die welke llet voorwerp uitgemaakt hebben van de enquete
voor de eerste rechter; dat hij zodoende
de conclusies beantwoordt;
Dat ieder van de onderdelen van het
middel in feite niet opgaat;
Over llet tweede middel, afgeleid uit
de schending van de m·tikelen H7 van de
Grondwet, 1 van de wet van 10 maart
1900 op het arbeidscontract en 1 van de
wetten op de arbeidsongevallen op 28 september 1931 samengeordend, doon1at, bij
de rechtbank conclusies aanllangig zijnde
waardoor aanlegger deed gelden clat llet
slachtoffer niet kon bescllouwd worden
als tot hem in de verllouding van werkman tot patroon staande, omdat het geen
enkele verplicllting had de hulp te verlenen welke het bij gelegenheid gevraagd
werd met llet oog op een verhuizing en
omdat het slaclltof('er naargelang cUt llet
persoonlijk schikte, lwn beslissen zijn
hulp al dan niet te verlenen, zonder overigens de minste uitleg of reclltvaar!liging
te hoeven te verstrekken, de reclltbank
zicll ertoe beperkt lleeft te zeggen dat
het slachtoffer onder llet gezag en de leicling van aanlegger werkte, wanneer het
voor hem werkzaamheden van vervoer en
verhuizing verrichte ; dat mitsdien het
vonnis het aldus voorgestelde middel niet
heantwoord heeft, dat erin bestond te
betogen, hetgeen werkelijk met de wetsbepalingen strookt, dat de wet op de
arbeiclsongevallen slechts de versonen op
het oog heeft die contractueel ertoe ge-

houden zijn hun arbeid te verstrekken,
en niet diegene die, er niet bij voorbaat
toe gehouden zijnde, zich vrijwillig bij
gelegenheicl, onder het gezag en de leicling van een ander stellen; dat het vonnis tegelijk te kort gekomen is aan de
verplicllting passend op de door de partijen voorgestelde middelen te antwoorden, en de zin van de woorden << arlJeidscontract JJ in de tekst van de aangehaalde
artikelen miskend heeft :
Overwegende dat het vonnis als vaststaand beschouwt dat aanlegger << 's margens driemaal per week, de cliensten van
de eclltgenoot van verweerster voor vervoerwerkzaamheden, en, anderzijds, op
een ongeregelde wijze 's avonds ofwel
's zaterclags voor verhuizingen JJ; dat het
aldus vaststelt clat gezegde werkman,
niet bij gelegenheid maar gewoonlijk voor
aanlegger driemaal per week arbeidde;
Dat het verder erop wijst dat zowel uit
het door de politie en de arbeidsinspectie
gedane onderzoek als uit de door de eerste rechter gehouden enquetes blijkt dat
de echtgenoot van verweerster onder het
gezag en de leiding van aanlegger arbeidde en dat hij door deze betaald was;
Overwegende dat deze vaststellingen
een passend antwoord op de in het middel aangellaalde conclusies uitmaken en
dat uit hun geheel de recllter wettelijk
het bestaan heeft kunnen afleiden van
een arbeidscontract in de zin van de wet
van 10 maart 1900 en van de bij het koninklijk besluit van 28 september 1931
samengeordende wetten ;
Dat het middel, in zover het de scllending van artikel 97 van de Gronclwet doet
gelden, in feite niet opgaat en, voor het
overige naar recht faalt;
:Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
29 september 1960. - 1 6 kamer. Voorzitter, H. de Olippele, voorzitter. Verslaggever, H. Bayot. - Gelijkluidende
oonolu,sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
Pleite·r,
H. Demeur.
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VFJTIKEETI. 0KGEWONE GEDRAGING VAN EEN
GEBRUIKER VAN DE OPENBARE WEG. HINDEitNIS DIE NIET KAN WORDEN VOORZlEN VOOR
BEN ANDERE GEBRUIKER. VOORWAARDEN.

Inrlien een -weggeb1'ttilcer·, -wegens zijn onge-won e ge1lraging OlJ de open bare weg,
een h'i?ulenvis d·ie niet knn voorzien
·worde-n voor een andere weggeb·ntiker

_)-

__

-97Mm uitma7Gen (1), ·is rlit niet het geval
wanneeT rUe gerl1'ng·ing, we gens cle omstwnrli[Jherlen, rloo'/' rle t-weerle weggebrwi.lvcr voorz-ien moest wonlen, en
z·ull.;s op een afstanrl rlie hent toeliet
rle snelheirl van zijn voert·n-ig op passenrle wijZe te regelen of :z·elj's te stoppen (2).
(VANDERVORST, T; WA!UWES.)

ARREST,

HET HOF; - Gelet op llet. bestreclen
arrest, op 27 juni 1~58 gewezen door het
Hof van beroep te l\russel;
Over het eerste n1iddel, 'afgeleid uit de
schem1ing van artikel 97 van de Grondwet, doordat, vaststellencle dat de niet
aan aanlegger te wijten val van het
slaclltoffer, in reclltstreeks verlmncl met
llet ongeval stoncl, llet bestreclen arrest
jliist daarcloor cle bezwaren weerlegcl
lleeft welke llet jegens aanlegger uit om
hem tot scllaclevergoel1ing te veroordelen
namelijk niet voldoencle zijn snelheicl be~
perkt tc hebben, zich niet volcloende lungs
lle linkerkant verwijclercl te hebben en
<lesnoocl:; niet stilgehouclen te hebben
vermits eruit blijkt clat cle voorzorge1~
welke llet arrest mmlegg·er verwijt niet
genomen te hcbben nutteloos bleken zoncler de plotse val van het slachtoffer zoclanig dat de motivering Y<m het a{-rest
tegeustrijcUg· is :
Overwegencle, enerzijus, llat het bestreclen arrest crop wijst cla t de door aanlegger zelf bescllreven omstandighellen
van het ongeval aantonen clat hij de wielrijcler langs de linkerkant op een onvoldoemle afstand heeft ingehauld, lloewcl
llij over een vrije ruimte beschiktc om
zicll tc verwijcleren van deze weggebruiker wiens ongcwone geclraging aanlegger
tot clc gTootste voorzichtigheicl cliencle te
nopen door zijn snelheid te regelen en,
llesnoocls, door stil te stuun, hetgeen hij
g·ema kkelijk kon clocn rekening houclenlle
met de afstancl waarop hij de wielrijdcr
gezien heeft;
D~1t,
amlerzijds, llet arrest vaststelt
clat de aan de dronken toestaml te wij~
ten « losse gedraging 11 van llet slaelltoffer, en in llet bijzoncler cle val langs de
kant waar de wagen van aanlegger het
inlmalcle, in rcchtstreeks vcrbaml van
oorzank tot gevolg met llet ongcval is;
Overwegende clat het llof van llcroep uit
(1)
1958,
1959,
(2)

Vcrbr., 2 december 1957 (Bu.ll. en PAsrc., ·
I, 347) en de noot.; 13 april 1959 (ibid.,
I, 814).
Raadpl. verbr., 14 october 1957 (Bull. en
PASIC .. 1958, I, 131).
VEREB,.

1961. -

7

cl~ze feiten zonder tegenstrijcligheicl een
vercleling van de verantwoordelijkheicl
heeft kunnen afleiden, daar de ten laste
van aanlegger en van llet slaclltoffer bevonclen fouten allebei, volgens de soevei·eine vaststellingen van het arrest, bijgedragen llebben tot de totstamlkoming van
lle schalle waarvan de vergoer1ing gc(~ist
worclt;
Dat llet middel in feite niet opgaut;
Over h~t tweecle midclel, afgelcid nit
de schencllilg van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319 en 1320 van llet l\uro·erlijk Wetboek, cloorclitt het bestreclen "'arrest lle conclusies van aanlegger niet
beantwoorr1t waar llij deed gelden dat
het slachtoffcr door zijn val voor hem
9en onvoorzienbare hindernis opgelevercl
had, de vaststelling van het arrest, volgens Welke lle gellraging van het slachtoffer aanlegger tot c1e gTootste voor.zichtigheicl harl moeten nopen. niet toereikencl zijndc om cle stelling te weerleggen
dat de val van het slaclltoffer v66r aanleggers auto voor hem een onvoorzienbare llinclernis uitgemaakt had wijl de
gedraging van het slach toffer 'misschien
aanlegger tot voorzichtigheicl had moeten
nopen, maar hem niet een plotse en werkclijk onvoor.zienbare, val kon doe1; voorzien :
Overvvegencle clat aanlegger in zijn voor
het llof v>m beroep genomen conclusies
aangevoenl heeft dat cle llinclernis opgelevercl door het slachtoffcr, dat oncler c1e
wielen van de wagen was gevallen, vol·
komen onvoorzienlmar was en clat cle gellenrtenissen elkaar zo suel opo·evol o·cl
llarlclen clat aanlegger geen andere hancl~l
wijze had kunnen volgen clan c1e nit zijn
verklaring blijkemle;
Overwegende cla t llet arrest erop wijst
clat, volgens de gezegclen van aanlegger
zelf, hij op ecn ufstaml welke llij op
50 of CO meters geschat lleeft een 011 de
groncl, onder een rijwicl liggende man
heeft opgemerkt; dat hij de inclrull: gehacl
heeft dat het ging om een door een auto
omverg-ereclen persoon en dat hij ZIJn
snelheicl welke 43 tot 50 kilometer per
uur was geminclerd lleeft; . chlt llij zag
lloe de man opstoml, het raam van zijn
rijwiel vasthoudende, daarna, llelemaal
overeiml gekomen, het evenwicht verloor
en naast cle wagen die te zijner hoogte
gekomen was viel;
'
Overwegende llat door vast te stellen
lla t dezc ongewone geclraging van llet
slaehtoffer mmlegger tot de grootste voorziclltigheid cliencle te nopen en dat, rekening· houdende met lle afstancl, cleze zijn
snelheid gemakkelijk kon regelen of zelfs
stilllouclen, het hof van beroep op lle conclusies van aanlegger een passeml antwoord gegeven en impliciet, doch zel;:er
vastgesteld heeft clat de val v~m llet

slachtoffer op de weg, voor aanlegger
geen onvoorzienbare hindernis uitmaakte;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
29 september 1960. - 1° lmmer. F oorzitte1·, H. de Olippele, voorzitter. Ym·slaggever, Ridder Anciaux Henry de
Fauveaux. Gelijkl·widende conclttsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaaL
Pleite1's, HH. Van
Leynseele en Pirson.
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VIDRKOOP. -WAREN GELEVERD NIE'r OYEREENS'rEMMEND ME'r DE YERKOOH'rE ZAAK. KoPER DIE ZE NliE'lvrEMIN AANYAARD1' DOOH OP
EEN VOORWAARDE. - VOORWAARDE VERVULD.
- KOPER DIE DE BE1'ALING YAN DE PRIJS NIE1'
MAG WEIGEREN DOOR DE NIE1'-0VEREENS'rEJI.IJI.IING VAN DE GELEVERDE ZAAK :rviE'r DE VERKOOH'rE ZAAK IN 'rE ROEPEN.
Ingevr~l

van verlcoop va1~ wcl1'en, mag de
kotJer die, alhoewel de geleverde wwren
met ae verlcochte zc~Mc niet oveTeenstemmenfl waren, ze niettemin aanvanrd
heett, nl onae1·wie1'JJ hi] die nanvan,rd·ing
nan een voonvaLt,Tde, niet 11we,r, rle voo1·wn•arde ve1·vukl zijnde, de betaling vnn
de pi·ijs, weigeren door het geb1·eJ,; ftnn.
ove!'eenstermn·ing vnn de gelevenle znalc
·met de verkochte zan.Jc ·in te roepen.

(OURVERS, 1'. VAN DE PU1''rE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 december 195R gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over de twee middelen samen, afgeleid, het eerste, uit de schending van de
artikelen 1101, 1126, 1129, 1134, 1582, 1585,
1587, 1G03, 1604, 1614 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest aanlegger veroordeelt tot het betalen van de prijs van de
geleverde aardappelen, ofchoon het erkent
dat deze aardappelen « gedeeltelijk van
andere so01'ten waren dan de in bet contract bepaalde, en dat, anderZijds, verweerder het contra,ct niet uitgevoerd had,
om de reden dat, al heeft aanlegger ook
geprotesteerd, dit protest nochtans niet
een volledige niet-aanvaarding behelscle,
maar reserves daar aanlegger « zijn aan·
vaarding afllankelijk stelde van de eventuele aanvaarding van de Engelse koper >>

en dat « aangezien deze eventualiteit zich
niet voorgedaan heeft tenzij ten gevolge
van andere hierna uiteengezette omstandigheden de niet-overeenstemming niet
aileen kan ingeroepen worden om de weigering te betalen te rechtvaardigen, dan
wanneer de verkoper ertoe gehouden is
de verkochte zaak te leveren en de koper
niet kan gehouden zijn iets anders te
aanvaarden, of te betalen dan hetgeen hij
aanvaard heeft te kopen : en het tweede,
uit de schending van de artikelen 1101,
1134, 11G8, 1175, 117G, 1177, 1181, 1183, van
het Durgerlijk Wetboek, voor zoveel als
nodig 1126, 1129, 1582, 1585, 1587, 103, 104,
1G14, van hetzelfde Wetboek en 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden arrest, vaststellende dat aanlegger reserves
gemaakt heeft wat betreft de aanvaarding van de niet overeenstemmende, door
verweerder geleverde lwopwaar, en << zijn
aanvaarding van de eventuele aanvaarding van de Engelse koper >> afllankelijk
gesteld had en erkennende dat de Engelse
koper de koopwaarde niet aanvaard
lleeft, niettemin beslist da t de niet-overeenstemming de weigering te betalen niet
kan rechtvaardigen, daar de Engelse koper de waar geweigerd heeft ten gevolge
van andere omstandigheden, dan wanneer
de vervulling van de voorwaarde, namelijk de aanvaarding door de Engelse koper, waarvan de aanvaarcling van aanIegger afllankelijk was gesteld, volstond,
wat de oorzaak er ook van was, om cle
weigering van aanvaarding van aanlegger
definitief te maken en om hem te bevrijden van de verplichting de met cle
overeenkomst niet
overeenstemmende
waar, die geleverd was, te betalen :
Overwegende dat nit het bestreden arrest blijkt dat bet hof van beroep, de op
9 februari 1956 door aanlegger aan verweerder gericllte brief interpreterencle,
laten gelden heeft dat, daar de am·clappelen die op 2 februari 1956 door verweerder aan aanlegger geleverd werden
ingevolge een bestelling van deze laatste
gedeeltelijk van andere so01·ten waren
dan de in het contract bepaalde, aanlegger ze slecllts aanvaard heeft O!l de voorwaarde dat de ]]ngelse koper, voor wie
hij ze bestemde, ze zou aanvaan1en, onclanks deze niet-overeenstemming, <lit wil
zeggen ze niet zou weigeren om reden
claarvan;
Overwegende dat de voorziening niet
aanvoert dat, door deze beslissing, llet
arrest de bewijsll:racht van gezegde brief
geschonden lleeft en overigens geen schending van de artlkelen 1B19 ei1 1322 van
bet Durgerlijk Wetboek doet gelden;
Dat mitsdien het tweede micldel, clat
hierop gesteuncl is clat de niet-aanvaarding door de Engelse koper volstaat, wat
de oorzaak ervan ook zij, om << cle weige-

__ r--·

-99
ring van aanvaarding van aanlegger definitief ll te maken in feite niet opgaat;
Overwegende, wat llet eerste midde1
betreft, clat het arrest niet zegt dat de
koper « ertoe kan gehouden zijn iets anders te aanvaarden of te betalen dan
lletgeen bij aanvaard heeft te kopen ll ;
Dat het, enerzijds, vaststelt dat aanlegger de waar aanvaard lleeft op een
hierboven bepaalde voorwaarde en, ander.zijds, dat deze voorwaarde vervuld is
daar de reden waarom de Engelse koper
de waar geweigerd lleeft, niet niet-overeenstemming met de verkochte zaak is,
maar alleen dat, door een aan aanlegger
te wijten fout, de waar cc grotendeels bevroren en praktiscll onbruikbaar ll ter bestemming gekomen is;
Dat llet middel niet kan ingewilligd
·worden;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
29 september 1960. - 1° kamer. VoorzUter, H. de Clippele, voorzitter. Ve·rslaggeve·r, H. Bayot. - GeUjkluidenrle
conolnsie, H: Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiters,
HH. della Faille d'Huysse en Van Ryn.
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1° VERKOOP. - BEDING VAN NIET-VRIJWARll\'G WEGENS EEN PERSOONLIJK FElT VAN DE
VERKOPER. - VOORWAARDE VAN GELDIGHEID.
2° HUUROVEREENKOMS'l'. - PACHTOVEREENKmfSTEN. VERLENGING VAN DE
PACHT NA DE EERSTE PERIODE VAN GEBRUIKN!c~HNG. VoomvAARDEN.
1o De pnrUjen. ·in een

ve·rh~oopoontmct

mogen, b'if een kla1·e en (Wideli}l.~e ve1·7claring, ae v·rijtvarlng wegens een bcpaalcl teit van de t/c1·kope1· clat aan de
q;erkoop ·is voomfgerJaan geld·ig tt.itsl'ltiten (1).
2° De cloor een pnchto·vereenlcomst gebonrlen httttrde1· verk·rijgt het reoht tot ve·rlenging van clie pacht, na de eerstc periocle van ingeb1·nikneming va11 neoen
Jnar, slechts zo de ve1·hmtnle1· geen •regel1nntige opzegging heett laten betelcenen, zo, nm ve·rzet, (le opzegg·ing n·iet
gelcl·ig worcz.t verlvla(tnl of zo, onda.nks
(1) Verbt·., 30 maart 1860 (Bull. en PASIC.,
1860, I, 156); 18 februari 1955 (A1·r. Ym·br.,
1955, blz. 504; Bull. en PASIC., 1955, I, 655);
madpl. DE PAGE, J'mite elementaire de droit
ci·vil, bd. IV, blz. 190.

de opzegg,ing, (le hmtnle1· in bezit van
het gehum·d ,qoecl gelctten wonlt (2).

(CLAEBHOUT, T. VANDEPUTTE EN CORNAER.)
ARREST.
HET HOF; ~ Gelet op llet bestreden
vonnis, op 3 juni 1959 in lloger beroep
gewezen door de Reclltbank van eerste
aanleg· te leper;
Over llet eerste middel, afgeleid uit cle
schending van de artikelen 1319, 1320, 1322
van llet Burgerlijk vVetboek en van de
bewijskracllt van artikel 4 en van llet
hoofdstuk c< gebruik ll van het aan het
proces-verbaal van de door cle notaris
Lauwers, te leper, verleden definitieve
toewijzing· van G augustus 1958 gellecht
lastenkollier en van de bewijskracllt van
gezegd proces-verbaal, alsook uit de
scllending van de artikelen 1626, 1628 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet, doorclat, na in feite vastgesteld te llebben dat eiser bij geregis·
treercle pachtovereenkomst van 26 januari 1949 de kwestieuze goederen in
pacht genomen hacl, dat bedoelde goederen in onverdeeldlleicl aan andere verpacllters en aan eiser zelf toebehoorden,
dat het onverdeeld onroerend goed llij
openbare verkoping verkocht werd, dat
llet artikel 4 van het lastenkohier bepaalde dat de koper alle lluur, pacllt en
andere overeenkomsten betreffende het
gebruik van llet goed moest eerbiedig·en,
en vercler onder de titel cc gebruik ll vermelde dat het onroerend goea aan de medeverkoper colicitant, - zijnde ciser voor een termijn van 9 jaar, ingaande
op 1 october 1949 verpa.cht was, en daarenboven beclong llat c< de kopers na het
einde der mogelijke lluunl<~rsrechten in
bet vrij gehruik komen mits zelfs het
nodige te doen ll, en dat verweerders in
de.ze openbare verkoping een deel van de
onroerencle goederen kocllten, en na in
recllte beslist te hebben clat de in de artikelen 1626 en 1628 van llet Burgerlijk
Wetboek voorziene vrijwaring (van de
koper door de verkol)er) slaat op de uitwinningen en lasten die niet op de uitdrukkelijke wijze in de verkoopakte zijn
voorzien, en dat ten deze het pachtrecht
van eiser klaar en duidelijk in het lastenkohier en in de verkoopakte vermeld was,
zodat eiser uit dien hoofde tot geen vrijwaring gehon<len is, llet bestreden vonnis
clesondanks beslist heeft dat eiser cc ingevolge zijn verplicllting van vrijwaring
geen aanspraak op een nieuwe Dachtperiode van 9 jaar kan maken, gezien dit
(2) Wat betreft de handelshuurovereenkomsten, raadpl. verbr., 3 januari 1958 (Bull. en
PAsrc., 1958, I, 456) en noot 1.
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verkoopakte is voor~den ll, en eiser veroorcleelcl lleeft de kwestieuze onroerencle
goecleren met 1 october 19(\0 ter beschikking van verweerders te stellen, clan
wanneer
becloelcle
pachtovereenlwmst
door de wet zelf van ambtswege voor een
tweecle periode van negen jaar verlengd
werrl, dan wanneer het recllt van eiser
op cle.ze verlengde pacllt voorzien werd
<loor de hierboven vermelcle lastenlwhier
en proces-verbaal van toewijzing die de
lll1ftlll vnn eiser, als huurder, uitclrukkelijk vermelclden, en ann de kopers zijnde de verweerders - het recht op vrij
gebruik slechts cc na het eincle der mogelijke huurdersrechten verleenden ll; dan
wnnneN het hestreclen vonnis, door te
beslissen dat in het proces-verbaal van
openbare verkoping «de nieuwe last (clie
in de nieuwe periode van negen jaar bestoncl), niet voorzien was ll, een interpreta tie van delle akte verstrekt heeft clie
inc1rnist tegen de normale betekenis van
de woordeu << cle kopers moeten alle overeenkomsten lletreffende het gebruik van
het goed eerbiecligen en na het eimle der
mogelijke huurclersrechten in het vrij gebruik komcn ll, des te meer claar de naam
van eiser, als pachter, uitclrukkelijl>: in
dezelfcle passus yermelcl was, dan wanneer verweerclers clns de wettelijk verlengcle . pachtovereenkomst evenals de
eerste overeenlwmst moesten eerbiecligen,
dan wanneer eiser tot geen vrijwaring
<lienaangaande gehouclen was, dan wanneer llet alles11ins tegenstrijdig was enerzijds te beslissen clat eiser tot gecn vrijwaring gellouden was voor het huurdersrecht dat .hij uitclrnkkelijk ann verweerders had laten kenncn, en andcrzijds drit
hij tot vrijwaring gehouclen was voor
het even u~tdrukkelijk vermeld << mogelijk
lnmrdersrecht ll, dat, bi.i toermssing van
de wet (Burgerlijk Wet!Joek 1774, paragraitf 2-1 en wet van 7 juli 1951, art. 20-2,
a,linea 1), een door de wet toegekend
lluurclersrecht is en overigens een gevolg
en een << accessorinn1 ll is van het huurder~r.ccht clat in de eerste pachtovereenkomst alleszins nitdrukkelijk vermeltl
wercl, clan wanneer deze tegenstrijdigheid
in de motivering met het gebrek nan de
door artikel 97 van de Gronclwet vereiste
motieven gelijk staat :
Overwegende dat uit cle bestreclen beslissing en nit de stukken waarop het
hof acht vermag te slaan blijkt dat verweerclers bij akte van openbare verko~Jing van 6 augustus 1958, de eigcndom
verworven hebben van twee percelen
zaailand, welke, samen met een hofstecle,
aan aanlegger, een cler medeverkopersmedeveilers, verpacht waren; dat het lastenkohier 'van de openbare verkoping onder artikel 4 bepaalt « de koper moet

alle huur-, Dacht- en andere overeenkomsten betreffencle het gebruik van het
goed eer6iecligen ll, ver<ler onder de titel
« gebruik ll vermeldt dat ingevolge geregistreercle pachtovereenlwmst van 26 januari 1949 het onroerend goed voor een
termijn van negen jaar ingaande op 1 october 1949 aan de medeverkoper-mecleveiler, Omer Olaerhout verpacht is, en ten
slotte bedingt dat : «De kopers, mits
zelf het nodige te doen, in het vrij geln·uik komen na het einde der mogelijke
Jmurclersrechten ll; dat Yerweerclers op
9 september HJ58 aanlegger aanmaanclen
de percelen zaailnnd onmiddeli.ik te verlaten en suhsidiair opzegging voor eigen
gebruik uiterlijk tegen 1 october HJ60
betekenden; dat zij op 13 december 19:58
aanlegger hebben cloen clagvaarden ten
eincle in hoofdorde de percelen omnicldelijk te hunner beschikking te stellen, en
in onclergeschikte orcle om cle opzegging
gelclig en van waarde met uitwcrl;:sel op
1 october 1960 te l10ren verklaren; dat de
rechter de hoofdeis verworpen heeft
maar de opzcgging met uitwerking op
1 october 1\160 gelclig en van waarcle verklaarde;
Ovcnvegende clat, zo artikel 1628 yan
llet Burgerlijk Wetlloek op straffe nlll
nietigheid het invoegen in een verkoopakte verbiedt van een algemene clausule,
waarhij de vcrkoper Yan de vrijwaring
wegens zijn persoonli.ik feit worclt vrijgestelcl, ]Jet nochtans het uitsluiten door
de partijen, bij een klare en duidelijke
verklaring niet verhinclert van de vrijwaring wegens een bepaald feit van <le
verkoper dat aan de yerkoop is voorafgegaan;
Overwegencle clat de rechters !Jij een
interpretatie van voormelcle clausules
van de koopakte, zoncler strijdiglleicl en
zoncler rniskenning nm de bewijskrach t
eryan hebben knnnen beslissen, eensdeels,
clat het door aanlegger, voor negen jaar
met ingang yan 1 oktober 19±9 verkregen
paclltersrecht nitdrukkelijk in becloelcle
akte vermeld was en, andercleels, clat het
recht van aanlegger om met ingang Yan
1 october 1958 de yerlenging van cle pacht
voor een termijn van negen juar te bekomen niet in de verkoopakte llet voorwerv
lleeft uitgemaakt yan ecn duidelijk en
nauwkeurig becling clat elke verrassing
uitsloot; dat clergelijk beding noch in
nrtikel 4 van het' lastenkohier yoorkwam
nocll in de uassus ervan waarin bepaalcl
werd clat : - « De kopers, mits zelf het
nodige te cloen, in het vri.i gebruik komen
na llet einde cler mogelijke hnurclersrechten ll; clnt zij uit tlie bedingen wettelijk
llebben kunnen ufleiden clat, hoewel aanlegger niet tot vrijwaring gehouclen was
wegens de uitwinning voortvloeiend nit
de omstandigheid dat hij zijn pachters-
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uitoefenen, hij integendeel, wegens zijn
verplichting tot vrijwaring, geen pachtersrecht voor negen jaar met ingang van
1 october 11l58 tegen verweerders kon laten gelden ;
Overwegende dat de wet weliswaar de
pachter een voortzetting van zijn paclltersrecht voor negen jaar vergunt, •maar
dat, in strijd met wat aanlegger staande
lloudt, daaruit niet voortvloeit dat de
verkoper, die, v·66r het verstrijken van
Lle eerste periode van ingebruikneming
van negen jaar, in de verleden verkoopakte de last van zijn negenjarig paclltersrecht heeft vermeld, alclus, door een
duidelijk en nauwkeurig beding dat elke
verrassing uitsluit, zijn recht op voortzetting van die vacht voor een nieuwe
periode van neg en jaar bedoeld he eft;
Dat het recllt op de voorzetting van de
pacllt niet volstrekt is; dat het slechts
ingaat, ofwel zo de verlluurder geen regelmatige opzegging binnen de wettelijke
termijn lleeft laten betekenen, ofwel zo
de lluurder, ondanks dergelijke opzegging, in be.zit blijft en gelaten wordt, ofwei zo, na verzet, de ovzegging niet geldig· worclt verklaard;
Dat het :u_~itldel feitelijkc gronclslag
mist;
Over het tweede midclel, afgeleill uit
Lle scllending van de artikelen 20, meer
bepaald II, alinea's 1 en 5, van de wet
van 7 juli Hl:i1 op de\ pachtovereenkomsten, 1748, 1774, meer bepaald paragraaf 2, II, 1775, meer bepaalcl alinea I,
van het Burgerlijk vVetboek en 97 van
Lle Grondwet, doordat het bestreden vonnis, na in feite vastgesteld te llcbben clnt
verweerders slcchts een bel1eelte van de
nan eiser bij de pachtovercenkomst vnn
26 januari 1\l49 verpachte hofstede, gekocht hadden en dat de kwestieuze opzegging sle.cllts op dat gedeelte sloeg, en,
na in rechte aangenomen te hebben dat
de kwestieuze door verweenlers aan eiser aangaande deze pachtovereenkomst
gegeven opzegging onder toepassing van
artikel 20 van de wet van 7 juli 1951 viel,
beslist heeft dat gezegd artikel in zijn
pnragrnaf II, alinea 5, « uitdrukkelijk
van de bepalingen van artikel 1774, paragraaf II, alinea 2 afwijkt, en voor.ziet
dat aan de lopende pachten die voor een
tweede periode van negen jaar vernieuwd
worden, te allen tijde mits opzegging vnn
twee jaar een einde kan gesteld worclen l>
en dat artikel 1748 van het Burgerlijk
Wetboek «de verkoop van een gedeelte
van een landbouwuitbating en de uitzetting van de pachter door de verkrijger
van dat gedeelte van het geheel niet verbiedt ll, en dienvolgens voor recllt gezegd
heeft clat de door verweerders nan eiser
gegeven opzegging met 1 oktober 11l60

haar volle uitwerksel moet hebben, en eiser veroordeeld !weft om de kwestieuze
goederen op gezegde datum te ontruimen,
zulks ten onreclltc, daar het artikel 20
van cle wet van 7 juli 11l51, II, alinea I,
uitdrukkelijk bepaalt dat de lopende
pnclltovereenkomsten voor een tweede
termijn van 9 jaar llernieuwcl worden, dan
wanneer gezegd artikcl, alinea 5, de verpachter toelaat te allen tijde opzegging
te geven doch onder de bij artikel 1774,
paragTaaf 2, II, bepaalde voorwaarden en
modaliteiten, dan wanneer artikel 20, II,
alinea 5, weliswaar van tle bepalingen
van artikel 1774, afwijkt, in zoverre .zij
een voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst tussen pachter en verpacllter
over het recht om cle pacht op te zeggen
vereisen, doch van deze bepalingen geenszins afwijkt in zover zij llet recht van
overname door de vervacllter formeel nitsluitcn wanneer het om een gedeeltelijke
overneming van het gepacht goed gaat,
dan wanneer het artikel 1748 van !let
Burgerlijk Wetboek ten dcze niet tocpasselijk was, vermits clit artikel allcen
slant op de pachtovereenkomsten waarbij
nan de koper van het onroereml goed het
recllt verleend wonlt cle pacllter nit te
drijven, of op paclltovereenkomsten die
geen vaste datum hebben hetgcen in het
voorllanclen zijnde geval het geval 11iet
was, dan wanneer alleszins llet bestrcclen
vonnis niet duiclelijk op de conclusics
van ciser geantwoorcl heeft, in .zoverre
dezc staunde hielclen da t « het artikcl 1774, paragraaf 2, uitllrukkelijk voorziet clat in de loop van de tweetle negenjarige periocle van de gebruikneming het
recllt van overneming van de verpachter
nooit op een gedeelte van !let paclltgoecl
mag betrekking· hebben ll, en dat artikel 20 van de wet van 7 juli 1951 geenszins van deze bepaling afweek, zodat het
bestrcden vonnis alclus niet wettelijk gemotiveerd voorkomt :
Overwegende clat het vonnis op de in
llet middel becloelcle conclusies cluiclelijk
geantwoord heeft dat aanlegg·er ingevolge
zijn verplichting tot vrijwaring geen aanspraak op een nienwe pachtperiode van
negen jaar maken kan, {laar dit een
nieuwe last zou uitmaken die niet in de
verkoopakte is voorzien, en clat hij om
dezelfde reden g·een aanspraak maken
kan op cle bepaling volg·ens welke !let
overnemingsrecht van de verpacllter niet
op een deel van het g·epacllte goed kon
uitgeoefend worden, overeenkomstig het
door artikel 1774, paragraaf 2, II, lid 3
van het Burgerlijk Wetboek opgelegcl verbod voor de periocle van eerste ingebruikneming· en voor de termijn van de wettelijke negenjarige verlenging ;
Overwegencle dat, in zover het middel
de reden critiseert waarbij het vonnis
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verklaart dat de overgangsbepaling van
artikel 20, II, lid 5, van de wet van
7 juli 1951 toelaat te allen tijde mits opzegging van twee jaar een einde te stellen aan de lopende pachten, cUe voor een
tweede periode van negen jaar hernieuwd worden, het middel tegen een
overtollige reden opkomt, vermits het
vonnis beslist dat aanlegger ingevolge
zijn verplichting tot vrijwaring geen aanspraak op een nieuwe pachtperiocle van
negen jaar Iran maken;
Overwegencle da t, in zover het mid del
het vonnis verwijt op artikel 1748 van
het Burgerlijk Wetboek te steunen, het
insgelijks overtollige redenen critiseert,
vermits het vonnis de opwerping dat de
opzegging geen gedeeltelijke overname
van het gepacht goecl kon bedoelen, beantwoordt door te verklaren dat aanlegger bij toepassing van de artikelen 1626
en 1628 van het Burgerlijk Wetboek vrijwaring verschuldigd is, hetgeen insluit
dat aanlegger jegens verweerders geen
aanspraak op om het even welk bij de
verkoop niet aangegeven pachtersrecht
mak en kan ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
30 september 1960. 1e kamer. Voo1·zitter en verslaggever, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.- GeUjlcl·widende conclusie, H. F. Dumon, advocaat-generaal.
Pleiters,
HH. Struye en della Faille d'Huysse.
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1° VOOHZIJDNING IN C.ASS.ATIE. EURGERLIJKE ZAKEN. - PERSONEN 'fEGEN
WELKE MEN ZICH KAN EN lvfOET VOORZIEN. VERWEERDER PARTIJ BIJ DE ALLEEN IN PERSOONLIJKE NAAM BESTREDEN BESLISSING. VOORZIENING DIE NIET TEVE:"!S TEGEN HEM IN
EEN ANDERE HOEDANIGHEID MOET GERICH'l'
WORDEN.
2° VERKEER. - WEGCODE VAN 1 FEBRUARI
1934. - SAMENLOOP VAN EEN HOOFD- EN SEOUNDAIRE WEG. VERBOD DOOR ARTIKEL 54-2 AAN DE GEBRUIKER VAN DE SECDNDAIRE WEG OPGELEGD. - BEGRIP.
1° Is niet gegroncl cle rlronrl van niet-ontvankelijkheicl tegen een voorziening in
burgeTlijke zaken opgewon;en en hierop
gesteuncl d·at zij tegen (le ver1veerster
ge1·icht is enlcel in hare persoonUjke
hoeclani,qheid en niet tevens in hare hoeclanighehl van moeder-wettige voogcles,

clan 1vannee·r cle verweerster enkel in
persoonz.ijke naarn b·ij ae best1·eden besUssing partij was.

2° A1·tUcel 54-'2 van ae W egcocle ·van 1 februari 1934 verbieclt aan cle gebnt'ilce1·
van een sec·nndcti-re 1veg de hoo1cl1veg op
te ri.iclen inrlien een ande1·e weggebnt·ilcer e1· op a•anl.;wwm ofwel in(lien, 1'elcening gehotulen onder meer met de snelheirt van deze laatste en met cle atstancl
waa1·op h·ij z·ich bevon(l, er een gevaar
voor aanrijding bestonrl (1).

(VAN MEERBEEOK EN ((EAGLE STAR INSURANCE
CY LTD >>, T. VETS EN CONSORTEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 maart 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over de door verweerder opgeworpen
grond van niet-ontvankelijkheid, hierop
gesteund da t cle voorziening tegen de weduwe Alfons Yerrelst persoonlijk gericht
is, doch niet tevens in hare hoedanigheid
van moecler-wettige voogdes over hare
minderjarige kincleren Constant Verrelst,
geboren op 19 juli 1939, en Irene Yerrelst,
geboren op 12 maart 1944;
Overwegende dat de voorziening gericht
is tegen al de personen die bij het bestreden arrest parti.i war en ; da t de groncl
van niet-ontvankelijkheid dienvolgens
niet kan aangenomen worden ;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 31-2° en 54-2° van
het koninklijk besluit van 1 februari 1934
op de verkeerspolitie, 97 van de Grandwet en 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat l1et bestreden arrest, na vastgesteld te hebben dat eerste eiser op een
hoofdweg reed, en bijgevolg de voorrang
van doorgang genoot, en zondet te ontkennen dat, zoals de conclusies van eisers het staande hielclen cc hij zich op ongeveer 3 m. 50 van de linkerkant van de
door hem bereden weg bevoncl, dit is te
zeggen juist op zijn reglementaire plaats
om naar links te zwenken en voldoende
plaats te laten om te luuisen en om langs
rechts te laten voorbijsteken >>, en dat
cc hij zich niet onttroken had aan het
zicht van de wegg·ebruiker die de voorrang verschulcUgd was, door helemaal
links te rijden », of minstens zonder de
conclusies van eisers over die bepaalde
punten te beantwoorden, beslist heeft dat
de kwestieuze aamijding enkel te wijten
was aan de cc schulcl >> van eerste eiser,
die, in strijd met artikel 31-2° van het
(1) Verbr., 7 october 1954 (A1'1·. Ve1·b1·., 1955,

blz. 60; Bull. en PASIC., 1955, I, 90),
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niet zon vermeden hebben het verkeer te
hinderen dat nit tegenovergestelde richting kwam gereden, en dat wijlen Verrelst, die van nit de secnndaire baan
kwam afgereden, geen font begaan had
om reden dat zij lang·zaam en voorzichtig de hoofdbaan zo kort mogelijk op
zijn rechterkant indraaide, dan wanneer
de weggebrniker die op een secnndaire
weg rijdt, de hoofdweg slechts mag oprijden indien er geen andere weggebrniker aankomt of indien, rekening honcleml
onder meer met de snelheid van deze
laatste en met de afstand waarop hij
zich bevindt, er geen gevaar voor aanrijding bestaat (artikel 54, alinea 2), dan
wanneer wijlen Verrelst dns de hoofdweg
niet mocht oprijden, vermits hij eerste
eiser op die weg zag aankomen, vermits
eerste eiser zich niet aan zijn .zicht onttrokken had en vermits bijgevolg er een
gevaar voor aanrijding bestoncl, en dan
wanneer door te beslissen dat het kwestiens anto-ongeval enkel aan de « sclmlcl ll
van eerste eiser te wijten was om reclen
dat hij niet de « voorzorg ll g·enomen had
cc te vermijclen het verkeer te hinderen
dat nit de secnndaire baan kwam gereden ll 1,)11 dat wijlen Verrelst geen enkele
font begaan had om reden dat hij langzaam en voorzichtig de hoofdbaan ingedraaid was, het bestreden arrest de rechten die, volgens de wet, aan de weggebruiker van de prioritaire baan toebehoren aan de weggebrniker van de secundaire baan toegekend heeft, clan wanneer
de prioritaire weggebruiker die op de
hoofdweg rijdt, door de op de secnn<laire baan rijclencle weggebruiker gezien
worclt, en zich op zijn reglementaire
plaats bevindt om naar links te zwenken,
niet als een onvoorzienbare hinclernis mag
lleschouwd worden, clan wanneer minstens de motivering van het bestreclen
arrest onzeker gelaten heeft of de feitenrechter in feite heeft willen beslissen dat
het onjuist was dat, .zoals de .conclusies
van eisers het staande hielclen, << wijlen
Verrelst, eerste eiser, die zich aan zijn
zicht niet onttrokken had, 011 <le hoofdweg gezien had en dat hij, desniettegenstaande, cle hoofuweg toch oprced ll en
dat << op het ogcnblik van cle aanraking·,
eerste eiser zich bevoncl op ong·evecr
3 m 50 van de linkerkant van de weg
die hi.i bereed, dit is te zeggen, jnist op
zijn reglementaire plants om naar links
te zwei1ken, volcloende plaats latend om
te krnisen en om langs rechts te laten
voorbijsteken ll, dan wel of hij in rechte
heeft willen beslissen clat, zelfs inuien
cleze feitelijke omstandighe<len juist waren, het toch aan wijlen Verrelst toegelaten was de hoofclweg in te clraaien, in
strijd met de rechtsregelen over de prio-

riteit in, clan wanneer deze ondnidelijkheid in de motivering aan het hof niet
toelaat zijn controlerecht over de wettelijkheicl van de bestreden beslissing nit
te oefenen en met het gebrek aan de
door artikel 97 van de Gronclwet vereiste
motivering gelijk staat :
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist dat het ongeval enkel aan aanlegg·er Van Meerbeeck te wijten is, omdat
hij, hoewel de voorrang genietend, bij
het nitvoeren van zijn mancenvre naar
links om de Volharuingstraat te Antwerpen in te slaan verznimd heeft er voor te
zorgen dat hij de wegg·ebrniker niet zon
hinderen die, links van hem opdagenll,
de baan insloeg waarnit hij zelf kwam ;
Overwegende dat het arrest, door aldns te beslissen, het in het middel aangehaalcl artikel 54-2 van het koninklijk
beslnit van 1 februari 1934 geschonden
heeft, naar lnid waarvan de weggebruiker, die op een secnndaire weg rijdt,
slechts de hoofdweg mag oprijden indien
er geen andere weggebrniker aankomt of
indien, rekening hondend onder rneer met
de snelheicl van deze laatste en met de afstand waarop hij zich bevindt, er geen
gevaar voor aanrijding bestaat;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing ;
veroordeelt verweerders tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van be- .
roep te Gent.
30 september 1£GO. 1 6 kamer. Voorzitte1·, H. Vanclermersch, raadsheer
waarnemencl voorzitter. - 11 erslaggeve·r,
H. Rutsaert. - GeUflcl1tidende oonolusie,

H.

F.

Dnmon,

advocaat-g·eneraaL

Ple'iters, HH. Struye en Van Leynseele.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. CONCLUSIES VAN EEN PARTIJ ENKEL BEWERENDE DA'l' EEN VERKOOPOVEREENI<OMST NIET
IN HAAR NAAM DOOR HAAR AGENT GlcSLOTEN
WERD. - RECHTER DIE DIT MIDDEL REGELMATIG VERWERP'l'. - RECHTER NIET VERPLICHT, BIJ GEBREK AAN BETWISTING OVER
DIT PUNT, SPECIAAL IN 'l'E GAAN OP DE MACHT
VAN DIE AGENT OM EEN SCH!ciDSRECRTELIJK
REDING IN DIT CONTRACT IN TE LASSEN.
W annem· in haa1· oonolttsies een pa!·t-if
zioh e·rtoe bepe!'lvt heeft te oeweren clat
een vel'lcoozJoontraot n·iet in. /war n.amn
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de naam van Jw,ar agent cUe n·iet gemachNgrl was om hanr te binden, moet
rle ;·echter welke cUt middel OZJ piusende
·wijze bea,nt·woonlt en besz.ist dat de
a,qe11t als lastheblwr van de prl'l'tij gehanrlelcl lleejt, niet /Jovendien, en bij gebrelc aan speciale betwisf'ing desbetretfend, nacler ;·echtvaarrcUgen clnt een in
de o·vereenkomst ·ingelnst schei!lsrechteli:ik berling clic partij bindt.
(N. V. « EXTREPRISES GE~lERALES TRANSHIPPING)), 'I'. N. V. (( USINES TEXTILES nf:UNIES
DE BELGIQUE UTEXBEL Jl.)
ARREST.

HE'i' HOF; - Gelet oiJ llet bestreden
arrest, op 17 tlecem!Jer 1958 gewezen door
llet Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste midclel, afgeleicl nit de
schending van llet artikel 97 van de
Gromlwet, cloordat het bestreclen al'l'est
aanneemt clat zelrere Florkin, in zijn on"
clerhandelingen betreffende cle verkoop
nan verweerster van 45 ton Iraans ka"
toen, opgetreclen is als aangestelcle, of
minstens als regelmatig gemanclateerde
van eiseres, die dus door het in llaar
naam door gezegde l1'1orkin gesloten contract gebonclen is, clan wanneer de bestreden beslissing geen enkel element tot
bevestiging van cle macllten van Jl'lorkin
aanhaalt, vermits het aanneemt clat llet
door verweerster aanvaarde aanbocl door
zekere Hnbain llanclelend in naam van
Florkin gedaan wercl; dat Hnbain op
4 deeember 1!!50 bet contract bevestigde
in naam van Florl;:in die llet zijnerzijcls
op 31 december bevestigcle en daarna de
voorlopige factum· opstelcle, terwijl l!et
arrest ten andere onderstreept clat, eiseres, die niet op de hoogte was van al wat
Florkin geclnan had, hem op 8 januari
19C1 te Geneve opriep om inliclltingen te
!Jekomen, wat een v66rafstaanr1e optlracht
uitslnit, zodat llet arrest onvolcloende g<~
motiveercl is daar l!ct niet bepaalt ingevolge welke omstnn<1iglln1en eisere::;, die
de zaken van lwt bi,ilmis te Teheran
leidde, een volmacl!t aan Florkin zou gegeven heblwn, of minstens tegeustrijclige
motieven inroept, vermits llet arrest Ilet
bestaan van een volmach t vaststelt na een
element te hebbcn ingeroeven aat die volmacllt tegenspreekt :
Overwegende <lat llet middel het arrest
verwijt geen enkel element ann te halen
waaruit blijken zou dat de genoemcle
Florldn niet in eigen naam doch als aangestelde of als lastlH?bber van aanlegster
zou zijn opgetreden ;
Overwegende <lnt 11et hof van lleroep
bewnste lastgeving OJJ een reeks elemen-

ten steunt en onder meer Ilierop : 1 o dat
aanlegster een bijhnis lleeft te Telleran,
hetwc,lk onder de naam << Transhipping
Teheran Jl bekeml staat en waarvan zij
niet betwist llet algemeen bestuur nit te
oefenen, cle zaken te beheren en desgevallell(l af te lwndelen, en clat al cle
!Jrieven ter zake de melding « siege Teheran Jl dragun; 2° clat de brief van 4 december 19,'>0, nitgaande van cle genoemae
Hubain, in de volgende llewoordingen is
opgesteld << nous avons l'honneur de vous
confirmer la vente suivante pour compte
de nos correspondants J. L. Florkin, Societe Transhipping it Teheran, Iran JJ, en
dat op de op 31 december 1\J50 door Florkin opgestelcle brief met betrekking tot
de litigieuze zaak, vermeltlt « Venclenr,
Transhipping S.A. var Florkin Jl; 3° dat
het door bet litigieuze contract voorzien
krediet ten bate van een znstervennootschap van aanlegster geopenrl werd, lwtgeen niet anclers kon geschieclen aan
volgens de omlerrich tingen van uanlegster of, wat op lletzelfde neerkomt, van
haar bijhnis te Teheran; 4° dat aanlegster ztch steeds als de~ werl;:elijke verkoper gedroeg en dat zi.i 011 4 januari 1951
aan Hu!Jain telegrafisch seimle « . .. Instruisons Florldn expedier nos 43 tonnes
Utexbel JJ; en op 8 januari 1!J51 aan Hubain schreef << nons vous informons que
des reception dn credit no us a vons donne
a notre bunqne des instructions pour son
transfert a notre siege de Teheran Jl ;
5o clat door haar scluijven van 15 januari 1\!51 aanlegster zicll andermaal formeel verbond de 45 ton, voorwerp van
de verkoop, kortelings te verzenden;
Overwegende dat het llof van beroep
aldus zijn lleslissing regelmatig gemotin~erd heeft volgens welke Florldn voor
rekening van aanlegster gehandelcl lleeft;
en dat de omstancligheid, waarop ltet arrest verder wijst, dat uanlegster Florkin
te Geneve opriep om inliclltingen te bekomen, geenzins het bestaan van een Volmacht ter zake uitsluit en geenszins strijdig voorkomt met de tot staving van het
bestaan van een lastgeving ingeroepen
gegevens;
Da t bet mid del bijgevolg feitelijke
gronclslag mist;
Over het tweecle micldel, afgeleicl nit
tle scllemliug van cle artikelen 1084, 1985,
1!!87, 1\J:\S, meer inzonderhei<l 1989 en,
voor zoveel als noclig, 138± van lwt Burgerlijk Wetboek en !J7 van <le Grondwet,
doordat het bestreden arrest aanneemt
dat eiseres gelJOnclen i;; door een comi)l'Omissoire chtusule van een door zekere
Fl or kin onclertekeml contract waarbij de
lletwistingen tnss<~n haar en verweerster
ann de arllitrale lwmer van <le Jmtoenmarkt te Gent omlerworpen zijn, zoncler
te omlerzoeken of l1'1orkin wel gemach-
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aanvaarclen (schending· van artikel 97 van
HOGERE MILITIERAAD. VOORZIENING BIJ
cle Gron!lwet) en dan wanncer, vermits
NIET AANGE'l'EKENDE ERliCH'. ~hE'l'-ON'l'VAt~
eiseres betwistte door cle Jmndelingen
KELI.TKHEID.
van Florkin te kunnen gebonden zijn, de
feitenrechter diende te onderzoeken of
deze, gemachtigd o1u een contract te slui- 1° Is te laat ingestelil, en aed!.alve niet
ontvwnlceUjlc, cle voo'!·ziening van cle
ten, ook gemachtigd was er een comprocliensttJlichUge, tegen een besUss·ing van
missoir beding in te lassen en te aanvaarrle hoge milit-teraacl, ~vellce aan rle ,gritden, welk be{ling het mandaat of de
fie van het hot van cassat'ie mee·r c/.an
hocclanigheicl van zaakvoercler welke het
vi,iftien ila,qen •Jw cle ontvanost van cle
arrest inroept niet veronclerstelt (schenlcennisgeving vwn clie besliss·ing gezonding der anclere in het mi(]del ingeroepen
rlen is (1). (Wet van 15 juni 1931, arwctsbepalingen) :
tikel 52.)
Overwegende da t het midclel niet aanvoert clat aanlegster in haar conclusies 2° Is niet ont·vanlcelijk rle voorziening bij
n·iet te·r post aangetel.:encle brief tegen
zou voorgehouden hebben dat, zelfs ineen besUssing van cle hoge mil-itie·raacl
cHen Florkin gemachtigd was om in haar
ingestelrl (2). CW et yan 15 juni 1951,
naam een verkoopcontract met verweerart. 52.)
ster te sluiten, hij nochtans de macht
(RADOUX.)
niet hacl om een scheidsrechtelijk beding
in het contract in te lassen, ofwel dat
hij om een be1malde rechtsreden of feiteARREST.
lijke reel en daartoe niet gemachtigd was;
Overwegende clat het bestreden arrest
HET HOF; ~ Gelet op de bestreclen
dienvolgens aan hct vormvoorschrift van
beslissing, op 7 juni 1957 gewezen door
artikel 97 yan de Grondwet volclaan heeft,
waar het, na beslist te hebben (]at aan- cle lloge militieraacl;
legster door het verkoopcontract gebonden
Over de ontvankelijkheicl van de voorwas, vaststelt da t zij ook door het erin ziening;
begrepen scheidsreclltelijk heeling gebonOverwegende clat, naar lnicl van artiden was :
kel 52, paragrafen 2 en 4, van de wet
Overwegende <lat uit llet bestreden arvan 15 juni 1951 op de dienstplicht, de
rest niet voortvloeit dat het zou beslist
voorziening van de dienstpliclltige op
hebben, zoals door het middel ondersteld straffe van nietigheid moet ingesteld worwordt, dat ·aanlegster door llet scheicls- clen binnen vijftien dagen na de ontrcchtelijk heeling· gebonclen was wegens de
vangst van de kennisgeving van de aanenkele omstandigheid dat Florkin een gevallen beslissing, door middel van een
zaakvoerder was of een lastgeying gekre- ter post aangetekende brief;
gen had;
Overwegencle dat uit de stukken
Dat het middel niet kan aangenomen waarop het hof vermag acllt te slaan
worden;
blijkt clat van de bestreden beslissing op
Om clie redenen, verwen)t de voorzie- 13 juni 1957 aan aanlegger kennis gegening; veroordeelt aanlegster tot de kos- ven werd; waaruit volgt c1at de voorziening, welke bij eenvouclige brief op 28 mei
ten.
1\l60 aan de griffie van llet llof werd g·e30 september 1960. 1 6 kamer. zonden, niet ontvankelijk is;
TToorzUter, H. Vandermerscll, raadslleer
Om die rcdenen, verwerpt de voorziewaarnemend voorzitter. - Ve·rslarwever,
H. Rutsaert. - Geli.ilduiilenrle concl.nsie, ning·.
H. F. Dumon, aclvocaat-generaal.
3 october 1960. - 26 kamer. - TTOOI"ZitPlei.ters, HH. Van Leynseele en Van Ryn.
ter, H. Giroul, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslagr;e·re·r, H. I.onvermx.
- GeU,iMwillenrle conolnsie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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1o VOORZIENING IN CASSATIE.
'l'EnMIJN. l\1ILI'l'IE. BESLISSING VAN
DE HOGE MILI'l'IERAAD. VoORZIENING VAN
DE DIENS'l'PLICHTIGE. MEER. DAN VIJFTIEN
DAGEN No\ DE ON'l'VANGST VAN DE JCENNISGEVING.
- · 'J'E LAA'l' Il'\GE3'IELDE YOORIZIENING.

(1) Verbr., 19 mei 1958 (Bull. en

PASIC.,

1958,

I, 1039).
(2) Verbr., 29 juli 1956 (Bull. en
1956, I, 761).
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VERKEER. VERKEERSVOORRANG VAN DE
RPOORVOER'TUIGEN. DRAAGWIJDTE EN UI'!'GESTREK'l'HEID.

De verlceeJ·svooJYang op de sporen, door
de aJ·tilcelen 18 van de W egcode van
8 april 1954 en 14 van het lcon·inklijk
beslt;it van 18 october 1957 aan de
spoorvoeJ·t·uigen
eJ'kencl,
impliceert,
1JOO'/' de andeJ·e weggebru'ilceJ·s, de verlJlichting van d'it voertuig (le doorgan,q
vrij te laten, behO'l(,(lens teUeUjlce omstandigheden die een gpond van J'echtvaaJ·diging ttitmaken (1).
(SCHOOVAERTS Ell'• MAATSCHAPI'lJ YAN Il\'TERCOl\>1l\fUNAAL YERYOER TE BRUSSEL, T. CHANTR!IE.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het arrest, door
het hof in de zaak op 20 april 1959 gewezen;
Gelet op het bestreden arrest, op 13 october gewezen door het hof van beroep
te Luik, uitspraak doende als hof op verwijzing;
Overwegende dat het Hof van beroep
te Brussel bij een op 31 october 1958 gewezen arrest aanlegger schuldig verklaarde aan overtreding van de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek en
hem veroordeelde tot het betalen van
schadevergoeding a an verweerder;
Overwegende dat het hof bij arrest
van 20 april 1959 dit arrest verbrak in
zover daarbij over de burgerlijke vordering uitspraak werd gedaan, de verbreking evenwel niet slaande op de beschikking waarbij beslist is dat aanlegger een
fout begaan heeft die het ongeval veroorzaakt heeft en waardoor hij aansprakelijk is;
Over het tweede middel, afgeleicl uit de
schending van de artikelen 7, 18, 25, 104,
106 van het verkeersreglement (koninklijk besluit van 8 april 1954), 13, 14, 18
van het koninklijk besluit van 18 october
1957 houdencle regeling, onder meer, van
bet verkeer op spoorwegen, 1382, 1383,
1384 van het Burgerlijk Wetboek; 97 van
de Grondwet; cloordat het bestreden arrest, na erkend te hebben dat « de voorrang onbetwistbaar aan Scboovaerts toebehoorde JJ, weigert te erkennen dat ver(1) Raadpl. verbr.,
Yerbr., 1954, biz. 383;
475) ; 26 februari en
PASIC., 1959, I, 651 en

1 februari 1954 (A1·r.
Bull. en PASIC., 1954, I,
29 april 1959 (Bull. en
832).

weerder Chantrie, die deze voorrang niet
in acht genomen heeft, verantwoordelijk
was, omdat << artikel 18 de gebruiker van
de openbare weg verplicht bet spoor vrij
te maken en er zich zodra mogelijk van
te verwijcleren; dat deze mogelijkheid
ter zake bepaald werd door de omstancliglleicl clat het verschijnen \·an J1et
groene licht een aantal voertuigen liet
aanzetten in de stroom waarvan de automabie! van de burgerlijke partij · een
sterk !Jelennneren<1e en gevaarlijke hindernis zou uitmaken; dat, zo weliswaar
het lichtsignaal, bij het openstellen van
de doorrit, het doorrijclen toestaat .zonder het te gebieclen, het zeker is clat in
feite op een clrnk kruispunt in een grote
stacl de automobilisten tot plicht hebben
van de door de ·signalisatie aangekoncligcle vrijlleid van doorrit met de grootste voorzichtiglleid en de grootste spoed
gebruik te maken Jl, dan wanneer : 1 o er
uit de voorheen in de zaak gewezen beslissingen en uit de conclusies der partijen blijkt dat Cbantrie, verre van zich
van het spoor te verwijderen, zich daarop
begeven beeft toen de tram zeer dicht
genaclerd was; 2° cle plicllt der automobilisten, van de door de signalisatie verleende vrijheid van doorrit gebruik te
maken ben niet ontslaat van cle verplichting de vigerende wetten en reglementen
na te leven en, onder meer, de « onbetwistbare Jl verkeersprioriteit die aan de
spoorvoertuigen verleend is in acbt te
nemen, zodanig dat het vonnis op niet
passende wijze met redenen omkleecl is ;
Overwegende dat het bestreden arrest
erkent « dat de verkeersvoorrang aan
Schoovaerts toebeboorde JJ, docll erop
wijst dat de mogelijklleid het spoor vri.i
te maken « ter zake bepaald werd door
de omstandigheid dat bet verschijnen van
bet groene licbt een aantal voertuigen
liet aanzetten in de stroom waarvan de
automobiel van de burgerlijke partij een
sterk belemmerende en gevaarlijke llindernis zou uitmaken Jl en <c clat het zeker
is dat in feite op een zeer druk kruispunt
in een grote stad de automobilisten de
plicht llebben van de door de signalisatie aangekondigde vrijlleid van cloorrit
met de grootste voorzichtigheicl en de
grootste spoecl gebruik te maken J>;
Overwegende clat cle verkeersvoorrang
die toebehoort aan de bestuurder van
een spoorvoertuig voor de andere weggebruikers de verplichting impliceert
voor clit voertuig de doorgang vrij te laten;
Overwegende dat de door het arrest
ingeroepen omstandigheden verweerder
van deze verplicllting niet ontsloegen;
Dat het arrest, daar het niet vastgesteld beeft clat verweerder zich op een
grand van rechtvaardiging kon beroepen,
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kunnen, enerzijds, verkaren dat de voorrang aan de trambestuurder toebehoorde
en anc1erzijds, beslissen, dat verweerder
geen font begaan had door het spoorvoertuig niet te laten voorgaan;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, en zom1er dat er termen aanwezig zijn tot het onder.zoeken
van de andere middelen welke niet tot
een ruimere verbreking kunnen leiden,
verbreekt het bestrec1en arrest; beveelt
dat melcUng van cUt arrest zal ·gemaakt
won1en op de kant van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder tot de
kosten.

ze

3 october 1!J60. kamer. - VoorzUte1·, H. Giroul, raadsheer waarnemenc1
voorzitter. ~ Verslaggeve1·, H. Polet. GeUjlclwiclencle concl·nsie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pefters,

HH. della Faille d'Huysse en Van Leynseele.
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HOGER BEROEP.
STRAFZAKEN.
VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK
DAT UITSPRAAK DOET OVER DE DAGV AARDING
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN EEN
JlEKLAAGDE EN OVER DE RECH'l'S'l'REEKSE DAGVAARDING VAN DE JlENADEELDE PARTIJEN 'l'EGEN EEN ANDERE JlEKLAAGDE. ~ HOGER BEHOEP VAN DE JlENADEELDE PARTIJEN EN VAN
HE'l' OPENBAAR MINIS'l'ERIE. HOGER BEROEP VAN HET OPEN!lAAR MINISTERIE HIEROP
GEGROND DA'l' ER TERMEN WAREN Ollf GEHEEL
DE ZAAK OPNIEUW V06R HE'l' HOF VAN BEROEP
'l'E llRENGEN.- DRAAGWIJDTE VAN DI'l' HOGER
JlEROEP,

1Vannee·r, nculat cle co1TecUonele 1'echtbank b·ij een zeltcle vonn·is nUspmak
heett geclaan ove1· cle clagvaartling van
het openbaa·r ministe1·ie tegen een beklaagcle en ove·r cle ·rechtskeelcse clagvaaJ-cUng van cle benacleelcle partijen
tegen een ancle·re belclaagcle, cle btwgerlijlce partijen en het openbaar ministerie hoge1· beroep hebben ingestelcl,
heett het hot van be·roep wetUg hie·mit
lcnnnen atleiclen clat het hoge1· beroep
van het ovenbaa1· ministe1·ie hie1·op gefi1'01Ul i.s clat er tennen zijn om geheel
cle zaak ozm·ienw v661· het hot van beroep te brengen, clat cl'it hager be1·oe1J
z·ich ·u:itstrelct tot cle besUssing uewezen ove·r cle pttblieke vorcle1'ing cl·ie aan
cle gang gebracht ~vercl cloot· cle clagvaa1·cling van cle benacleelcle pMf'ijen.

(PROCUREUR-GENERAAL JliJ HE'l' HOF VAN llE·
ROEP TE LUIK, T. DOCQUIER, SPERONI EN
P. V. B. A. CC MAYER E'l' FILS ll; DOCQUIER, T.
SPERONI EN P. Y. Jl, A. CC MAYER ET FILS ll.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 october 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Lnik;
I. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de over de publieke vordering
gewezen beslissing :
Over het middel, door de procureur-generaal bij het Hof van beroep te Luik
ingeroepen en afgeleid uit de schending
van de artikelen 1 van de wet van
17 april 1878, de voorafgaande tftel van
het Wetboek van rechtspleging in strafzaken inhoudende, 202 van het Wetboek
van strafvordering, gewijzigd door artikel 7 van de wet van 1 mei 1849, doordat,
hoewel hij de recllter in beroep geen hoger beroep van het openbaar ministerie
tegen de vrijspraak van de rechtstreekse
gedagvaarde Docquier aanhangig was en
de tegen deze ingestelde publieke vordering dienvolgens niet bij die rechter aangebracht was, het hof van beroep desniettemin tegen Docquier een strafveroordeling uitgesproken heeft, zodoende de
overbrengende werking van het hoger
beroep miskennende en derhalve nlt·ra
petita uitspraak doende :
Overwegende dat uit de stukken der
rechtspleging blijkt : 1° dat de Correctionele Rechtbank te Aarlen bij een
zelfde, op 25 april 1959 gewezen vonnis,
uitspraak gedaan heeft over de haar
voorgelegde publieke en burgerlijke vordering, en onder meer over de tegen
Docquier ingestelde publieke vordering
die aan c1e gang gebracht was door de
rechtstreekse dagvaarding van de burgerlijke partijen Speroni en c< Societe
Mayer l>, en door het openbaar ministerie
vervolgd was; zo dat, bij akte van hoger
beroep van Speroni en van de cc Societe
Mayer et fils ll van 2 mei 1959, gericht
tegen voormeld vonnis van 25 april 1959
en ingesteld zowel tegen de strafrechtelijke als tegen de burgerlijke beschikkingen van dit vonnis, de in burgerlijk opzicht op de rechtstreekse dagvaarding
van Speroni en de <c Societe Mayer et
fils l> gewezen beslissing door dezen regelmatig aangevallen en bij het hof van
beroep aanhangig gemaakt werd; 3° dat
het openbaar ministerie van voormeld
vonnis in hoger beroep gckomen is bij
een op ·4 mei 1959 afgelegde verklaring,
luidende dat dit beroep tot doel heeft
geheel de zaak opnieuw v•66r het hof te
brengen gezien de door Speroni en de
c< Societe Mayer )) ingestelde hogere beroepen;
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Overwegende da t bet bestreden arrest
uit deze elementen van de rechtsplcging,
waaruit lJlijkt dat bet boger beroep vau
het 011enbaar ministerie tot doe! had gelled de zaak opnieuw y,66r de rechter in
hoger lJeroep te brengen, op grond onder
meer van het hogcr beroep dat door de
burgerlijke partijen Speroni en << Societe
Mayer JJ ingcsteld wus ten aanzien van
hun !Jij rechtstreel;:se dagnuuding ingeleide !Jurgerijke vordering, wettig heeft
lmnnen afleiden dat de pulllieke vordcring, door het openbaar ministerie tegen
Docquier ingesteld, nadat zij aan de gang
ge!Jraeht was door de rechtstreekse dagvaarding van de burgerlijke partijen,
regelmatig llij het hof van lleroep aanhangig was;
Dat eruit volgt dat l1et middel feiteli.ikc grondslag mist;
En overwegende, voor het overige, wat
lJetreft de publieke vordering ingesteld
tegen aanlegger en verweerder Docquier
en tegen verweerders Speroni, beldaagde,
en de personenvennootschap met beperkte
aanspnllmlijklleid « Fran(;ois Mayer et
fils JJ, lmrgerlijke verantwoordelijke, dat
de substantH\le of op straf van nietiglleid
voorgeschreven reclltsvormen werden nageleefd en da t de beslissing overeenkomstig de wet is;
II. In zovc>r de voorzic>ning van aanlegger Docquier gericht is tegen de beslissingcn, gewczen over de door de burgerlijke partij Speroni t0gcn hem, en de
door hem tegen verweerders Speroni, beklaagde, en de personenvennootschaD met
beperkte aansprakelijkheid << Mayer et
fils JJ, burgerlijk Yerantwoordelijke, ingestelde burgerlijke vorderingen :
Overwegende dat bet anest geen uitspraak geeft over een betwisting omtrent
de bevoegdheid en geen eindbeslissing is
in de zin van artikel 416 van het Wethoek van strafvordering, vermits bet
zich ertoe beperkt de partijen tot het betalen van provisionele vergoedingen te
w~roordelen en een expertise te gelasten ;
dat de tegen deze beslissingen ingestelde
voorziening dienvolgens niet ontvankelijk
is;
III. In zover de voorziening van aanlegger Docquier gericllt is tegen de beslissing, gewezen over de vordering van
de personenvennootschap met beperkte
aansprakelijklleid « Mayer et fils JJ, burgerlijke partij, tegen aanlegger Docquier,
beklaagde :
Overwegende dat aanlegger Docquier
geen mid del doet geld en;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanlegger Docquier
tot de helft der kosten, en laat de wederhelft ervan de Staat ten laste.

3 october 1960. - 2e kamer. - Vom·r:!itter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Versla,qgever, H. de Waersegger.
Gelij kltiiilenlle
conclusie,

H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

2e

KA!VIER. -

3 october 1960

1" VERKEER. - WEGCODE VAN 10 DEOE~I
BER 1958, ARTIKELEN 15 EN 16. - VOORRANG. - KRUISPUNT. - PLAA'l'S WAAR DE
VOOHRANG llEPAALD WORDT.
2° OASSATIE. UITGESTREK'!'HEID.
STRAFZAKEN. - \TOORIZIENIKG VAN DE BEKLAAGDE. - 0ASSATIE VAN DE BESL!SSING
OVER DE PUBLIEKE VORDERlNG. GEVOLGE:N
OP DE BESLISSINGEN BETREFFENDE DE DOOR
EN TEClEN DE BEKLAAGDE INGES1'ELDE BURGE,Rl-

LIJKE \'ORDEJUNGEN.
1o De ve1·keersvoorrang op een door twee
of meer openbare we,qen gevo·nnd kruistmnt wonlt beoonleeld volgens cle l.:enmerlcen wellue cle wegen vertonen OJJ !le
plaats tvaar de bestu.nrcler het l"ntispu·n t
nacle1·t en niet otJ het punt toaa·r de weoon op het 7cnt:istmnt ·in ellcaar overgMtn (1), noah op cle plaats waar eventtteel een botsing heett ]Jlartts gerwepen (2). (VVegcode van 10 december 1958,

art. 15 en 16.)
2° De casMttie, op de

voorzienh~g van de
beklaagde, van de besUssin{! ove·r rle Tfltblielce vorderin{! b1·engt met zich de cassatie ·van rle beslissin uen over cle zo1vel
teuen als door rle bekl,rtagtle ingestelrle
lntr{!erlijke vorrlerinrJen, besUssingen rUe
het gevolg z1jn ·~:an de eerste (3).

(GOEDEH'l'IER, T. RF.NJ;; BOGAERT
EN RAYMOND BOQAER'r.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 4 december 1959 in boger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Brussel;
(1) Raadpl. verbr ., 13 januari 1958 (Bnll. en
PAsiC,, 1958, I, 495) en de in noot 1 vermelde
arrest en; 3 november 1958 en 23 februari 1959
(ibid., 1959, I, 232 en 629).
(2) Raadpl. verbr., 15 september 1958 (B-ull.
en PAsrc., 1959, I, 51) en 14 december 1959
(ibirl., 1960, I, 447).
(3) Verbr,, 28 juni 1959 (Bnll. en PAsiC., 1959,
I, 102,1.).

-109I. In zover cle voorziening gericht is tegen de beslissing over ·cle tegen aanlegger
ingestelde publieke vordering· :
On~r het middcl, ufgeleid nit de scllending vm1 de artikelen 15, 16-1-a van llet
Algcmeen Heglement op de politic van het
weg·verkeer, zoals het gewijzigcl en bijgewerkt is door het koninklijk besluit van
10 december 1958, 97 van de Gronclwet,
1382, 1383, 1384 van bet Burgerlijk Wetbock, ::: en 4 van de wet van 17 april 1878,
de inleiclende titel tot bet W etboek van
rechtsvleging in strafzaken bevattende,
<loor(hlt llet bestreclen vonnis, lletwellz de
beroepen. beslissing bevestigt, aanlegger
wegens overtrec1ing van voormeld artikel 16-1-a tot een g·eldboete van 1.000 frank
tot de kosten van de publieke vordering
en de rechtstreekse dagvaarcling veroordeelt en nan tweecle verweercler een vergoeding· van 25.000 frank toekent, om de
redenen clat aanleg·ger op het kruispunt
waar bet ongeval plants g·egrepen heeft
een weg met enkele rijbaan zoncler spoorlijn is komen uitgereden, terwijl eerste
verweercler gecluremle e11ige tijd sedert
hi.i op het krniBpunt g·ekomen was een
spoor gevolgcl had en mits<lien prioriteit
genoot op de voertuigen komencle uit de
straat van waar aanlegger kwam gereden,
de aangevallen beslissing· verklaremle dat
de kenrnerken van cle weg die verweerder
op bet kruispunt kwam uitgereden niet in
aanrnerking mocbten genomen worden, en
dat slechts op het uitzicht van de <loor
hem gevolgde weg op het kruispunt zelve
acht behoefde te worden geslagen, dan
wanneer de rangorcle onder de openbare
wegen op een kruispunt beoorcleelcl wordt
volgens de kenmerken wellze die wegen
vertonen op cle plaats waar de weggebruikers cla t kruispunt nacleren en niet in het
millden van het kruisvunt, {lerhalve, ten
deze, het bestreclen vonnis, door te weigeren rekening te houden met de kenmerken
van cle weg- die eerste verweerder kwam
uitgereclen, de regelen betreft'ende de prioriteit geschonclen heeft; en dan wanneer,
in ieder geval, de beslissi:ug· van dit vonnis
niet wettig met redenen omkleed is, claar
uit het feit een spoor te vo1gen nooit een
prioriteitsrecht voor de weggebruiker kan
voortvloeien, naarclien de verkeersvoorrang alleen gelclt voor de weg waarin ee11
spoor ligt dat de zijweg over geheel zijn
breeclte kruist :
Overwegemle dat aanlegger door tweede
verweerder rechtstreeks geclagvaard is nit
llooftle van overtrecling van artikel 16-1-n
van het verkeersreglement van 10 december 1958;
Overwegende dat nit het bestreclen vonnis blijkt dat aanlegger en eerste verweerder, die per automobiel de openbare weg·
volgclen, allebei op het kruispnnt, door het
bestuur « l\'Iennekensplein ll geheten, we~

gen met een rijbaan ZO!ltler spoor kwamen
nitgereclen, clat aanleg·ger rechts van eerste verweerder kwam en dat de voertuigen
op het kruispunt met elkaar in botsing·
kwamen;
Overwegem1e dat het bestreden vonnis
steunt op de beschouwing dat « op cle
plaats van de botsing, Bogaert ~ hier eerste verweercler ~ gellurende enige ti.id serlert hi.i op het krnispunt g·ekomen was
een spoor volgde ll en dat er geen termen
zijn om acht te slaan op << het feit dat cle
weg die hij aanvankelijk kwam uitgereden op dat moment hetllelfcle uitzicllt hall
als die waar rechts van hem beklaagcle
Goellertier, hicr uanlegger, kwam uitgeretlen ll, om te beslissen clat hij verkeersvoorrang llacl OD het voertnig van annleggel' dat rechts van hem kwam gereden en
deze bij toepassing van artikel 16-1-c~ van
het verkeersreglement te veroordelen;
Overwegencle dat de verkeersvoorrang
op het kt•nisvunt, gevormcl door de .zich
daarop verenig·ende wegen, beoordeeld
worclt volgens de kenrnerken welke die
wegen vertonen op de plaats waar cle bestunrtlers bedoeld kruispunt naderen, en
nict op het punt waar die wegen op het
kruispunt in. elkaar overgaan, noch op cle
plaats waar eventueel een botsing heeft
plaats gegrepen; dat cleze regel, die uit lle
termen zelve van artikel 1G-2-a van net
verkeersreglement vail 8 april 1954 blijkt,
niet gewijzigcl is {loor artikel 16-1-n van
het verkeersreglement van 10 december
1958 hetwelk ten tijde van de fciten toepasselijk was;
Dat eruit volgt dat het bestreden vonnis
niet wettig heeft kunnen beslissen dat eerste verweerder het prioriteitsrecht genoot
jegens aanleg·ger die rechts van hem het
krnispunt kwam ingereden, op grond van
de enkele omstandigheicl dat op de plaats
van de botsing, in het kruispunt, er in cle
door eerste verweercler gevolgcle weg een
spoor lag;
Dat het mklclel gegrond is ;
II. In zover de voorziening· gericht ifl
teg-en de beslissingen, gewezen over cle
burgerlijke vorcleringen, ingesteld enerzijcls door aanlegger en anclerzijcls door
tweeLle verweerder :
Ovenvegencle clat cle verbreking van de
beslissing- over de publieke vordering de
verbreking met zich brengt van de beslissingen gewezen over de door aanl~gger teg-en verweerders en over de tegen hem
tloor tweede verweerder ingestelde burgerlijke vorclering, naarclien cleze laatste beslissingen gevolgen van cle eerste beslissing
zijn;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden vonnis, behalve in zover daarbij over
de tegen verweerclers ingestelde publieke
vordering uitspraak g·edaan is; beveelt dat

-110melding van dit arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerders
tot de kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Hechtbank te
Nijvel, zitting houclende in boger beroep.

1° Kan het voorwern van een ontvanke-

taaf Sterck gewezen arrest, waar!Jij deze
wegens verkrachting en zedenschennis
veroordeeld is ;
Gezien het onderzoek dat door het Hof
van !Jeroep te Luik overeenkomstig artikel 445 van het Wetboek van strafvordering verricht is;
Gelet op het met redenen omklede arrest van 24 december 1959 waardoor voormeld hof het advies geeft dat er geen
termen tot herziening zijn;
Gelet op de voorziening wellm de 46 januari 1960 door Sterck tegen evengemeld
arrest ingesteld is ;
Overwegende dat het arrest waardoor
een hof van beroep een advies heeft omtrent de vra ag of er tot herziening termen bestaan niet va tllaar is voor een
voorziening in cassatie, daar dergelijk
arrest, naar luid van artikel 445 van het
Wetboelc van strafvordering en wat het
gevoelen van het Hof van beroep ook zij,
moet worden voorgelegd aan het hof van
cassatie hetwelk de plicht heeft na te
gaan of het onderzoek overeenkomstig de
wet geschied is;
Overwegende dat het onderzoek regelmatig is geweest en dat het Hof van beroep te Luik van mening is <lat de feiten
niet afdoende genoeg schijnen om tot
herziening aanleic1ing te geven;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de aanvraag tot herziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

lijlce voorziening niet zi,in het art·est
waa,nloor een. met het onderzoelc 'l)an
een aanvraa,q tot herzienin{! belast hot
van beroep zijn advies over die aanvraag 1titbTengt (1). (Wetb. van straf-

Z'itter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - T'erslnggevet·, H. de Waersegger.
GeU:ikl1tidende
oonolusie,

3 october 1960. - 2" Immel". - Voorz1tH. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Yet·slaggever, H. de Waersegger.
GeUjJcl1l'idende
oonolusie,
H. Paul JYiahaux, advocaat-generaal.
PleUers, HH. Ansiaux en Demeur.
tm·,
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1° VOORZIIDNING IN CASSATIE.
BESLISSINGEN WAARTEGEN MEN ZICH ll:AN
I'DORZIEN. - S•rRAFZAKEN. - HERZIENING.
- ARREST WAARDOOR HET HOF VAN BEROEP
ZIJN ADVIES UITBRENG'l'. VOORZIENING
NIE'l' ON1'VANKELIJK.
2° HERZIENING.- 0NGUNS'riG ADVIES VAN
HET HOP VAN BEROEP. - ADVIES MET REDENEN Dni:KLEED EN NA EEN REGELMATIG ONDERZOEK UITGEBRACHT.
VERWERPING
VAN DE AANVRAAG TOl' HERZIENING.

vordering, art. 445.)
2° Op het met Teflenen omlclede advies van

3 october 1960. -

ARREST.
HET HOF; ~ Gelet op het arrest van
20 april 1959 waardoor het llof beveelt
dat het Hof van beroep te Luik zal onderzoeken de aanvraag tot herziening van
het door het Hof van beroep te Brussel
op 13 augustus 1954 tegen aanlegger Gus(1) Verbr., 5 januari 1953 (At'l'. Yerbr., 1953,
blz. 270; Bull. en PAsrc., 1953, I, 302); raadDl.
verbr., 17 october 1955 (Arr. Yerbt·., 1956,
blz. 103; Bull. en PAsrc., 1956, I, 130).
(2) Verbr., 27 october 1958 (Bull. en PAsrc.,
1959, I, 206).

T'oor-

H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

het hot van beroep, over·eenlcomst'i.u
artilcel #iS van het lV etboelc van stratvot·dering nitgebraoht, dat eT geen fermen tot herz·iening zijn, venve·rpt het
hot van verbrelci.n.,q fle aanvraag tot
herziening (2).

(STERCIC)

1" kamer. -
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REDENEN VAN DFJ VONNISSEN
EN ARRIDSTEN.
STRAFZAKEN.
BESLISSING DIE DE FEITELIJKE ELEMENTEN
WAAROP ZIJ S'rEDNT BEPAALT. - BESLISSING DIE ALDUS OJNCLUSIES WELKE TEGENS'l'RI.JDIGE FEITELI.JKE El"EMEN'l'EN YUORSTELDE BEAN1'W00RD'l'.
2° HEDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARHESTEN. ~ S'l'RAFZAKEN.
BURGERLIJKE YORDERING. CoNCLUSIES
DIE DE VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE TOT
HET (( PROVISIONEEL ll BETALEN VAN YERGOEDINGEN YERZOEKEN. - BESLISSING DIE DE
BEKLAAGDE TOT DE BETALING VAN ZEKERE YEHOOEDINGEN, ZONDER ANDERE AANDUIDING YEROORDEELT. - DUBBELZINNIGE BESLISSING.
0

1o De reohter, fl'ie de feitelijke element en

.. 1

-111wa.a.J'OZJ ldj Z!Jn beslissing steu.nt be-

prwlt, beantwoonlt conolu.s·ies weUce tegenst1·ijilige feitelijke clementon voorstelt (1). (Gronclwet, art. 97.)
2° Wanneer ile bm·gerUjke part·ij geconclurleenl heeft tot het « zwovis1:oneel ll
1Jetalen van vergoerlingen, hee·rst £lnb1Jelzin~l1'ig7wi£l in ile besl-iss·ing 1lie ile
1Je/,,la.agrle tot de beta.Ung van bepaa,/,rle
vergoe1Ungen reroordeelt, zonder dat
er mogeUjkheirZ bestaat in to zien of
die vergoed-i-ngen eon clefinitief ka1'akte·r 1Jertonen, 1lan wel of zij een anrle1·e
eis ·in voo1·tzetting van tle zaak niet
11-itsl.ttiten. Grondwet, art. 97.)
(LOOTS, T. BOGUT; N. V. «LA PRESERVATRICE ll,
T. LOOTS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 januari 1960 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
A. Over de voorziening van Roger
Loots, handelende als beklaagde :
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing, gewezen over de tegen aanlegger ingestelde publieke vordering :
Over het middel, afgeleid uit de schencling van de artikelen 97 van de Grandwet, 418 en 420 van het Strafwetboek,
27 en 48, 5°, van het koninklijk besluit
van 8 april 1954, houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk
Wetboek, 8 en 4 van de wet van 17 april
1878, de voorafgaande titel van het Wetboek van rechtspleging in strafzaken inhoudende, doordat het bestreden arrest,
hetwelk het beroepen vonnis bevestigt,
aanlegger veroordeelt tot een geldboete
van 2.000 frank en tot de kosten der
publieke vordering, onder verlening, van
een uitstel van drie jaar en verklaring
dat twee derden van de verantwoordelijkheid voor het litigieuze ongeval op hem
rust, hem veroordeelt tot het betalen van
verscheidene vergoeclingen aan de burgerlijke partijen en onder meer aan verweerster « Le Preservatrice J>, verweerder Bogut (Sliskovic) gehouden zijnde
tot het storten a an aanlegger, burgerlijke
partij tegen hem, van een vergoeding wegens samengevoegde stoffelijke en zedelijke schade, om de reden dat, al heeft
verweerder Bogut een fout begaan door
de rijbaan te nemen zonder .zich ervan
vergewist te hebben dat hij het verkeer
van de weg·gebruikers niet hinclerde en
(1) Verbr., 16 mei en 27 juni 1960 (Bull. en
1960, I, 1068 en 1217).

PASIC.,

zonder de bijzonder voor voetg!l.ngers ingerichte doorgang te volgen, aanlegger
ook een font begaan heeft door de doorgang voor voetgangers te naderen met
een snelheicl welke hij voorzich tigheidshalve moest minderen en door niet te
remmen en niet ruim naar rechts nit te
wijken ; clan wanneer noch deze redenen
noch enige andere een passend antwoord
opleveren op de. conclusies, neergelegd
door aanlegger clle deed gelden da t zfjn
snelheid, die lager was dan de door
de bestuurlijke voorschriften bepaalde
geenszins overdreven hoog was dat, op
het moment toen hij de doorgang voor
voetgangers naderde, er zich daarop niemand bevond en hij niet had kunnen
remmen, daar hij de dom·gang voor voetgangers zeer dicht genaderd was toen
verweerder Bogut zich op de rijbaan begaf, waaruit volgt dat het besti·eden arrest niet wettig met redenen omkleed is :
Overwegende dat aanlegger v66r het
hof van beroep betoogde : 1° dat zijn
snelheid « op .zichzelve niet overdreven
hoog noch gevaarlijk was, doch integendeel... onder de bestuurlijke voorschriften lag ll; 2° « dat niets het hem mogelijk
maakte te onderstellen dat een voetganger op een geringe afstand de rijbaan
zou nemen en da t overigens er zich op
de dom·gang voor voetgangers geen enkele voetganger bevoncl >l; 3° dat de eerste rechter << zich had moeten afvrag·en
of I"oots de tijd gehad heeft om te remmen, dit wil zeggen of, rekening houdende met de afstand waarop hij zich
bevond en met de refiextijd, hij de mogelijkheid gehad heeft in die zin te handelen J>;
Overwegende dat het bestreden arrest,
na vastgesteld te hebben dat aanlegger
op de rijbaan « met een snelheid van
45 tot 50 kilometer per uur reed >> en
dat hij cc nagelaten heeft de tweevoudige
doorgang voor voetgangers te naderen
met een snelheid welke hij voorzichtigheidshalve moest minderen >> en verklaard te hebben dat aanleg·ger rc gezien
heeft dat voetganger Bogut van het trottoir afstapte en de rijbaan opging in
schuine richting, zoda t hij bijna met de
rug naar hem toe stand >l, beslist dat
<< aangezien hij vaststelde dat Bogut het
oversteken van de rijbaan ondernam zonder het naderen van een voertuig te merken, beklaagde moest remmen en desnoods licht naar rechts moest uitwijken >J;
•
Overwegende dat uit de.ze redenen
blijkt dat het hof van beroep laten gelden heeft, in strijd met de beweringen
van aanlegger, dat deze aan zijn voertuig
een overdreven snelheid gegev~n had dat
hij had moeten remmen en zodoend~ het
ongeval vermijden;

-112Overwegende llat het arrest mitscUen op
de door aanlegger voorgestelde middelen
een passend antwoord verstrekt;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de suhstantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dnt de
!Jeslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gcrich t is
tegen cle bcslissing, gewezen over 11c burgerlijke vordering van Yvan Bogut (alias
Joso Sliskovic) :
Overwegende dat het arrest, ltetwelk
een onderzoeksmaatregel lleveelt en een
provlsionele vergoeding toekent, geen
eindbeslissing is in 11e zin van artikel 41G
van het vVetlJOek van strafvordering ; da t
c1narbij trouwcns niet over een betwisting omtrent de bevoegdheid uitspraak
gedaan is;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;
III. In zover de. voorziening gericht is
tegen de beslissing, gewe.zen over cle burgerlijke vordering van de vennootschap
cc La Presen:atrice )) :
Overwegende dat aanlegger geen bijzoncler micldel doet gelclen;
B. Over de voorziening van Roger
Loots, handelende als burgerlijke partij :
Overwegcnde clat aanlegger geen bijzonder middel tloet geld en;
a. Over de voorziening van cc La Preservatrice )) naamloze vennootschap :
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1382 van het
nurgerli.ik WctlJOek, 9, 19, licl 8, van de
wetten ov de vergoelling van de schade,
voortsprnitende u1t arheidsongevallen, samengcordeild bij koninklijk besluit van
28 september 1931, 22 van de wc!t van
11 jnni 1874 op de verzekeringen, IJ7 van
de Grondwet, doorclat bet hestreden arrest, na ''astgesteld te hebl1en dat aanlegster, verzekeraarster tegen arbeidsong-evallen van de werkgever van beklaagde
Bogut, (alias Sliskovic), van verweerder;
in liaar hoedanigheid van in de rechten
van evengemelde ·werkgever getredene,
beti:tling eiste van hepaalde somn}('n; verschuldigd, door verweercler r,oots, be~
klaagcle, die ten belope van twee derden
voor de schadelijke gevolgen van het litigieuze arbeiclsongeval verantwoordelijk
bevonden was, beslist heeft dat <c aanlegster ingevolge de subrogatie slechts ontvankelijk en gE~rechtigd is om van Loots,
in· zover dit op hem rust, aileen de vergoeding van de bewezen schade te eisen
die Loots aan Bogut berokkencl en die
zijzelf vergoed beeft; dat aanlegster niet
bewijst en niet aanbiedt te bewijzen da t
de door haar verstrekte yergoeding van

de schade van Bogut het door de eerste
rechter bevonden bedrag overscllrijdt )) ,
en op deze grondslag aanlegster niet enkel ontzegc1 heeft baar cis tot verhoging,
ten belove van 9.168 frank, van de som
welke baar door de eerste rechter toegekenc1 was, doch ook llaar eis welke ten
doel had da t de gevorderde sommen van
13.602 frank + G4.851 frank + 9.1G8 fr.
ltaar slechts provisioneel zouden toegekend worden, eerste onderdeel, dan wanneer bet arrest geen antwoon1 gegeven
lleeft op 11e middelen van aanlegster in
zover zij bij regelmatig neergelegde conclusies betoogde cc dat de eerste recllter
ten onrechte twee derden van de gevorderde som c1efinitief en niet provisioneel
toegekcnd heeft )) , dan wanneer ieder
vonnis of arrest, om wettig met redenen
omkleed te wezen, dient te antwoorden
op alle middelen en e:x:cepties die in regelmatig neergelegde conclusies ingeroepen worden, dan wanneer in elk geval
bet onmogelijk is met zekerheid te weten
of bet arrest bedoeld heeft aan <1e toegekende vergoedingen een dcfinitief of proYisioneel lmral;:ter te geven; tweecle onderdeel, <lun wanneer de cloor de artikelen 19 van de samengeordende wetten OlJ
de arbeidsongevallen en 22 van de wet op
de verzekcringen ingevoerde wettelijke
indepaatsstelling niet slecbts tot gevolg
l1Ceft de indeplaatsgestelde in staat te
stellen c1e betaling van wa t hi.i reeds
betaalcl hecft te vorderen, !loch ook hem
te doen treden in alle recllten van de
verzekcrde, en bijgevglg in het recllt zi.in
rechten voor de toekomst te reservcren
en inzonderht:id te verzoeken dat de sommen welke hi.i op een bepaald moment
der mchtspleging eist hem niet definitief
doch provisioneel zonden toegekencl worden, dan wanneer het llestreden arrest
11us aanlegster haar eis niet wettig heeft
knnnen ontzeggen in zover c1eze eis tot
doel had rlat de litigieuze sommen haar
provisioneel zouden toegekend worden :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende cla t de aanleggencle vennootschap in v66r het llof van beroep regelmatig neergelegc1e conclusies betoogde
c< c1at de eerste rechter ten onrecllte twee
derc1en ''all de gevorderde som definitief
en niet provisioned toegekend had )) ; dat
zij verzocht dat verweercler Loots zou
veroorcleeld worden om haar te betalen
250.000 frank onder voorbelloud van verlloging of verlaging van de.ze som in
voortzetting van de zaak en, <c provisioneel ll, de sommen van 13.002 frank,
04.581 frank en 9.1G8 frank;
Overwegende dat bet aangevallen arrest ann aanlegster de sommen van
13.602 frank en G4.581 frank toekent om
reden dat cc aanlegster ingevolge suhroga-
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tie slechts ontvankelijk en gerechtigd is
om van Loots, in zover dit op hem rust,
alleen de vergoeding van de bewezen
scllade te eisen die Loots aan Bogut
berokkend en die zijzelf vergoed lleeft;
tlat aanlegster niet bewijst en niet aanbiellt te bewijzen dat de door llaar verstrekte verg·oecling van de schacle van
Bogut llet door de eerste rechter bevontlen bedrag ov~c:rschrijdt )) ;
Overwegende dat in <leze redenen dubbelzinnigheicl heerst; <lat immers het arrest gcen mogelijkhcW biedt in te zien
of het hof van beroep bedoelt te beslissen clat de vergoedingen tot het betalen
·waarvan aan aanlegstcr verweerdct veroor<lceltl is een definitief karakter vertonen, dan wel of llet integencleel aanlegster het recht wil laten een andere
eis in voortzetting van de zaak in te
stellcn;
Dat llet arrest mitsdien niet met re<lenen omkleed is naar de eis van artikel il7 van cle Grondwet;
Dat llet micldel gegrond is;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening van Loots ; verbreekt llet bestreden
arrest in zover daarbij over de burgerlijke vordering van <<La Preservatriee ll
uitspraak g·et1aan is; veroordeelt Loots
tot de kosten; beveelt dat melding van
dat arrest zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwijst de aldus beperkte zank
naar llet Hof van beroep te Luik.

ze

3 october 1960. ~
kamer. ~ Voorz·itter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. ~ Verslarwever, H. Polet. ~
t/eUjlclu-iaenrle conclnsie, H. Paul Mahaux, aclvocaat-generaal.
PleUers,

HH. Simont en Struye.
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VOORZIENING IN OASSATIE. ~ 'J'EnMI.TNI, STTIAI<'ZAl·>:EN. ~ BUTIGliJRUJ:KE
VOTIDETIIXG. .t\.RTIEST ZICH ER'rOE llEPER' KENDE 'l'E VETIKLAREN DAT DE EIS ON1'VANKE-

proms·w toe te lvennen, alote te verlenen
van het voo·rbeho·url en rle rlebntten te
heropenen (1). (Wetboek van strufvor-

clering, art. 416.)
(MAROT, T. 'MAYER.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 28 januari 1960 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
I. In zover de voorziening gericht is tegen de over de publieke vordering g·ewezen
beslissing :
Overwegende dat de substantii!le of
op straf van nietig·heicl voorgeschreven
rechtsvormen werden ·nageleefcl en dat .de
beslissing overeenkomstig cle wet is;
II. In zover cle voorziening· g·ericht is
tegen de beslissing, gewezen over de door
verweerster ingestelde burgerlijke vordering:
Overwegende dat het arrest geen uitspraak geeft over een betwisting nopens
de bevoegdheicl; dat het evenmin een einclbeslissing is in cle zin van artikel 416 van
het Wetboek van strafvorclering, verroits
het zich ertoe beperkt te verklaren dat de
eis tot schadeloosstelling wegens zedelijke
schacle ontvunkelijk en gegroll{l is, aanlegger te veroonlelen tot provisionele betaling
aan verweerster van cle som van een frank
als schat1evergoeding wegens ander nadeel
clan loonderving, aan verweerster akte te
verlenen van llet voorbehoud dat zij maakt
ten annzien van llaar recht nac1erhant1 de
integraliteit van c1e cloor haar onderg·ane
scha{le nan te voeren en te clezen einde
een dag bepaalt;
Dat derhalve cle tegen c1eze beslissing ingestelde voorziening· niet ontvankelijk is;
Om cUe redenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt annlegger tot de kosten.
3 october 1\160. zc kamer. - TToorzitter, H. Gil·oul, raadsheer wanrnemend
voorzitter . ...:_ Ve·rs7rt[!(Jever, H. de Waersegger.
GeH:i7cln'irlcllrle
coneJ.ttsie,

H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

LI,JK EN GEGROND IS, EEN PROVISIE TOE TE
I\:E1\rr-.1EN, AKTE TE VERLENEN VAN RET ·voonREHOUD EN DE DEIJATTEN TE HEROPENEN. -

'VOOTIZIENING VOOR DE DEFINI'l'IEVE RESLIS8ING, NIE'l'-ONTVANKELIJl(flEID.

Is .·11:iet ontvanlceUjlo, ·v66r rte rlefi·wiMeve
besUssing, rle voorzie11J1:ng tegen een rw,·est rlr~t, 1/iitspnwk rloenrle over ae voraering vnn rle bu·rgcd·i:ike pa1·Uj, Z'ich
crtoe beperlct te ve1·Jcla1·en rlat rle e-is tot
seharleloossteUinrJ
1oegens
zerleHjlce
seharle ontvanlceUjlc en gegmna is, een,
VERRR.,

1\161.

~
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UEDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.
S·rnAFZAKEN.

(1) Verbr., 1 juni 1953 (A>'I'. YeTbr., 1953,
blz. 667 i Bull. en PASIC., 1953, I, 761).

-- 114
VEROORDELING WEGENS ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN. ~ ARREST DAT, BEHALVE DE
DOOR HE1' STRA!<'WETBOEK VOORZIENE S1'RAFFEN, DE VERVALLENVERKLARING YAN RET
HECHT TE BES'l'UREN UI'l'SPHEEKT. ~ VEEMELDING, IN RET ARREST, VAN DE ARTIKELEN 418 EN 420 VAN HET STRAFWETBOEK. IN REOHTE GE$IO'l'IVEERDE BESLISSING.
2° BURGERLIJKE VORDERING.
VORDERING VOOR RE1' S'l'RAFGEREOR'l' INGESTELD. ~ 0N'l'VANKELIJKBEID. VOORWAAHDEN.
8° OPENBARE ONDERSTAND. ~ VERRAAL VAN EEN OOMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND TEGEN DE VERANTWO:JRDELr.JKE VEROORZA'KER VAN DE VERWONDING OP DE ZIEKTE
WELKE DE ONDERSTAND NODIG GEllfAAKT
REEFT. - DOEL VAN DE VORDERING.
4° BEVOEGDHEID EN AANLEG. STRAFZAKEN. ~ VERRAAL VAN EEN COMMISSIE VAN OPENBAHE ONDERSTAND TEGEN DE
VERANTWOORDELIJKE VEROORZAKER VAN DE
VERWONDING OF DE ZIEKTE WELKE DE ONDERSTAND NODIG GEMAAK'l' REEI<'T, ~ GEEN
SUBROGATIE IN DE REORTEN VAN RE'l' SLAGHTOFFER. - 0NBEVOEGDREID VAN RET S'l'RAFGEREOHT.
1° Is in rechte uemoUveerd het we.qens onvrijwiUi,qe venoondin,qen veroordelende
n·rrest dnt de a-rtilcelen 418 en 420 van
het 8tmtwetboelc als toeuepnste wetsbepnUngen vermeldt, zelts zo, de vervnllenve?·Jcla?·ing va1~ het recht een vom·t·uirt
te bestu.1·en bovendien uUstwelcende, het
veen melcUn,q maalct van artilcel 2 van
de wet van 1 atwust·us 1924 (1). (Gronclwet, art. 97.)
2° Zijn ontvwnl"eHjk z·ich als burgerUjlce
pnrti.jen te stellen a.Ueen rUegenen rz.ie
orond hebben om zich pe1·soonlijk oeschaad te achten· floor een mtsclrijf en
rlie,qenen die ·in de 1·echten van het
slnohtoffer van een misd·r·i:if getreden
zijn (2). (Wet van 17 avril 1878, art. 3
en 4.)
3° Artilcel 30, lid 2, van de wet vnn 27 november 1891, dnt aan cle commissUJn van
openba1·e onde'!'stanrl het reoht toelcent
ten lnste van de personen die verantwoo·rdelijlc zijn voo1· rle venoondino of
de z1.elcte wellce de onderstand nod1.rJ {Jemanlct heett de tentgbetaUng va·n de ter
oorzake daa1·van getla.ne hasten te vo?'de?·en, heett een Techtstreelcse ·IJonlering
ingevoenl welke tot doel heeft, niet de
vergoeding vnn een ann clie commissien
doo1· een mi.sdri]f veroo1·zaalcte schade,
doch de terugvonlering van tt'itgnven
(1) Verbr., 25 januari 1954 (Arr. Ye1·b?·.,
1954, blz. 364; Bull. en PASIC., 1954, I, 450, en
de noot blz. 451).
(2) Verbr., 9 juni 1958 (Bull. en PAsrc., 1958,
I, 1108, en de noten 1 en 2); 12 september 1958
(ibid., 1959, I, 74).

wellce zij gedaan hebben in uitvom·ing
van hun wettelijlce taalc (3).
4° Bij gebrelc aan ~oettez.ijlce s·ubrogatle en
bij ontstenten·ls van een su.bmgaUe
krachtens overeenlcomst van de commissie van open bare omle'l'stanrl ·in de rechten van de annlastige behoettige, is het
strafgerecht n'iet bevoe.qd om lcennis te
nomen van de vo·rde1·ing tot tentgbetaUng van de onrle1·stnnrlslcosten, wellce
doo1· cUe commissie uU,qeoetenrl wordt
tegen flo •IJerantwoonlelijlce veroorzalcer
van. de verwomling of de zielcte die de
onllerstanrl no dig gemaalct heett (4).

(Oif,E'l' EN COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERS1'AND
TE ANTWERPEN, T. GILE1'.)
ARRES1'.
HET HOF ; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 26 januari 1960 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;

A. Over de voorziening van Gilet, beklaagde :
Overwegende dat de voorziening beperkt
is tot de beschikkingen van de over de publieke vordering gewezen beslissing;
Over llet middel, afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet.
doordat llet arrest aanlegger tot een gevnngenis- en een geldboetestraf veroordeelt en hem vervallen verklaart van bet
recll t een voertuig te besturen gedurencle
drie maanclen, wegens een misdrijf van
onvrijwillige slagen en verwondingen, op
6 maart 1957 begaan, zonder aanduiding,
onder de toegepaste wetsbepalingen, van
artikel 2 van de wet van 1 augustus 1899
op de politie van bet wegverkeer, gewijzigd door de wet van 1 augustus 1924,
waarin dergelijke vervallenverkaring ir;
omschreven, dan wanneer de veroordelende beslissing, om naar recht met redenen omkleed te wezen, de wetsbepalingen
waarbij de straf ingevoercl is moet vermelclen, en dan wanneer, daar de uitgesproken vervallenverklaring een element
van de hoofclstraf uitmaakt, clit ontbreken
van motivering geheel de beslissing onwettig maakt :
Overwegende dat het llof van beroep,
bi.i eenparigheid uitspraak doencle, door
llet bestreden arrest aanlegger uit lloofclp
van de telastlegging van onvrijwillige slagen of verwonclingen, clic door het v6or
het llof van beroep gedane onderzoek bewezen gebleven is, veroordeelt tot een cor(3) en (4) Verbr., 9 juni 1958, in vorige noot
vermeld. Artikel 30 van de wet van 27 november 1891 is thans vervang-en door het enig- artikel van de wet van 23 juni 1960.
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-115rectionele gevangenisstraf en de door de
eerste rechter toegepaste geldboetestraf
verhoogt;
Dat het bovencUen teg·en aanlegger de
vervallenverklaring van het recht een
voertuig te besturen gedurende drie maanden uitspreekt, doch artikel 2 van cle wet
van ·1 augustus 1899, aangevuld door de
wet van 1 augustus 1924, waardoor deze
straf ingevoerd is, niet aanduidt; clat rleze
wetsbepaling· evenmin vermeld is onder
die welke aangeduid zijn door het beroepen vonnis, naar hetwelk het arrest verwijst;
Overwegende dat het bestreden arrest
bij verwijzing naar de cloor het beroepen
vonnis aangehaalcle wetsbepalingen de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboel{
vermeldt ;
Overwegende dat deze wetsbepalingen
de qualificatie geven van de .feiten welke
het misdrijf opleveren dat het arrest ten
laste van aanlegger bewezen gebleven verklaart, en dat zij de op cUt misdrijf gesfelde straf aanduiden ;
Overwegende dat artikel 2 van de wet
van 1 augustus 1899, aangevuld door de
wet van 1 augustus 1924, vreemd is aan de
.bepaling van de elementen welke het misdrijf opleveren wegens hetwelk de veroordeling van aanlegger u!j;gesproken is, en
dat de straf die het invoert niet die is
waardoor het feit, door gebrek aan vooruitzicht of aan voorzorg licllamelijke letsels toe te brengen, alii misdrijf aangemerkt wordt;
Dat het arrest dienvolgens wettig met
redenen omkleecl is en dat het middel feitelijke grondslag mist;
En overwegencle dat cle substantH)le of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig· de wet is;
B, Over cle voorziening van de Commissie van openbare onderstancl van Antwerpen, burgerlijke partij :
Over het midclel, afg·eleicl' uit de scherrding van de artikelen 3 en 4 van cle wet
van 17 april 1878, cle inleidende titel van
het Wetboek van rechtspleging in strafzaken inhouclende, 418 en 420 van het Strafwetboek, 544, 1251, 3°, 1382, 1384 van het
Burgerlijk Wetboek, 30, inzonderheid 30,
lid 2, van de wet van 27 november 1891 op
de openbare onderstand en, voor zoveel
als noclig, van de artikelen 1 van evengemelcle wet van 27 november 1891, 1, 66, inzonderheicl 66, licl 1, 70 van cle wet van
10 maart 1925 tot regeling van de openbare
onclerstand, en 97 van de Gronclwet, cloordat het bestreclen arrest verklaard heeft
dat de vordering van aanlegster << buiten
de bevoeg·clheid van het strafgerecht valt ll,
om de redenen afgeleid hieruit « dat aanlegster geen subrogatie in de rechten van

een door het misclrijf van Gilet benadeelde
partij bewijst of aanvoert ll, dan wanneer,
daar aanlegster bij toepassing van het in
het micldel aangeduicle artikel 30, inzonderheid lid 2, van de wet van 27 november
1891 wettelijk in de rechten van cle partij
Bresseleers getreden was, en zulks ten belope van de kosten voor de opneming van
cleze partij in het ziekenhuis, zij niet behoefde te bewijzen dat zij krachtens overeenkomst in de rechten van welke partij
ook gesubrogeerd was; dan wanneer aanlegster, wettelijk gesubrogeercl zijnde in
cle rechten van een partij clie schade geleclen hacl door het misdrijf waarover de
publieke vordering liep, haar burgerlijke
voruering mocht brengen v66r het strafgerecht waarbij clie publieke vordering
aanhangig was; dan wanneer derhalve het
bestreden arrest, door het strafgerecht onbevoeg·d te verklaren om van de burgerlijke vordering van aanlegster kennis te
nemen, de in het micldel aangeduide bepalingen, en inzonderheid 30, lid 2, van de
wet van 27 november 1891 en de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 1878
geschonden heeft :
Overwegende clat aileen cliegenen ontvankelijk zijn om zich v66r de strafgerechten burgerlijke partij te stellen die
gronden hebben om zicli persoonlijk geschaad te achten door een bij die gerechten aangebracht misdrijf, en cliegenen die
in de rechten van het slachtoffer van het
ongeval zijn getreden;
Overwegende dat, waar bij artikel 30,
tweede lid, van cle wet van 27 november
1891 ann de commissien van openbnre onderstand het recht toegekend is ten laste
van de personen die verantwoordelijk zijn
voor de verwonding of cle ziekte welke de
onderstand nodig gemaakt heeft, cle terugbetaling van de ter oorzake daarvan g·eclane kosten te vorderen voormelde bepaling een rechtstreekse vordering ingevoerd
heeft welke tot doel heeft, niet de vergoecling van een uit het ong·eval voortgevloeide schacle, cUe bewuste commissien
zouclen geleclen hebben, doch de terugvordering van uitgaven welke die organismen
geclaan hebben nit kracht van cle hun opgedragen wettelijke taak van bijstandsverlening;
Overwegende derhalve dat er geen nooclzakelijk verband van causaliteit ligt tussen llet de beklaagde ten laste gelegde
mis-clrijf en cle cloor aanlegster geclane nitgave van de kosten voor de opneming in
het ziekenhuis van het door het misclrijf
van verweercler geschacle slachtoffer;
Overwegende dat tle commissien van
openbare onderstancl noch krachtens artikel 30 van de wet van 27 november 1891,
noch krachtens enige andere wetsbepaling
in de rechten treclen van de behoeftige tegen de verantwoordelijke veroorzaker van

-

116

de verwonding of de ziekte welke de onderstnnd noclig gemaakt heeft;
Dat immers uit de parlementaire voorbereiding van meergemekl artikel 30, en
inzonclerheirl nit de Yerklaringen welke in
cle Kamer van volksvertegenwoorcligers afgelegcl wenlen door de indiener van het
amenclement {lat lid 2 van deze bepaling
geworden is, blijkt dat de wetgever door
het invoeren van deze bjizondere .;,ordering, de besturen, die do01~ llet betalen van
onclerstanclskosten een op henzelf rnstencle
sclmld gekweten hebben, in staat lleeft
willen stellen tegen cle verantwoordelijke
veroorzaker van de aan de armlastige berokkende verwonding of ziekte tot invordering van hun uitgaven een recht uit te
oefen~n dat op de verantwoordelijkheicl
van che veroorzakers stoelt en onderscheiden is van het aan de armlastige toebehor~ncle rec.ht, naardien de maatschappij
u1t. mensllevenclheicl en om reclenen van
socwle aarcl de behoeftige kosteloos en onllerroevelijk onclersteunt;
Overwegende dat aanlegster niet aanvoert dat zij kraclltens overeenkomst in
cle recllten van de belloeftige tegen verweercler getreden is ;
Dat het bestreden arrest, door onder
rleze Yoorwaarden te beslissen clat de vordering van aanlegster buiten de beyoegdlleid van llet strafgerecht vait, geen enkele van de in llet middel aangecluicle
wetsbepaling heeft geschonden ·
Dat het midclel niet kan fngewilligd
worden;
. Om die reclenen, verwerpt de voorziemngen; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
. 3 october 1960. 28 kamer. - Voorzttter, H. Giroul, raaclsheer waarnernencl
voorzi~~er. Verslag{lever, H. Hichard.
- GeltJklu:idende concl,ns1e, H. Paul .Ma-

hanx, advocaat-generaal.
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'l':RAMWEGEN, AUTOBUSSEN, AUTOOARS EN TAXIS. - VERYOER VAN ZAKEN
DOOR l>UDDEL VAN 1-fO'l'ORYOERTUIGEN.
KONINKLIJK BESLUIT VAN 5 :l.fAART 1936
ARTIKELEN 1 EN 11. VERVOER ZONDE~
MACH'l'IGING. 1\fiSDRIJF. ~ VDORWAARDEN.

Il et vervoe-r van r:iaken door mifl(lel vnu
motorvoertttigen zon(ler de bij de a'rtiJcelen 1 en 11 van het lconinkUjk bes7ni.t
van 5 maat·t 1936, gewijz,igcl door a.rtilcel 2 van cle besl11#wet vnn 14 februnri

1946 'Vereiste ma.chUrting, nuwlct e-nh;el
een tiL'i8£l1'ijf 1tit zo 71 et voor rekening
vnn muleren en tegen be,:wldig,ing vert·icht is (1).
(BRADT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het llestreclen
1•onnis, op 6 febrnari 1960, in hager beroep gewezen door de Oorrectionele recht!Jank te N amen;
Over het enig midclel, afgeleid uit de
schending van tle artikelen 97 van cle
'Grondwet, 1 en 11 van het koninklijk beslnit yan G maart 19:16, 2 van lle !Jesluitwet van 14 februari 1940 en van de !Jepalingen van het koninklijk besluit van
9 mei 193fl houclende algemeen reglement
!Jetreffencle het vcryoer yan zaken door
micldel van motoryoertuigen, doorclat het
hestreclen vonnis zijn clispositief niet
wettig met reclenen omldeed en gcen passend antwoord verstrekt heeft op de conclusies waarbij aanlegster aanvoercle dat
<Je vervoerde koopwaar haar toebehoorde
E:n op haar kosten reisde, zoals blijkt nit
een overeenkomst, gesloten tussen haar en
de firma Binje en Weemaes die haar becloelcle koopwaar verkocht had, en haar
veroorcleeld l1eeft om de reclen clat de inc
geroepen overeenkomst vreemcl was aan
de feiten die de telastlegging opleveren
en ami de ~naterialiteit clier feiten, clan
wanneer u1t yoormelde overeenkomst,
waarvan het vonnis noch het bestaan
noch de geldigheid betwist, blijkt clat de
tot het toepassen van de strafwet gestelde
voorwaarclen ten <leze niet ver~vuld waren:
Overwegende dat aanlegster vervolgd
worc1t uit hoofcle van overtrecling van de
artikelen 1 en 11 van het koninklijk llesluit van G maart 1936, gewijzigd door artikel 2 van de besluitwet van 14 februari
1946, en van de artikelen 4 en 50 van het
koninklijk !Jesluit van 9 mei 1936 ter zake
van, te Namen op 2:3 maart 19G9 voor rekening van ancleren en tegen bezolcliging
zoncler machtiging ecn ven·oer van zaken
door midclel van een motorvoertuig verricht te hebben;
Dat zij regelmatig bij conclusies deed
gelclen clat zij bij de firma Binje en Weemaes te Brussel kalk bestelcl had, clat e1'
overeengekomen was dat deze kalk door
haar toecloen en op haar lwsten zon weg(1) Het koninklijk besluit van 5 maart 1936
is opgeheven en vervangen door de wet van
1 augustus 1960, in werking getreden op
30 september 1960 (wet van 1 augustus 1960,
art. 12 en 13; koninklijk besluit van 22 sep,
tember 1960, art. 1 en 72).

-

117

gehaalu woruen in de fabriek Dumont te
Ampsin, waar de firma Binje en \Veemaes
ze zelf besteld had, en dat de voor haar
koophanuel bestemue koopwaar haar !lezelfde dag uoor de firma Binje en Weemaes gefactureerd werd ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
erop wijst, enerzijds, dat over het litigieuze vervoer van kalk een factuur opg·emaakt wenl << die wel degelijk op
23 maart 1959, de dag van het litigieuze
vervoer tloor de firma Binje en Weemaes
aan beklaagde opgezonden wercl ll, en anderzijds zijn beslissing steunt op de lleschouwing dat de tussen de firma Binje
en "Veemaes en aanlegster gesloten overeenkomst « in ieller geval a an cl e feiten en
aan hun materialiteit vreemd is ll ;
Overwegemle <lat deze redenen tegenstrijclig zijn; dat immers het vom1is,
door noch het bestaan noch lle draagwijdte van voormellle factuur te betwisten, impliciet aanneemt dat er overeengekomen was clat de kalk door aanlegster
voor haar rekening· en op haar kosten in
cle fabriek zou wegg·ehaalcl worden; waarlloor de feiten elk karakter van een mis<lrijf verliezen;
Overwegende dat het vonnis weliswaar
eraan toevoegt << dat niet goecl in te zien
is waarom beklaagde, hier aanlegster,
de bemidc1e1ing· van Binje en W eemaes behoefde om in de fallriek Dumont te Ampsin kalk te kopen ll, maar dat l1cze overweging niet pertinent is ;
Dat ernit volgt dat het vonnis zijn beslissing noch regelmatig met reuenen omldeecl, noch wettig gerechtvaardigd heeft;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt clat melding van dit
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigcle beslissing; laat lTe
kosten de Staat ten laste ; verwijst cle
zaak naar cle Correetionele reclltbank te
Dinant, zitting houdende in hoger beroep.
3 october 1960. - 2° kamer. -- Voo1·z·itH. Giroul, raaclsheer waarnemen<l
voorzitter. - Verslapyeve·r, H. de Waersegger.
Gel-ijlcl·nitlende
conclusie,
H. Paul Mahanx, advocaat-generaal.
te1·,

(1) Raadpl. enerzijds, CRAHAY, Tmite iies
cont1•aventions cle police, nr 542; BELTJENS, Coile
penal, art. 561, 1o; ScHUINn, '!'m-ite rle iiroit
cri.m·inel, bd. I, blz. 379; GOEDSEELS, 0 oiie 71fmal
inteJ·zn·ete, nr 3261; CoNSTANT, Manuel cle wroU
]Hinal, bd. II, ur 1835; anderzijds, Panii. belges, v 0 B1·nits et tapages nocht?"nes, nr 35; RIGAUX et TROUSSE, Oocles iie police, bd. I,
blz. 310, tot 312.
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1° NACHTGERUCHT EN NAOHTRUMOER. - S'l'RAFWETBOEK, ATITIKEL 561,
1°. - ELE~fEK'l'EN VAN HET UISDTIIJF.
2° NACHTGERUCH'r EN NAOHTRUMOER. - STHAFWE1'IlOEK, AR'l'IKEL 561,
1°, - NOHUALE 1JITOEFENING VAN EEN BEHOE!'. - GEEN UISDRIJF.
1° Het cloor artUcel 561, 1°, van het strafwetboel" strafbaar gestelrle m'isdr·i:if
vercist een 1JCI'soonli:il"e, het.<~ij 'VI''ijwUHae, au wa zeggen opzetteUjJ.;e, hetzij
o·1wripw'i!Uge, dit ~oil zegr;en iloor onachtzm~mlwicl scht!ltUge claacl 'va:n ile
belclaagde (1).
2° Het nachtgentcht en het nachtr·wmoer
rUe slechts het gevolg z·ijn van de normeLle nUoefen·inp 'Van een bemep zi)n
·wiet strafbawr ·met cl.e rloo·r a·rtilwl .561,
1°, van het strnjwetboek. 'VOOI'Ziene
straffen (2).

(LEMPERE1JR.)
ARREST.
BET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 15 februari 1960 in hoger lleroep gewezen cloor cle Correctionele rechtbank te Luik ;
Over het middel, afgeleicl uit de scllending van cle artikelen 561, inzonderheid 561, 1 o, van het Strafwetboek en 97
van de Grondwet, cloordat het bestreclen
vonnis het beroepen vonnis llevestigd
lleeft waarcloor aanleg·gcr wegem; nachtrumoer tot 10 frank gelclboete en cle kosten veroordeelcl wercl, om de rellen flat
het door dierenkreten veroorzaakte nachtrumoer onder toeDassing van artikel 561,
1o, van het Strafwetboeli. valt wanueer
het het gevolg is van omstandigheden clie
de homler van die clieren teweeggellracllt
of eenvoudig· laten bestaan heeft, dat ter
zake llet nachtrumoer het gevolg was van
het samenbrengen, in een zelfde vertrek,
zonder dat enige schikking getroffen werd
om het verstoren van lle !Jlmrt te voorkomen, van elf tot twaalf vastgebonden llonden, waarbij een poot g·euroken en daarna
door een heelkumlige operatie llehanclel<l
was, en waarvan aanlegger het herstel
wanrnam met het oog op een studie met
(2) Verbr., 29 juni 1959 (Bnll. en PASIC.,
1959, I, 1110) en de in noot vermelde arresten,
blz. 1111; raadpl. ook CRAHAY, nr 542; BELTJENS, art. 561, 1°; ScrruiND, bd. I, blz. 379;
GoEDSEELS, ~ur 3259; CoNsTANT, bd. II, n" 1835;
Pa.nii. bel[!es, -vm·bo ci.t., nt' 35; RIGAUX et
TROUSSE bd. I, b]z, 312; NYPELS et SERVAIS,
art. 561, 1o, ur 3.
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wetenschappelijk karakter, dan wanneer
artikel 561, 1 o, van het Strafwetboek
slechts strafbaar stelt de handelingen
van degene die door een persoonlijke en
vrijwillige daad, lmiten de uitoefening
van een beroep of een wettig recht, nachtgerucht of nachtrumoer veroorzaakt, het
bestreden vonnis geenszins vaststelt dat
deze voorwaarden ter zake vervuld zijn,
vermits het vaststelt dat het nachtgerucht
of - rumoer wegens hetwelk het aanlegger veroorcleelt het geblaf van honden is
die hij in zijn bezit had, en clan wanneer
het blaffen van een hond niet de persoonlijke daad van de bezitter van het dier is,
de door die honden ondergane operatie waarvan niet vastgesteld is dat aanlegger
ze verricht had - en het samenbrengen
van de dieren in een zelfde plaats, met het
oog op een wetenschappelijke studie, voor
aanlegger feiten, inhaerent aan de uitoefening van zijn beroep als geneesheer, en
de uitoefening van een wettig recht waren, en dan wanneer, tenslotte, de feitenrechters in het onzekere laten of het geincrimineerde geblaf het gevolg was van
door aanlegger teweeggebrachte omstandigheden ofwel van ornstandigheden,
welke hij eenvouclig laten bestaan had,
dus ook of het geblaf het gevolg was van
een vrijwillige of onvrijwillige daad van
aanlegger, zodat het hof in de onrnogelijkheid verkeert na te gaan of de aan hetzelfde voorgelegde beslissing wettig is,
waaruit volgt dat het bestreclen vonnis
de in het rniddel ingeroepen wetsbepalingen geschonden heeft :
Overwegende dat voor het door artikel 561, 1 o, van het Strafwetboek strafbaar gestelde misdrijf een persoonlijke,
hetzij vrijwillige, hetzij een gebrek aan
vooruitzicht of voorzorg uitmakencle daad
van de beklaagde vereist is ;
Overwegende dat de rechter in hoger
beroep vaststelt dat het rurnoer het gevolg
was van de experimentele operaties die
de llonden ondergaan hadclen en van llet
sarnenbrengen van deze aieren in groten
getale in een enig vertrek waar geen enkele schikking getroffen was om het verstoren van de buurt te voorkornen;
Dat mitscUen de rechter in hoger beroep, zowel door zijn eigen redenen als
door die van de eerste rechter naar welke
hij verwijst, aanleggers schuld steunt
hierop dat llij vrijelijk nagelaten heeft
de rnaatregelen te nemen die nodig waren
wegens de feitelijke ornstandigheden
waarop llij wijst;
(1) Fr. verbr., 7 juni 1934 (SiTey, 1936, I,
273, en de noot HuauENEY). Daarentegen, de
benoeming van de deskundigen door de rechter
en de eedafiegging v66r hem van de deskundigen maken daden van onderzoek uit die de
verjaring stuiten (Fr. verbr., 19 november

Overwegende dat de feitenrechter, door
vast te stellen dat dit rurnoer niet slechts
het gevolg was van de experirnentele operaties die op de honden uitgevoerd waren,
dit wil zeggen van de norrnale uitoefening van het beroep van aanlegger, deze
grond van rechtvaardiging afgewezen
heeft;
En overwegende dat de substantH~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvorrnen weruen nageleefd en dat de
beslissing overeenkornstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
3 october 1960. - 26 lmrner. - VoorzitH. Giron!, raadsheer waarnernencl
voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux.
- Gelijklttidencle concl1tsie, H. Paul J\fahaux, advocaat-generaal.
ter,
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1° VER.JARING. - STRAl!'ZAKEN. - DA•
DEN DIE DE vERJARING SLUITEN. - WERKZAAMHEDEN VAN DE DOOR DE REOHTER BENOEMDE DESKUNDIGEN. - GEEN YERJARINGSTUITEND UITWER'KSEL.
2° VOORZIENING IN OASSATIE. STRAFZAKEN. - VERBREKING OMDAT DE PUBLIEKE YORDERING YERIJAARD IS. - VERBREKING ZONDER YERWIJZING.
1 o De werkzaamheden van de door de
rechter benoemcle deslcundigen, onde1·
meer de onde1·tekening en de nee,rlegging
van cle expertiseverslagen maken noch
daden van ve1·volging, noch claden van
onclerzoek 'lt'it, (Ue de verja1·ing der tntbl'ielce vonZedng lcwl'lwn stttiten (1).

(Wet van 17 april 1878, art. 26.)
2° Wannee1· de besl'issing over de p!tbl'ielce
vorde1·ing vernieti.qd wonlt mndat die
vorcler,ing ve1·jannl is, zijn · e1· geen tm·men tot verwijzing (2).

(PROOUREUR DES E:ONINGS TE VERYIERS,
1'. HENRARD.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 februari 1960 in hoger beroep
1887, 8i7·ey, 1888, I, 139; 9 mei 1936, Dall.
hebd., 1936, blz. 333; verbr., 24 october 1938;
A17". Ve1'b1·., 1938, blz. 221; Bztll. en PAsiC.,
1938, I, 332).
(2) Verbr., 9 mei 1960 (Bull. en PASIC., 1960,
I, 1038).

-119gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Verviers ;
Over het middel, afgeleid uit de schencling vau de artikelen 7 van de wet van
1 augustus 1899, 26, 27 en 28 van de wet
van 17 april 1878, doordat het bestreden
vonilis beslist heeft dat de verjaring van
ue publieke vordering door de expertises
gestuit is, dan wanneer expertises geen
verjaringstuitende daden zijn, wijl zij
noch claden van onderzoek, noch daden
van vervolging in cle zin van artikel 26
van de wet van 17 april1878 uitmaken, en
dan wanneer dienvolgens de verjaring van
de publieke vordering ingetreden was toen
het bestreden vonnis werd gewezen, en cle
rechtbank hierop van ambtswege acht
moest slaan :
Overwegende dat het bestreden vonnis
beslist dat de verjaring van de publieke
vordering gestuit is, zowel door de expertises over de elementen die de strafvordering uitmaken als cloor de procedure waardoor de zaak opnieuw op de terechtzitting
van de eerste rechter gebracht werd;
Overwegencle dat verweerster op 14 mei
1958 begane overtreclingen van het koninklijk besluit van 8 april 1954 op de politie
van het wegverkeer ten laste gelegd waren;
Dat krachtens artikel 7 van de wet van
1 augustus 1899 de nit deze overtredingen
voortspruitende pnblieke vordering vervalt
na verloop van een jaar, te rekenen van
de dag waarop zij werden begaan en dat
krachtens de artikelen 26 en 28 van de
wet van 17 april 1878 deze verjaring
slechts gestuit wordt door daden van onderzoek of van vervolging die in dezelfde
termijn plaats hebben;
Overwegencle dat nit geen enkel van de
stukken der rechtspleging blijkt dat sedert 3 december 1958, cle datum van de
eedafiegging van de deskundigen v66r de
rechtbank van politie te Verviers, een andere claad dan de ohclertekening en de
neerlegging van de verslagen cler deskundigen in de zaak verricht is v66r de verstrijking van de termijn van een jaar, op
14 mei 1959;
Overwegende dat de ondertekening en
de neerlegging van een expertiseverslag
geen daad van vervolging of van onderzoek, clie de verjaring stuit, in de zin van
artikel 26 van de wet van 17 april 1878,
uitmaken;
Overwegende, immers, dat de deskundige als opdracht heeft materH!le gegevens
na te gaan of zijn gevoelen omtrent de
hem voorgelegde vragen te geven; dat hij
g·een hoedanigheid heeft tot het verrichten
van de daden welke tot doel hebben misdrijven vast te stellen, de daders daarvan
te ontdekken of te overtuigen;
Dat eruit volgt dat op 3 december 1959
een termijn van een jaar sedert de laatste

verjaringstuitende daacl verlopen was en
dat de verjaring, niet geschorst zijnde,
ten dage van het aangevallen vonnis ingetreden was;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt clat melding van dit
arrest zal gemaakt worden op de kant van
de vernietigcle beslissing; laat cle kosten
de Staat ten laste; zegt dat er geen termen zijn tot verwijzing.
3 october 1960. - 2° kamer. - Voo·rzittel·, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. de Waersegger.
Gelijlcl·widende
concl!t~sie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

1" KAMER. -

6 october 1960

1° VOORZIENING IN OASSATIE.
PERSONEN 'l'EGEN WELKE MEN ZICR KANI
VOOR'ZIEN.
BURGERLIJKE ZAKEN.
VOORZIENING 'l'EGEN TWEE VERWEERDERS GERICR'l'. BES'l'REDEN BESLISSING, GESTEUND,
JEGENS IEDER VAN DE VERWEERDERS, OP VERSCRILLENDE REDENEN. GEEN ONDEELBAARREID VAN DE BETWIS'l'ING. ElNIG MIDDEL
DA'l' DE REDENEN NIET CIUTISEERT WELKE DE
BESLISSING JEGENS EEN VAN DE VERWEERDERS
RECRTVAARDIGEN,
NIET-ONTVANKELIJKREID VAN DE 'l'EGEN DIE VERWEERDER INGES'l'ELDE VOORZIENING.

2°

AANSPRAKFJUJKHEID (BUITEN
OVERElENKOMST ONTSTAAN).
DISPOSITIEF VAN RET ARREST GESTEUND
'l'EGELIJK OP RET NIE'l' NAKOMEN VAN DEVERPLICHTINGEN OPGELEGD AAN DE EXPLOITAN'l'EN
VAN GROEVEN DOOR RET REGLEMENT VOOR DE
BESCHERMING VAN DE ARBEID EN OP EEN FOUT
BLIJ"KENDE UIT DE MISKENNING VAN DE ALGEMENE VERPLICHTING VAN VOORZICHTIGHEID
WELKE OP IEDERE PERSOON RUST DIE UIT
EEN GROEF VOORDEEL TREKT. ARRES'I
SLECHTS BESTREDEN IN 'ZOVER RET TER ZAKE
RET REGLEMENT VOOR DE BESCHERMING VAN
DE ARBEID TOEPASSELIJK VERKLAART. DISPOSI'l'IEF WETTIG GERECHTVAARD!GD DOOR
DE ANDERE FOU'l' WELKE RE'r ONGEVAL VEROORZAAKT REEFT. MIDDEL NIET ONTVANKELI.J:K.

1 o 1Vanneer een voorzie·Mng, in bw·gerUilce zalcen, tegen twee verweerders ge1'icht is, wanneer de 1Jest1·eden besUssin,q
.flesteunrl is, jegens 'Iedet· van hen, op
ve,rschillende redenen en wanneer de betw·isUng niet ondee!1Jaar 'is., indien het
en,i,q ,in,qeroepen rniddel de 1·edenen niet
criUseert die ae jegens een lle1· verweel'·
ders gewezen besHssing rechtvaai·digen,
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·is de te,qen die venveeJ'(ler ingestelde
voorziening niet ontvankeli:ilc (1).
Is niet ont·vanlceUjlc, bi) ge/Jrelc aan belang, het middel flat Mtn het a1-rest hetwelk ·nitsp1·ank doet o·~;er een ·vorde1·inu
tot aqnUiaanse ve1·antwoordelij lcheid alleen •re1·~vijt het n:iet nnlcomen van de
verplichtingen opgeleg1Z awn de emploitanten 'l!a:n groeven doOT het 1·eglement
voor de /Jesclwrm·in,(J van de arbei(l
weerhouden te he/Jben dnn wnnnee·r het
arrest oolc z:ijn disposit-ief ste11nt op een
jout blijlwnae nit rle m·iskenning Vfln rle
algemene verplich#ng van voorzichtirJlwid ·1oellce op iedere peTsoon 1'1tst die
uit een groe.f voonleel tTekt en clnn wn1~
neer rUe laatste jo1tt, in nood.ealcelij lc
oor.:·nJ.;elijMz.eidsve·rlJa;JUl met hat onge·wl, uezeg(Z (l'ispositi.e.f aoor lwaT alleen
wettig TechtvaanUut (2).

(GE"MEEN'l'E PIE'l'REBAIS, T. GEMEENSOHAPPELIJKE

I\:AS VAN DE NATIONALE BELGISCHE FEDERATIE
VAN HE'l' GEROU\·\r EN DE OPENllATIE "\VERKEN
EN DELVAUX.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op C april 1959 gewezen door het
Hof Yan beroep te Brussel;
I. Voor zover de n10rziening tegen Delvanx gericht is :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid
door verweerder oDgeworpen :
Overwegende dat geen enkel middel tot
staving van cle voorziening ingeroepen
wordt;
Overwegende clat de beslissingen, gewezen in de vorderingen tegeri elk van de
verweer<1ers, niet ondeelllaar zijn; dat de
grond Yan niet-ontvankelijlrheid gegrond
is;
II. Voor zover cle vorziening gericht is
tegen de gemeenschalJ[Jelijke kas van de
Nationnle Belgische federatie yan het gebouw en de openbare werken :
Over het midclel, afgeleid nit de schellding van de artikelen 1101, 1134, 1382,
1383, 1:J84, 1fi82, 1583, 158fi, 1GOG van het
Bnrgerlijl,;: vYetboek, van het koninklijk
besluit van 1C januari 1899 betreffende cle
politie en het toezicht oyer de groeven in
oven lucht, in het bijzoncler van cle artikelen 1, 2 en 8, van het koninklijk besluit
(1) Raadpl. verbr., 2 april 1959 (Bull. en
PAsrc., 1959, I, 765) en 19 februari 1960 (ibid.,
1960, I, 713).
(2) Raadpl. verbr., 5 april 1956 (An·. Yerb-r.,
19.56, biz. 631; Bull. en PASIC., 1956, I, 807) en
9 januari 1959 (Bull. en PAsrc., 1959, I, 461).
Vergel. verbr., 22 october 1954 (A1T. VeTb·r.,
1955, biz. 98; Bull. en PAsrc., 1955, I, 149).

van H augustus 1933 betreffende dezelfde
politie en toezicht, in het bijzonder van
de artikelen 1, 2, 3, 7 en 11, van de !Jesluiten van de Regent van 11 februari
191C en 27 september 1947 hour1ende algemeen reglement voor de arbeidsbescherming in het bijzonder van de artikelen 505
tot 512 van gezegde besluiten, 1 van de
wet van 10 maart 1900 op het arlJeidscontract, 1, 3, 12 en 19 va11 de samengeordende wetten op de vergoeding der schade
voortspruitende uit de arbeidsongevallen
en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest aanlegster verantwoordelijk verklaart voor het ongeval clat de
doocl van de arbeicler raul Lazard veroorzaakt heeft, om de reden dat << als ontglnster van een openluchtgroef de gemeente
zich moest onderwerpen nan de !Jepalingen van het algemeen reglement van 11 februari 1946 en 27 september 1947 voor de
arbeids!Jescherming en in het bijzonder
ann artikel 50:i van cUt reglement ll en dat
<< de elementairste regelen van voorzichtlgheid niet nagekomen werden, daar
geen enkele veiligheidsinstorting teweeggebracht. werd en de veiligheidshelling te
steil was ll, waaruit het arrest besluit
<< dat dit volslagen gebrek ann voorzorgen
in een noodzrrkelijk oorzakelijheidsverlland met het ongeval is en, dienvolgens,
de verantwoorclelijkheid van de gemeente
ten gevolge heeft ll, dan wanneer het bestreden arrest vaststelt, anderzijds, dat,
daar de gemeente niet << over arbeiders
te tHen eincle l>eschikte, de ontginning erin
bestond aan de particulieren toe te staan
zelf het zand te komen hulen tegen betaling van een retrillutie; c1ut verscllillemle
besluiten van de gemeenteraad cleze outginning hadden geregeld, de prijs van het
zand vastgesteld en de wijze van inning
van deze prijs !Jepaald ll waaruit volgt dat
de genieente get'n << ontginster ll van de
groef was, in cle zin van de wetsbepalingen die de ar!Jeiclsbescllerming regelen,
maar eenvoudig de verkoopster van zand,
dat door de koper op zijn verantwoordelijkheicl en op zijn risico diende weggellaald te worden :
Overwegende dat llet bestreden arrest
n1ststelt, zonder nit dien hoofde gecritiseercl te zijn, enerzijds, clat de ontginning
van de litigienze zandgroef erin bestond,
liij de gemeente << aan de particulieren toe
te staan zelf het zand weg te halen, tegen
JJetaling van een retributie; dat verschillende besluiten van cle gemeenteraad cleze
ontginning lladclen geregeld, de vri.is van
llet zand vastgesteld en cle wijze van inning van deze prijs bepaald ll, anclerzijds,
dat in een besluit van 17 september 1947,
<< cle gemeenteraacl zelf vaststelde dat cle
ontginning een publiek gevaar uitmaakte
dat c1e verantwoordelijkheid van de gemeente tot gevolg kon he!Jllen ll, maar clat
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dit besluit zonder gevolg is gebleven en
dat <le ontginning tot op de clag na het
ongeval voortgezet is, ten slotte dat « de
elementairste regelen van voorzichtigheid
niet nagekomen werden; dat geen enlzele
veiligheidsinstorting teweeggebracht wenl
clat cle weghalingen in het midden van de
groef gedaan werden, een hoe langer hoe
steilere helling veroorzakende; dat de
massa zand slechts door cle aanwezigheicl,
op de top, van l>oompjes en bremstruiken
in onvast evenwicht gehouden werd JJ;
Dat het arrest nit cleze overwegingen
afieidt « clat dit volslagen gebrek nan
voorzichtigheill in een noodza};::elijk oorzakelijkheidsverlmncl is met het ong·eval
en, dienvolgens, de verantwoordelijkheid
van de gemeente ten gevolge heeft Jl;
Overwegende dat het arrest alllus ten
laste van aanlegster wijst op een persoonlijke font, blijkende uit cle miskenning
van de algemene vcrplichting Yan Yoorzichtigheid, welke op iedere persoon rust
die, als zoclanig, voordeel trekt nit een
zandgroef door de weg·haling van zand toe
te staan aan particulieren die elk, tegen
betaling van een retribntie, de hoeveelheid, welke hun ervan nodig was, komen
halen;
Dat clcze algemene verplichting om de
door de omstandigheden noodzakelijk gemaakt voorzorgsma:itreg·elen te nemen onafhankelijk is van de bijzondere verplichting·en opgelegcl aan de exploitanten welke
aan de bevalingen van het algcmeen reglement voor de beschcrming van cle arbeid en in het bijzonder aan artikel 505
ervan onderworpen zijn;
Dat eruit volgt clat, al had het arrest
ten onrechte overwogen dat aanlegster
ook aan deze reglemcntaire voorschriften
onderworpen was, het dispositief wettig
gerechtvaardigcl l.Jlijft;
Dat hct micldel, dat c1ienvo1gens slechts
een overtollige l.Jeweegreden critisemt,
niet ontvankelijk is l.Jij gebrek aan belang·;
Om <lie redenen, Yerwerpt de voorziening; veroordeelt aanleg·ster tot cle kosten.
G october 1flGO. - 16 lmmer. - Voor.~it
ter, H. de Clippele, voo1·zitter. - Vers1nuuerer, H. Valentin. - UelijUui.clcn(/.e conclusie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
- Pleite·rs, HH. della ·waille cl'Huysse,
Van Leynseele en De Bruyn.

~KLEINE NALATENSOIIAPAANVHAAG TOT OVERNEo!ING. - AAN-

2° ERFENISSEN.

PEN. \'HAAG

DOOR

EEN

ENKELE

GELDIG INGEDIEND. -

BELANGHEBBENDE

TIESLISSING ONAFHAN-

KELIJR VAN DE l\IEERDERHEID DEll BELANGEN.

1° Het vemoelc ·tvaa1'b'i:i een aanvran[f tot
overnem'i'lt{! naa·r schatt'ing bij cle vrecle·rechte·r ove1·eenlwmst·iu a1'tUcel ;, van cle
1oet vnn 16 mei 1900 ho·naen(le eJ·treueling van cle k:lei.ne nnlrttenschappen aanhanuirt wonlt uenwakt 'is een gesclwe•ven verzoelc (1) ; zelfs wnnneer een verzoelc bif gesclwij't 1·eells re,gelmat·i[! aoo1·
een belanuhebbenae ·inge(Uencl is, ma,q
een anclere belangheblwnae niet zich
ennecle veruenoeuen een aanvrnc~g tot
overnem·ing van hetzel.[ae uoecl monaeUno voo1· te brengen cloch moet aan cle
·rechter vra.uen proces-ve1·baal e·rvcm op
te nwken (2).
2° De bepaHnu •van Ucl 3 van nrtilcel .1 van
ae wet vnn 16 mei 1900 ho1Hlenrle ertrertelinrt vwn cle lcleine nnlntenschnppen
luWens tvellce cle meerclerheill vnn ac belangen bes/:ist, lean geen toepnss·inrJ ·vinilen toanneer nlleen can van cle belnnghebbenclen een nanvrnag tot overneminu ·J·euelnwf'iu inuecz.icna heett.

(CARPENTIER, T. OARPEl'!'rlER.)
ARRES'l'.
HET HOF; - Gelet 011 het bestreclen
vonnis, op 10 april 1958 in laatste aanleg
gewezen cloor de vrederechter van het
kanton Ekeren;
Over het eerste mic1del, afge leid nit <1e
schencling van de artikelen 4, in het l.Jijzonder viercle en zes<1e lid, van cle wet
van Hi mci 1900 houc1enc1e el'fregeling· van
de lzleine nalatenschappen, en 97 van cle
Grondwet, cloorclat het l.Jestrellen vonnis
<le aanYraag tot overncming van eiser
niet ontvankelijlz verklaurt om reden <lat
zijn inlei<1enc1 verzoekschrift van 22 februari 1958 nietig is en nit vermelcle nietighei<l nfieiclt dat er slechts een vraag
tot overneming naar schatting bestaat,
namelijk cleze van verweercler Franciscus
Carpentier, wiens aanvraag het <lus inwilligt, zomler ennecle rekening te houclen clat eiser zijn aanvraag ter zitting
(1) KLUYSKENS, De Erfenissen, 195<1, blz. 109;
KERREMANS-MAES, E1'fregeling van
kle·ine nalcLtenschappen, n 1' 83; DEzEGHER, Erfregeling
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1° ERFENISSEN.- KLEINE NALATE~lSOIIAP
PEN. - Aru'WRAAG 'l'OT OVERNEMING NAAR
SOIIA'l'TING. - VoR:MEN.

·can 1le kleine nalcLtenschappen, nr 127.
Het woord « verzoekschrfit " in de N ederlandso tekst van artikel 4 van de wet van
4 mei 1900 ruimt overigens iedere dubbelzinnigheid uit de weg.
(2) Raadpl. Rf:1J. prat. clr. belge, vo Successions, n" 3094.
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gehandhaafd heeft; dan wanneer de wet
van 16 mei 1900 geen schriftelijk verzoek
tot overneming vereist en, in elk geval,
van het ogenblik af dat een der belanghebbende erfgenamen de rechtspleging tot
overneming naar schatting regelmatig
V'66r de vrederechter heeft gebracht, elk
ander erfgenaam nog, en namelijk ter gelegenheid van zijn verschijning ter zitting, het voordeel der overneming voor
zichzelve mondeling kan vragen, en de
lleslissirig dat er maar een enkele aanvraag tot overneming bestaat dus niet
wettelijk gemotiveerd wordt :
Overwegende dat aanlegger het bestreden vonnis, gewezen bij toepassing van de
wet van 16 mei 1900 tot erfregeling van
de kleine nalatenschappen, verwijt, na
het verzoekschrift van aanlegger tot
overneming naar schatting wegens schending van de artikelen 2 en 9 van de wet
op het gebruik der talen in rechtszaken
niet ontvankelijk te hebben verklaard, er
mede geen rekening te hebben gehouden
dat aanlegger, door zijn aanvraag ter terechtzitting te handhaven, aldus een moncleling verzoek had ingediencl, wat volstond;
Overwegencle dat, hoewel aanlegger ontvankelijk was om momleling ter terechtzitting een nieuw verzoek voor te brengen, waarvan hij aan de rechter vroeg
proces-verbaal ervan op te maken, noch
nit het bestreden vonnis noch uit een enkel stuk van de rechtspleging waarop het
hof acht vermag te slaan blijkt dat hij
derwijze gehandeld heeft;
Dat het mid del niet gegrond is;
Over het tweede en het derde middel,
het tweede, afgeleid uit de schending van
ae artikelen 4, in het bijzoncler derde lid,
van de wet van 16 mei 1900 houdende erfregeling van de kleine nalatenschappen,
en 97 van de Grom1wet, doordat het bestreclen vonnis de aanvraag tot overneming van verweerder Franciscus Cm·pentier inwilligt om reden dat er ten voordele
van cleze laatste een meerderheicl van belangen bestaat, vermits op een schrijven
van notaris Leemans drie van de 'vier
medegerechtigden te dien einde alsmede
om tot de schatting over te gaan hun hellben uitgedrukt, dat zij op dit akkoord
niet meer knnnen terugkomen en dat de
echtelieden Van den Bogaert~Carpentier
trouwens hun zogezegcle instemming met
de aanvraag van eiser, door hem ondertekend, ter zitting hebben teruggetrokken,
eerste onderdeel : dan wanneer het tegenstrijdig is, enerzijds, in het eerste geval te laten gelden dat het op de aanvraag
van overneming gegeven akkoord niet kan
teruggetrokken worden en, anderzijds, in
het tweede geval naar de intrekking van
een op aanvraag van eiser tot overneming
gegeven akkoord, te verwijzen en dan

wanneer de rechter alzo te kort is gekomen aan de verplichting zijn beslissing
met gepaste en niet tegenstrijdige redenen
te omkleden (schending van artikel 97
van de Grondwet) ; tweede onderdeel :
dan wanneer de instemming van de belanghebbende erfgenamen met de overneming door een van hen, slechts verbinclend en onherroepelijk kan worden wanneer er akkoord over al de voorwaarden
van die overneming en vooral over de
schatting van de over te nemen goederen
bestaat (schending van artikel 4 - in het
bijzonder derde lid - van de wet van
16 mei 1900) ; het derde, afgeleicl uit de
schencling van het artikel 4, in het bijzonder derde lid, van de wet van 16 mei 1900
houdende erfregeling van de kleine nalatenschappen, doordat het bestreclen vonnis de aanvraag tot overneming van verweercler Franciscus Carpentier inwilligt
om reden clat het onbetwistbaar de wil
van vader en moeder Carpentier is geweest dat Franciscus (eerste verweerder)
de hoeve en het huisraad zou overnemen
en het de alzo ingeroepen wil uit een geheel van omstandigheclen afleidt, dan
wanneer de aanwijzing door de de C'Uj-us
van de erfgenaam aan wie het recht tot
overneming zal te beurt vallen, even goed
als een testament, een daad van uiterste
wil nitmaakt, en bijgevolg noodzakelijk
bij geschrift en zelfs volgens de vormen
van de testamenten dient te geschieden :
Overwegende dat het bestreden vonnis,
in hoofdorde, op ae beschonwing stennt
dat, wegens de nietigheia van het verzoekschrift van aanlegger, er slechts een
geldige aanvraag tot overneming, namelijk deze van de eerste verweerder, voorhanden was ;
Dat zoals blijkt nit het antwoord op het
eerste middel die beschouwing wettelijk
is en volstaat om de beslissing te rechtvaardigen;
Overwegende clat het tweede en het
derde middel slechts een bijlwmende redenering van de rechter bestrijden, 't is te
zeggen een redenering niet betrekking tot
het geval waarin verscheiclene belanghel}benllen regelmatig hun wil zouden genit
hebben om het recht tot overneming nit te
oefenen (wet van 16 mei 1900, artikel 4,
lid 3) ;
Dat de middelen tegen overtollige re<lenen gericht zijn en clerhalve bij gebrek
aan bel aug, niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
7 october 1960. - 18 kamer. - VoorzUter, H. Vandermersch, raadheer waarnemend voorzitter. - Ve;·slagyever, H. J.
Rntsaert.
Gelijlclzbiclende concl1b8ie,
H. Raoul Hayoit de Termiconrt, procureur-generaal. - Pleiters, HH. Demeur
en Van Leynseele.
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BEWIJS. BEWIJSKRACHT VAN DE AK'l'EN. BURGERLIJXE ZAKEN. 00NCLUSIES VAN EEN PAR'l'I,J DIE EEN FElT llETWISTEN. VONNIS GES'l'EUND OP DE VERKLARING
DAT RET FEI'l' NIE'l' llE'l'WIST WORD'l'.
SCHENDING VAN DE REWIJSKRACH'l' VAN DE
CONCLUSIES.

2"

MIDDELEN TOT VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. ~ ScHimDING VAN DE
llEWIJSKRACH'l' VAN
DE
CONCLUSIES.
SCHENDING HIERUI'l' VOOR'l'VLOEIENDE DA'l' DE
RECHTER EEN IN GEMOTIVEERDE CONCLUSIES
ONTKENDE FEI'l' NIET llETWIST VER:KLAART. BESLISSING VAN DE RECH'l'ER DIE DE ON'I'KENNING TEGEc'fSPREEK'l'. NIET GE1iOTIVEERDE
llESLISSING. MIDDEL AFGELEID UI'l' DE
SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE
CONCLUSIES NIET VAN BELANG ONTBLOO'l'.

1o Schenclt cle uewijslcnwht van cle concl·ns·ies van een parUj, tvellce een feU
betw·isten, het vonn·is cla.t z'ijn clispos'itief
steumt 01J cle ve·rlcla1'ing clat cUt feU n·i.et
betwi.st wonlt (1) .
2o H et miclclel hie1''ll:it afgele'icl clat een
vonn·is, hetwellc ve1·lclaa·rt clat een feit
tloor ae 11a1·Ujen niet betwist is, tle be·uYijslc·mcht schenrlt val~ cle gemot-iveenle
conclu.s·ies van cle aanlegge·r, wellce cl-it
feU ontlcenclen, lam niet, wegens geb1'elc
aan belang, onontvankelijlc ve1'7claanl
wo1·clen, om cle ·reclen cla.t het vonnis een
besUssfng inho·uclt rl·ie cle ontlcenn'i.ng
van cle aM~legger tegenspreekt, wanneer
cUe beslissing n•iet (femoUvee·rcl is en
1.VCL?1i/1.ee·r cle 1·echter even-min cle reclen
geeft waamrn cle moUeven waarop rle
awnlegger z·ijn ontlcenmi1t[J steunfle niet
wee·rho·nclen lc-u:nnen 1D01'clen (2).
(CALLEBAU'l', T. MARLIER.)
ARREs;r.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 januari 1959 in hoger beroep
gewezen cloor de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel ;
Over het eerste middel, eerste onclerdeel, afgeleicl uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1319 en 1320
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het
(1) Verbr., 28 september 1956 (Bnll. en
PASIC., 1957, I, 63).
Het is mogelijk dat er geen schending is
van de bewijskracht van de conclusies, wanneer
het vonnis een akkoord van de partijen vaststelt, door te steunen niet op hun geschreven
conclusies, doch op hun verklaringen tijdens
de debatten ter terechtzitting (raadpl. verbr.,

bestreclen vonnis de bewijskracht van de
conclusies van eiser miskent door vast te
stellen dat « niet betwist wordt dat, wanneer de brieven van 30 april en l4 mei 1956
door beroepers (thans verweerders) uan
gei:ntimeerde (thans eiser) opgestuurcl
werden, deze laatsten (verweerclers) nog
g·een eigenaurs waren JJ, terwijl eiser, in
zijn conclusies, integencleel cleecl gelden
dut verweerders, ten tijde van het opsturen van voormelde brieven, weze het ing·evolg·e een onderhanclse koop- en verkoopovereenkomst eigenaars waren geworden
van de gronden clie hij in huur had, en
dat zij clie lloedanigheid lludden erkeml in
een gerechtelijke bekentenis voortspruitende nit hun exploot van dagvaurding
v·an 22 juni 1957, waarin zij hun hoedanigheid van eigenaars inriepen, zodat het bestretlen vonnis de conclusies van eiser niet
ten genoeg·e van recht beantwoordt
(schencling van cle artikelen 97 van de
Gronclwet, 1319 en 1320 van hei: Burgerlijk
Wetboek) en, in alle gevul, de rechter de
omstandigheid diencle aan te wijzen waaruit hij, buiten de zogezegde ufwezighei<l
van betwisting, afieiclde dat verweerclers
in april-mei 1956 nog geen eigenaars waren
(schencling van artikel 97 van de Grondwet):
Overwegencle, enerzijcls, dat in strijd
met wat in het vonnis verklaard wordt,
aanlegger bij conclusies betwist heeft dat
verweerders geen eigenaurs van het verhuurde goed vanaf april-mei 1956 zouden
geworden zijn; da t hij deze betwisting gegrond heeft op het bestaan van een koopovereenkomst die hij uit de door verweerders op 30 april en14 mei 1956 g·egeven opzegging·en afieidde, alsook uit een gerechtelijke bekentenis door verweerders afgelegd in de clagvaarding van 6 juni 1957;
Ovenvegende, anderzijds, clat, indien het
vonnis besluit clat verweerclers slechts in
december 1956 eigenaars van het goecl geworclen zijn, het deze beslissing op geen
reclen steunt en evenmin een motivering
aangeeft tot verwerping van de door aanlegger tot staving van zijn betwisting
aangevoerde redenen;
Dat het eerste onderdeel van het midclel
gegronc1 is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis ; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
23 september 1960, B1tll. en PAsrc., 1961, I, 85).
(2) Over de gevallen waarin het middel, afgeleid uit de schending van de bewijskracht van
de conclusies, van belang ontbloot is, ware die
schending ook gepleegd, raadpl. onder meer
verbr., 7 januari 1952 (A1'1'. Ve1'b1·., 1952,
biz. 208; Bu.ll. en PAsrc., 1952, I, 227), alsook
de in de noot 1 vermelde beslissingen, en 22 november 1957 (Bu.ll. en PAsrc., 1958, I, 305).

-

124

kant van de vernietigde beslissing; veroorcleelt verweerclers tot de kosten; verwijst de zaak naar' de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, zetelemle in boger
beroep.
7 october 19fiO. - J:o kamer. - Voo1·.<!itter, H. Vauclermerscb, raa·dsheer waarncmend voorzitter.
Verslaggeve·r,
H. Hutsaert. - GelijJ.;luhlende concltts-ie,

II. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiters, HH. Van LeynfX~ele en Van Ryn.
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neming z-i;in al bedraagt zij slechts een
yewone we1·kt-ijfl lcoJ·te1· clan d-ie 'Unn
andere onclernem:ingen welke, hoewel
verschUlencl, elem.enten 'Uftn gelij7cenis
met fle ee·rste 'UeTtonen (2).
go Is on11Jettig cle /iesUssi.ng 'Uan ae rechter
in beroep t~Jellce, het hO[feT beroep 1;an
de arbe·ider vePweJ·peJule ter1en een 'Uonnis r1e11Jezen over een e-is gestennrl op de
samen,r;eschalcelrl e wetten op rle 'Uergoefli.nu rle1· sohnrle 'UOo1·tspnl'itenrle 11:it rle
wrbeiflsongevnllen, fle arbeider tot ae
kostcn 'GeTOoTdeelt, zonder vnst te stellen rlnt zijn eis of zijn hager beroep
J'oekeloos en plnr1enfl is (g). (Wet van
20 maart 1948.)

(ARNOU'l'S,

'1'.

N. \'.

<<

L' AllEILLE

ll.)

ARRES'l'.

1° ARBEIDSONGEV.AL. -

SAilfENGEscnA-

vnn de samengeschnkelfle wetten /iet·ref.fenfle de ve·rgoerlin,q aer schad.e 'Uoortspruitenrle ttit fle fwbe·iclsonge'Uallen,
krtn een ondernem-ing een sei.<!oenoncle1·-

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 5 januari 1959 in boger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Hasselt;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de m·tikelen 1, 2, zoals het
gewijzigcl werd door artikel 1 van de. wet
van 10 juli 1951, G, inzonderheid 6, alinea g, van cle door het koninklijk besluit
van 28 september 1931 samengeschakelcle
wetten op de vergoec1ing der schade voortspruitende nit de arbeidsonge>allen; doordat, na te hebben vastgestelcl dat het loon,
clat tot basis voor cle bepaling van de aan
de aanlegger toekomende Yergoedingen
client, overeenkomstig artikel 6, alinea 3,
van cle hiervoren vermelcle wetten moest
worden vastgestehl, omclat de onclerneming, welke de c1iensten van aanlegger bezigde, het karakter van seizoenomlerneming heeft, het !Jestreclen vonnis tot bevaling van gezegcl basisloon enkel rekening houclt met het door aanlegger in die
onderneming werkelijk verdiend loon,
met de vergoecling voor betaald verlof,
en met cle bezoldiging aan aanlegger toegekeml door een suikerfabriek clie zijn
diensten gedurende het overige van het
jaar gebezig<l heeft, zoncler rekening te
houden met het feit dat aanlegger zich,
in de loop van gezegd jaar, werkloosheiclsyergoedingen voor een beclrag van
28.502 frank heeft zien toekennen, om

(1) Verbr., 6 maart 1959 (Bull. en PAsrc.,
1959, I, 676) en noot 1.
(2) Over de betekenis van de woorden « het
voor de werktijd toegekend loon », in lid 3 van
artikel 6 van de samengeschakelde wetten op
de vergoeding der schade voorlspruitende uit
de arbeidsongeval!en, en over de onderscheidingen die gedaan moeten worden zo de arbeider slechts na het aanvang-en van de werktijd
van de onderneming in dienst genomen werd,

raadpl. HoRION, P,·ecis de droit social belge,
1958, biz. 190; N AiHECIIE, A ccirlents ibt tmvail,
1908, biz. 241; DE BIBEAU DE HAUTEVILLE, Les
accidents rlu travail, blz. 175; verslag van de
heer van Cleemputte in de Kamer van volksvertegenwoordigers, Parl. besch., Kamer, 19001901, ur 302, biz. 149.
(3) Raadpl. verbr., 28 juni 1956 (Arr. Verbr.,
1956, biz. 920; Bull. ei1 PASIC., 1956, l, 1205)
en 4 juni 1959 (Bull. en PAsrc., 1959, I, 1009).

ICELDE "TE'f'l'EN BE'I'REFFENDE DE

VERGOEDING

VAN DE SCHADE YOORTSPRUITENDE UIT DE ARDEIDSDNGEYALLICN. - ATITIKEL G, LID g, VETIDIENSTE \'AN DE ARllEIDEB.. - BEGRIP
DA'_r DE 'l'OELAGEN VVEGENS \YERKLOJSHEID nE-

GRIJPT.

2° ARBEIDSONGEVAL. -

SAlYIENOEscnA-

RELDE \VETTEN llE'l'REFFENDE DE VERGOF.DING
VAN DE SOHA.DE VOORTSPRUI'l'ENDE UIT DE ARllEID:SONGIGV ALLEN.
SEIZOENONDEHNE~iiNG.

- BEORIP.
go KOSTEN. - BURGERLI.JKE ZAKEN. ARDEIDSDNGEVAL. - \TONNIS DA'I' IIE'l' HOGETI
BEROEP VAN DJc ARllEIDER VERWERPT. KOSTEN DIE TEN LASTE VALLEN VAN DE \YERKGEVER

OF VAN DIENS VEHZEKEUAAR.

1° In nrt-ikel G, Url 8, van de samenrJeschalwlrle 11Jetten /Jetrefjende rle 1;err1oerling
van cle schnde voortspru iteJule u-it cle
rtrbeidsongevallen 1vorrle-n onder de
woonlen cc verrUenste 'Uan rle nr/ieirler ll
onder meer cle toelngen lie(Jrepen rlie de
aJ'/Jeifler, als onvrijwilUge 11Je·rkloze, /i-ij
toepnssinrJ vnn het lieslnit 'Wn de Re(!ent va.n 26 me-l 191,5 ont·vnngen
lleejt (1).

2° Voo·r fle toepass·ing 'Ua.n art-ikel G, licl 3,

-125rellen dat gezeglle werkloosheillsvergoelling·en niet als ecn verdienste in de zin
van artikel 6, alinea 3, van gemelde wetten kom1en beschouwd worden, dan wanneer, luidens gezegcl artikel 6, aline a :3.
voor de bcrekening· van de vergoec1ing zowel op het voor de werktijd toegekem1
loon als op de verdienste van de arbeic1er
gec1nrende het overige gedeelte van het
jaar gelet wordt, en dan wanneer die
verdienste de vergoedingen bevat welke
door het slachtoffer wegens onvrijwillige
werkloosheid werden ontvangen, waaruit
volgt dat c1e rechter met die vergoeclingen
rekening moest llouden om de verdienstc
van aanlegger gedurenc1e het overige gedeelte van het jaar van het ongeval te
hepalen en om het basisloon te bepalen
dat tot vaststelling van de hem toekomem1e vergoec1ingen in acht moest gcnomen worden :
Overwegem1e dat de toelagen welke de
arbeic1er hij toepassing van het hesluit
van de Regent van 26 mei 19±5 wegens onvrijwillige werkloosheid geinc1 heeft llegrcpen worclen onder de << vcrdienste van
<1e arbeiller gedurende het overige gedeeltc van llet jaar ll, c1ie tot het vaststellen van het basisloon t1ient en door artikel 6, lid 3, c1er samengescllakelc1e wetten
betreffem1e de vergoec1ing van de schade
voortspruitende uit de arheic1songevullen
bec1oelc1 wordt;
Dat llet micldel gcgrond is;
Over het tweede middel, afgeleic1 nit de
scllending van de artikelen 97 van de
Grom1wet, 1, 2, zouls cUt artikel 2 door
urtilzel 1 van de wet Yan 10 juli 1951 gewijzigd werc1, inzonuerheic1 G, alinea's 2
en 3, van de cloor het koninklijk beslnit
van 28 september 1931 samengescllakelde
wetten betreffende de vergoeding c1er
scllade voortsprnitenc1e uit cle arbeidsongevallen, t1oorc1at het bestreden vonnis,
tot bepaling· van het basisloon dat voor
het vaststellen van de aan aanlegger toekomem1e vergoer1ingen moet c1ienen, zieh
ertoe beperkt rekening te honden met het
aan aanlegger werkelijk toegckem1 loon
in de onclerneming waarin het ongeval is
voorgekomen, verhoogd met de verdienste
van aanlegger gednrenc1c het overige gec1eelte van llet jaar, zonr1er op llet feit te
letten dat aanlegger in die onc1erneming
slechts gellurende een deel van de tijd
van de seizoenbec1rijvigheid van die onderneming gewerkt heeft, om reden c1at
c1e werkg·ever van aanlegger geen « ondernemer van frnitplukken )) of << frnitkweker )) zou zijn, c1och een « graanmaalder ll
en een « hanc1elaar in veevoeders )) die,
boomgaan1en bezittende, aanlegger er in
heeft laten werken gedurende zcvenentwintig dagen op de honc1en1 dagen, die
het frnitplukkenseizoen uitmaken, dan
wanneer, luiclens artikel 6, alinea 3, van

gezegde wetten door « het voor c1e werktijd toegekend loon)), dat tot bepaling
Yan het basisloon in aanmerking komt
moet verf:taan worden, niet het aan de arbeider voor zijn arbeicl werkelijk toegekend loon, cloch llet voor de werktijd van
de omlerneming uan de arbeiders ervan
toegekenu loon, zodat de rechter bij toepassing van artikel G, alinea 2, van hier
voren vermelcle wetten bij het loon ter
lletaling van llet effectief werk van aanlegger, het gemiddelde loon had moeten
voegen dut aan g·elijksoortige arheiders
toeg·elteml worc1t geclurende het tijdperk
nodig tot vollec1igmaking van de werktijcl
van het seizoenbedrijf waarin het ongeval
is voorgekomen (schending van artikelen 1, 2, zoals het door artikel 1 van de
wet van 10 juli 1951 gewijzigd werc1, (i,
inzonderheid 6, alinea's 2 en 3, van gemelde samengeschakeltle wetten, dan wanneer, tot rechtvaardiging van de toepassing in onderhavig geval van artikel 6,
alinea 3, yan de hiervoren aangellaalde
Wlctten, de rechter op de beschouwing dat
aanlegger in clienst was van een seizoenOlH1erneming· gesteuncl heeft, waaruit
volgde dat de rechter daarna om de toepassing van artil~:el G, alinea 2, af te wijzcn niet lwn beslissen, dat de werkg·ever
van aanlcg·g·er geen soortgelijke « onclerneming )) exploitecrcle, zom1er .zijn beslissing op tegenstrijdigc motieven te stcnnen, wat met een gebrek aan motieven gelijk staat (schending van artikel 97 van
l1e Gronc1wet), en dan wanneer, ultllans,
t1e vcrmeldingen van de bestreden heslissing niet toclaten uit te maken of de
rechter, in onc1erllavig geval, de toepassing van het hierboven aang·eduid artikel 6, alinea 2, heeft weg gelaten omdat
aanlegger in wel;kelijkheid slechts ge<1urende zevenentwintig dagen gearbeicl had,
of .omtlat c1e onderneming· welke zijn diensten bezigde slechts een werktijd van zeYenentwintig dagen zou gehad lleb ben,
waaruit volgt c1at de bestreden beslissing
op clubbelzinnige wijze gemotiveerd is,
wat met een gebrek aan motieven gelijk
staat (schending van artikel 97 van de
Grond wet) :
Over cle eerste en derde ondenlelen :
Overwegenc1e clat, antwoordend op de
conclusies waarbij verweerster had voorgehouden dat de eerste rechter ten onrechte in feite had beslist dat het in onderhavig g·eval een fruitplukonderneming
zou gelden, waarin cle normale arbeidsperiode zich over vier maanden van het
jaar zou uitstrekken, dan wanneer het
ging om een maalder die slechts get1 urende een kort tijdperk werkkrachten in
zijn boomgaarden gebruikte, het bestrel1en vonnis vaststelt dat de werkgever van
aanlegger << noch fruitplukondernemer
noch frui tteler is ; dat hij een gr aanmaal-
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der en handelaar in veevoeder is, die
enige fruitweiden !Jezit, waarin hij somtijds de werklieden van zijn maalclerij
bezigt en ook aanlegger heeft laten werken gedurende zevenentwintig clagen op
de ongeveer honclercl cUe llet fruitplukseizoen uitmaken, wanneer er noocl aan man
was ll;
Waaruit cluidelijk volgt dat het bestreden vonnis niet aanneemt dat de arbeidstijcl van de omlerneming waarin aanlegger te werk gesteld was meer clan zevenentwintig werkdagen beclroeg en, derhalve, dat het dercle ondercleel van het
middel in feite niet opgaat en het eerste
van belang ontbloot is;
Over het tweecle onderdeel :
Overwegende dat het niet strijdig is te
!Jeschouwen, aan de ene zijde, dat de
werkgever
noch
fruitplukondernemer
noch fruitteler is doch een graanmaalderhandelaar in veevoeclers, die somtijcls tijdens een kort tijdperk in het jaar werklieden in zijn boomgaarclen laat werken
en, aan de andere zijde, dat ten aanzien
van de toepassing van het in het midclel
aangehaald artikel 6, lid 3, de aldus tewerkgestelde arbeider in clienst van een
seizoenondernemer is;
Dat het tweede ondercleel van het middel feitelijke grondslag mist;
Over het derde midclel, afgeleid uit de
schending van het enig artikel van de
wet van 20 maart 1948 betreffende de kosten van de procedure inzake arbeidsongevallen, waarbij een aanvullend artikel in
de door het koninklijk besluit van 28 september 1931 samengeschakelde wetten op
de vergoeding der schacle voorspruitenue
uit de arbeidsongevallen gevoegu wordt
en van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis aanlegger tot
het betalen van de kosten van hoger !Jeroep veroordeelt, dan wanneer de kosten
van· alle op gemelde wetten gesteuncle
vorderingen ten laste van de werkgever
of van cliens verzekeraar moeten gelegd
worden, behalve wanneer de eis roekeloos
en plagencl is (schending van het enig artikel van de wet van 20 rna art 1948), of
dan wanneer, althans, de reehter om de
veroordeling van de aanlegger tot de kosten van hoger beroep te motiveren verplicht was vast te stellen clat de eis een
roekeloos of plagend karakter had (scherrding van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende clat het !Jestreden IOimis
niet vaststelt clat de eis of het hoger beroep van aanlegger roekeloos en plagend
zijn geweest; dat het mitsclien aanlegger
niet tot de kosten van het hoger beroep
vermocht te veroorclelen zoncler de in het
micl<lel aangehaalde wetsbevalingen te
schenden;
Dat het mid del gegroncl is;

Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis in zover het, tot vaststelling
van het basisloon, weigert met de vergoec1ingen wegens werkloosheicl rekening te
houclen en over de kosten uitspraak doet;
verwerpt de voorziening voor het overige;
zegt dat melding van onderha vig arrest
zal gemaakt worden op de kant van de
gecleeltelijk vernietigcle beslissing; veroordeelt verweerster tot de kosten; verwijst de alclus beperkte zaak naar de
reehtbank van eerste aanleg te Tongeren,
zetelemle in hoger beroep.
7 october 1960. - 16 kamer. - FoorzUter, H. Yandermersch, raadsheer waarnementl voorzitter. - FeTslngge·ver, H. Delahaye.
GeUjklnidencle
concl·usie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Ple-iters, HH. Simont et
P. Ansiaux.
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YERKEER. - LIOH'l'SIGNALEN TEN BEHOEVE
VAN HET VERKEER. GEEL 0~' ROOD-GROEN
LICHT. J\1ACHTIGING OM HET SIGNAAL
VOORBI.J 'l'E RI.JDEN INDIEN DE BESTUURDER
HE'f TE DICHT GENADERD IS OM OP VOLDOENDE
VEILIGE WIJ.ZE STIL 'l'E HOUDEN. - YER>PLICHTING DE DOOR. DE OMRTANDIGHEDEN OPGELEGDE VOORZICHTIGHEIDS.MAA1'REGELE!\1 EVENWEL TE TREFFEN.
De mnchtiging die doo;· a;·tikel 104. vnn
de TVegcode nnn ae bestnnnle;· wellce
een geel of mod-g;-oen. Uchtsi,gnnal te
d·icht genndenl 'is om OJJ voldoencle veiliye wijze te lcunnen st·ilhouclen, ve;·leend
tvor(lt om (lit signnnl voo;·bi.j te rijclen,
ontslnnt gezegae bestuu.;'cler niet eTVCln
de door cle 0'/nstnncUgheclen opgelegcle
voor.<:'icht-ighe'i(lsmnat·regelen r!ecl;wenae
het ove'l'stelcen vnn het lcrtdsp·unt te
tretfen.

(BRAET EN P. V. R. A. DRUKKERI.J G. BRAET, T.
VAN DEN BOSSCHE EN NATIONAAL YERBOND VAN
SDCIALIS'l'ISCHE l\WTUALITEITEN.)
ARREST.
HE'l' HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 8 maart 1960 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
I. Wat betreft de voorziening van Henri
Braet :
Over het eerste midclel, afgeleicl uit de
schemling van de artikelen 418, 420 van
bet Strafwetboek, 104 van het koninklijk
besluit van 8 april 1954 houclencle Algemeen Reglement op de politie van het weg-

-127verkeer, 1382, 13il3 van !let Burgerlijk
Wetboek, 3, 4 van de wet van17 april1878
bevattencle de voorafgaande titel van !let
W etboek van rechtspleging in strafzaken,
en 97 van de Gronclwet, doordat !let bestreden arrest eiser lleeft veroordeeld tot
een geldboete wegens inbrenk op de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek en,
solidair met eiseres, tot de betaling van
schadevergoeding aan de bnrgerlijke partijen Van den Bossclle en « Nationaal verbond van socialistische mutualiteiten ll,
om reden dat, in bepaalde omstancliglleden
of nit aanmerking van de plaatsgesteldheicl door de nooclzakelijkhetlen van het
verkeer, afwijking van de regels van de
Wegcode gejnstificeerd kan worden en dat,
al was !let voorbijrijden van !let roodgroen lichtsignaal door beticllte gerechtvaardigcl door de noodzakelijklleid de
doorgang voor het noord-zuid verkeer
over de middenrijbaan niet te versperren,
betichte desniettemin de dom·gang moest
laten aan de weggebruikers van !let rijwielpad, zoals de bnrgerlijke partij Van
den Bossclle, en a an die van de westelijke
zijrijbaan, zoals bestnnrcler Simons, dan
wanneer de regels van de Wegcode daar
zij dienen om de veiligheid v!m !let verkeer te verzekeren voor cle weggebruikers
dwingend zijn, en door de reclltbanken,
in de gevallen die ze beheersen, moeten
toegepast worden; dan wanneer de voorwaarclcn waaronder een weggebruiker een
rood-groen licllt mag voorbijrijden, vastgesteld zijn door artikel 104 van de W egcode, artikel dat de noodzakelijkheid niet
voorziet het verkeer in een bepaalcle richting· niet te belemmeren ; clan wanneer inuien eiser zicll in de wettelijke voorwaarden bevond die hem toelieten !let roodgroen licht, dat v66r hem stoncl, voorbij
te rijden, hij nooclzakelijk cle gehele
bree{lte van het kruispnnt, dat door dit
signaal beschermd wordt, mocht oversteken; dan wanneer het bestreden arrest,
door niet na te gaan of het eiser, ingevolge
voornoemu artikel 104, al dan niet toegelaten was het rood-groen licht, dat v66r
hem stond, voorbij te rijden, niet wettig
heeft kunnen beslissen dat hij een font
had begaan, door het door dit licht beschermcle kruispunt over te steken, en het
arrest door te beslissen zoals het heeft gedaan, zijn dispositief clns niet wettig heeft
kunnen rechtvaardigen :
Overwegende dat zo het arrest verklaart
dat «in bepaalcle omstancligheden of nit
aanmerking van de plaatsgesteldheid door
de noodzakelijkheden van het verkeer afwijking gejustificeerd kan worden van de
regels van de vVegcode ll, het dit prinCiJJe
slechts nit om. te beslissen clat aanlegger
gerechtigd was een roocl-groen lichtsignaal
voor])ij te rijden, signaal aangebracht op
de hoek van de berm die de middenrijbaan

der Frankrijklei, te Antwerpen, scheidt
van clezer westelijke zijrijbaan, signaal
dat, volg·ens een impliciete en niet gecritiseerde vaststelling in feite van het arrest,
het verkeer rcgelt in de richting· oost-west
welke aanlegger, die de Frankrijklei overstak volgcle;
Overwegende, dat de machtiging die
door artikel 104 van de Wegcode aan de
bestuurder verleend wordt om het gele of
het roocl-groen licht voorbij te rijclen indien hij het signaal zo dich t genaderd is
dat hij niet meer OlJ voldoende veilige
wijze kan stilhonden, hem niet ontslaat
van de algemene verplichting van voorzichtigheid; dat daaruit volgt dat het hof
van beroep, bij een soevereine beoordeling
in feite·wettig heeft kunnen beslissen dat
aanlegger zich aan gebrek aan vooruitzicht of voorzorg schnldig had gemaakt
door, na het signaal voorbijgereden te
zijn, verznimd te hebben stil te houclen
tussen de midden- en de westelijke zijrijbaan;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 17, 17b-is., en
26 van het koninklijk beslnit van 8 april
1954 lwmlemle Algemeen Heglement op de
politic van het wegvcrkeer, gewijzigcl door
de koninklijke beslniten van 15 jnni 1954,
1:11 december 19.'54, 13 juni 1956, 8 mei en
18 october 1957, 11 april en 4 juni 1958,
1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboelr, 3 en 4 van de wet van
17 april 1878 bevattende de voorafgaande
titel van het 'Vetboek van rechtspleging
in strafzaken, en 97 van de Grondwet,
doorclat het bestreden arrest de volledige
verantwoorclelijkheid voor het ongeval ten
laste heeft gelegd van eiser en hem, solidair met eiseres, tot de beta ling van sella{levergoecling aan de burgerlijke partijen
Van den Bossche en << Nntionaal verboncl
van socialistische mntualiteiten ll heeft
veroordeeld, om reclen dat, door hun voertuigen in beweging te llebben gebracllt nadat het lichtsignaal voor hen groen wns
geworden, noch Van den Bossche, noch
Simons artikel 17 van de W egcocle zouden
overtreclen hebben of enige font, in verband met het ongeval, hebben begaan, dan
wanneer, zoals eiser het in zijn regelmatige conclnsies in hoger beroep stanncle
hielcl, de verschijning van het groen licht
in de richting door Van den Bossche en
Simons gevolgcl, voor deze laatsten enkel
een toelating van cloorgang nitmaakte, en
hen ervan niet ontsloeg meester te blijven
van hun snelheicl, rekening gehouclen met
de ontruiming van het kruispunt door het
clwarsliggend verkeer, noch de andere verkeersregelen te eerbiecligen bij gebruik
maken van die toelating, en meer in het
bijzonder, van het voorschrift van arti-

-128kel17 van de vVegcodc, wanrnit volgt dat,
door te beslissen, zoals hij geclaan hceft,
de feitenrccllter clie conclnsies niet op voldoende wijze hecft beantwoorcl, noch de
beslissing, luiclcm; wclke Van den Bossclle
en Simons geen font in verband met het
ongeval begingen, hceft gcrechtvaarcligd :
Overwegemle clat bet arrest vaststelt
<< dat noch Simons noch Van den Bosschc
met een snelheid geretlen hebbcn die niet
ann de verei'sten van artikel 2G-1 van de
vVegcodc zou voldaan hebben : « clat, gelet
op tle matige snelheicl van betichte en de
afstand waarop bij zich nog bevond op bet
moment dat bet lichtsignaal voor cUe weggebruikers or> groen is overgeslagen, hct
te verwachten was dat beticllte tijclig tot
stilstand zou komen en, onverschillig o.f
Van clen Bossche en Simons hem inclerdaad gewaar waren geworden, de komst
van betichte op hun weg een niet te voorzieu feit uitmaakte )) ;
Overwegende, derhalve, dat geen van de
onclerdelen van het micldel kan anngenomen worden;
I<Jn ovcrwegende, met betrckking tot de
beslissing over cle publieke vorclering, dat
de substantH\le of op straf van nietigheid
voorgeschreven recbtsvormen nageleefd
werden en dat de veroordeling overeenkomstig de wet is;
II. Wat betreft de voorziening van de
vennootschap « Drukkerij G. Braet )) :
Overwegende dat hct nit de stukken
wanrop het hof vermag acht te slaan niet
bli.ikt dat aanlegster, burgerlijk aansprakelijke partij, haar eis tot verbreking zou
hebben betekend ann de pmtijen tegcn
wclke lli:i gericht is;
Dat die eis dus niet ontvankclijk is;
Om die redcnen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot cle kosten.
10 october 19GO. - 2° kamer. - Yoorzitte'l·, H. Bayot, rnadsbeer wanrnemend
voorzitter. - Yerslarmeve,r, H. Belpnire.
- (}elijlclu'irlOnde concz,nsie, H. Depelchin,
adYocaat-generual. Pleiter, H. Van
Ityn.
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STILSTAAN EN STATIONNEREN.
l\1INDER DAN 8 1\fE'l'Elt VAN DE RAND VAN
DE HI.TBAAN VAN EEN ZI,J\VEG. I{IJBAAN
VAN DE ZI.J\VEG DIE BRJ~DEU \VORD'l' OP DE
PLAATS \:VAAR ZI.T UI'£.ilf0I\TDT IN DE RIJBAAN
WAAR HE'l' VOER'l'ITIG TOT STILR'J'AAN OJ;' STA~'IONNERli:N GEBRAOll'l' J\fOET \VORDTGN. VERTREKPUN'l' VAN DE APS'!'AND VAN 8 METER,

Wanneer rle rijbaan 1;an de ,djweg lJrerleJ'
'WOnlt op de plaats ~VIlaJ' zij 'UUrnonrlt in
rUe warw ae bestml'rder 1;an een voe'l'twig rlit tot stilstaan of staUone,ren wil
lwenuen, 1Donlt de afstrmrl 1;an rninstens
8 meter welke die bestu11nlcr moet eerbierliuen afue'l·ekenrl vana,f het wcJ·lcelijke punt rnn samenlopen 1;an de 1'anrlen rler lJe'irle rijlianen, en niet vanrlf
het -ideele snijpunt van ae verlenuimgen
'/;an rlie 1'a:1Hlen.
(CLEYMAN

EN

CASTELEYN,

'J'. MOR'l'ELMANS EN N. V. VERSELE.)

ARREST.

IIET I-IOF; - Gelet op bet vonnis, op
17 febrnari 1960 in lloger beroep gewezen
door de Oorrectionele Rechtlmnk van Antwerpen;
I. Over de voorziening yan Alfons Oleymail :
A. In zover cle voorziening gcricllt is tegen de beslissing over de pu!Jlieke yordering tegen aaulegger :
Over llet eerste middel, afgeleid nit de
schending van cle artikelen 97 van de
Grondwet, 1G3, 17(1 van het Wetboek van
straf\Ol'dering, 418, 420 van het Strafwctbock, Hi en 2G/2-0 van de vVegcode, cloordat, eerste onderdeel, het bestreclen vonnis de conclusies van Oleyman niet beantwoon1t waar <leze vooropzet <lat ·ae regel
der voorrang van rech ts niet yo or llem
lwar toeiJassing kon vinden, omclat hij op
het ogenlllik van de aanrijcling - het vonnis aannemende da t tle YOc;rtuigen op de
plaats der aanrijding zijn blijven stilstaan - het krnisvnnt nog niet had bereikt; en, tweede ondm·clcel, onafbnnkelijk van cle genomen conclusies - bet bestreden vonnis aanvaardt dat de voorrang van recht:::, voorzien door artikel 1[)
van het koninklijk beslnit van 10 cleeember 1958, verschulcligcl is Yooraleer het
kruispunt worclt lJereikt waar de aanri.iding zich heeft voorgedann - clit aangenomen zijnde in de termen van lwt Yonnis
(cc tle openbare weg na<lerde ))) - voor het
kruispnnt :
Over beicle onc1erdelen samen :
01erwegencle dat llet vonnis releveert
d::tt bet door de clemcnten van de bundel
bewezen is clat de wagens respectievelijk
bestunnl door Mortelmaus en door aanlegger met elkaar in aanrijcling zijn gekomen
en op de plaats van de aanrijc1ing zijn
blijnm stilstaan, alsook clat de wagen bestnnrc1 door Mortelmaus zich, na de aanrijcling· nog beyond OIJ het krui:;punt; clat
llet alclus lx~slist clat, op llet ogen!Jlik van
c1e aanri,iaing, beide wagens het In·nispunt
hadden bereikt en de conelusies op pas-

-- 129sende wijze beantwoordt; dat, zo de rech- de burgerlijke partij naamloze vennootter him·aan toevoegt dat « uit deze gege- schap Versele :
vens blijkt dat wanneer beroepene Alfons
Overwegende dat aanlegger geen bijzonOleyman de openbare weg naderde die ge- der miclclel cloet gelden;
volgd werd door beroeper Frans Mortela. In zover de voorziening gericht is temans, hij verzuimd heeft laatstgenoemde,
ko:p1ende van rechts, de do01·gang vrij te gen de beslissing over de burgerlijke vorlaten ll, hij klaarblijkelijk daarbij niet clering van aanlegger tegen Mortelmans;
bedoelt dat aanlegger op het ogenblik van
Over het dercle miclclel, afgeleicl uit de
de aanrijding het kruispunt nog niet had schending van artikelen 97 van de
bereikt, noch dat aanlegger voorrang ver- Gronclwet, 176 en 163 van het Wetboek
schuldigd was v66r dat hij het kruispunt van strafvorclering, 418, 420 van het Strafbereikte, doch enkel dat hij de voorrang wetboek en 25/2-0 van het koninklijk beverschuldigd was omdat op het kruispunt sluit van 10 december 1958, doorclat het
gevormd door de wegen respectievelijk bestreden vonnis, vooral omwille van het
door aanleggers en Mortelmans genaderd, feit dat om een inbreuk claar te stellen
deze laatste van rechts kwam;
opzichtens de artikelen 418, 420 van het
Dat het middel niet kan aangenomen Strafwetboek, de minste fout volstaat, als
enig motief vermelclt, om voercler Mortelworden;
mans vrij te stellen van overtrecling van
Over het tweede middel, afgeleid uit de artikel 25/2-0 (« clat het immers vastschending van artikelen 97 van de staat, blijkens de stand van het voertuig,
Grondwet, 163, 176 van het -~vetboek van enz. ll) clat hij in staat was om de rechterstrafvordering, 418, 420 van het Strafwet- zijcle cler te nemen stl·aat op te rijclen,
boek 15 en 25/2-0 van het koninklijk be- - clan wanneer de bepalingen van artisluit van -10 december 1958, doordat het kel 25/2-0 voornoemcl veel ruimer en talbestreden vonnis het als voldoende aan- rijker zijn;
ziet om voerder Mortelmans te doen geOverwegencle clat Mortelmans in de
nieten van de voorrang van rechts hem zaak betrokken werd door een rechtverleend krachtens artikel 15 van het ko- streekse dagvaarcling ten verzoeke van
ninklijk besluit van 10 december 1958, dat aanlegger betekend;
deze zich na de aanrijding nog bevond op
Dat het door cleze clagvaarcling ten laste
het kruispunt, onafhankelijk van welk van Mortelmans gelegde feit claarin zoals
deel van de wagen zich nog op het kruis- volgt bepaalcl wercl : << Aangezien clat op
punt bevond, onafhankelijk van de positie het ogenblik dat mijn verzoeker cleze waingenomen door het voertuig en onafhan- gen (de stationerencle wagen van verweerkelijk van de fout begaan door Mortel- der Oasteleyn) voorbijreed, plots uit de
mans opzichtens artikel 25/2-0 van het Plaatsnijclersstraat de wagen van tweecle
koninklijk besluit van 10 december 1958, hiernagedaagcle (verweercler Mortelmans)
onafhankelijk ten slotte van de positie in- kwam aangereden, hierbij de bocht afsnijgenomen door Mortelmans voor de aanrij- clencl, en aldus de bepalingen van artiding of op het ogenblik van de aanrijding, kel 24 van de Wegcode overtreclencl ll;
dan wanneer de positie na de aanrijding
Overwegende dat de rechter in beroep
geenszins dezelfde moet zijn als voor de dus heeft kunnen oordelen, na de aancluiaanrijding en het slechts de positie is ding· van de door aanlegger ingeroepen
voor de aanrijding of op het ogenblik van wetsbepaling verbeterd te hebben, clat het
de aanrijding die determinerend is voor enig v66r de eerste rechter aanhangig gehet opzoeken van de schuldvraag;
maakt feit clit was in hoofde van MortelOverwegende,' dat het vonnis beslist dat mans, verzuimd te hebben voor het uitMortelmans geen inbreuk lJleegde op arti- voeren van de manceuvre naar links een
kel 25/2-0 van de Wegcode; dat uit het zo groot mogelijke draai te nemen zodat
feit dat de wagen van deze bestuurder de weg welke hij ging oprijden aan de
zich na de aanrijding nog op het kruis 7 rechterzijde wordt opgereden; dat hij niet
punt bevond, de rechter wettig· heeft kun- mocht nagaan of Mortelmans een ander
nen afieiden dat de aanrijding op het feit, alhoewel in dezelfde wetsbepaling
kruispunt plaats greep, en niet verder in voorgeschreven, begaan had;
de door Mortelmans gevolgde richting op
Dat het middel niet kan aangenomen
de weg waarop deze links afgeslagen had; worden;
Dat het middel niet kan aangenomen
D. In zover de voorziening gericht is teworden;
gen de beslissing over de burgerlijke vorOverwegende dat de substanW\le of op dering van aanlegger tegen Oasteleyn :
straf van nietigheid voorgeschreven
Over het vierde middel, afgeleid uit de
rechtsvormen werden nageleefd en dat de schending
-van de artikelen 97 van de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Grondwet, 163, 176 van het Wetboek van
B. In zover de voorziening gericht is strafvordering, 418 en 420 van het Straftr.gen de beslissing over de vordering van wetboek, doorclat ten onrechte door het
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-130bestreden vonnis zonder motieven wordt
vooropgezet dat het oorzakelijk verband
tussen een parkeren of stilstaan van een
wagen op minder, dan 8 meter van de
hoe]l:, en een aanrijding precies op die
hoek mitbreekt, waar het precies de bedoeling is geweest van de wetgever de
hoeken vrij te houden en het zicht onbelemmerd om ongevallen te vermijden en
inzover het bestreden vonnis de argumenten van eiser in verbreking zowel in de
rechtstreekse daging als in de besluiten
niet ontmoet;
Overwegende dat, door soeverein in
feite vast te stellen « dat de font begaan
door verweerder Oasteleyn geen oorzakelijk verband heeft met de aanrijding tussen de wagens gevoerd door beroeper
Frans Mortelmans en beroepene Alfons
Cleyman, de rechtbank haar beslissing
passend gemotiveerd heeft; dat aanlegger
met aanduidt welke middelen, door hem
aangevoerd voor de feitenrechter, niet
zouden beantwoord geweest zijn;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
E. In zover de voorziening gericht is
tegen de naamloze vennootschap Yersele
als oorspronkelijk rechtstreeks gedaagde :
Overwegende dat, daar deze vennootschap in de zaak enkel betrokken werd
als burgerlijke partij, deze voorziening
zonder voorwerp is;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 33-5° van het koninklijk
besluit van 8 april 1954 houdende Algemeen Reglement op de politie van het
wegverkeer, gewijzigd bij artikel 13 van
het koninklijk besluit nr 465 van 4 juni
1958, doordat het vonnis waartegen voorziening aanneemt dat de 8 meter in verband met het verbod om een voertuig in
de toestand van stilstaand voertuig te
brengen dienen gerekend te worden vanaf
het punt waar de bocht begint, dan wanneer de bedoeling van de wetgever niet
anders geweest is en kan zijn dan te beletten dat de stilstaande voertuigen aan
de aansluitingen van andere wegen het
zicht zouden hinderen, zodat wanneer de
aansluiting geen hoek vormt van negentig
graden maar schuins wegloopt, die 8 meter dienen gerekend te worden vanaf het
punt waar de beide verlengde zijwegen
evenwijdig doorgetrokken, zich doorsnij~
den:
Overwegende dat, om te beslissen dat
aanlegger een inbreuk heeft gepleegd op
artikel 33-5° van de Wegcode, het vonnis
releveert dat het vaststaat dat hij zijn
vrachtwagen liet stationeren << op drie
meter "Van de bocht gevormd door de rijbaan van de Schilders- en Plaatsnijdersstraten )), alsook dat « client aangenomen

te worden dat de Plaatsnijdersstraat met
een verbreding uitmondt in de Schildersstraat, dat even voorbij de hierboven aangeduide bocht men van de Schildersstraat
op de rijbaan van de Plaatsnijdersstraat
komt >> en daaruit het gevolg trekt dat
het bewezen is dat aanlegger zijn vrachtwagen in toestand van stilstaand voertuig
bracht in de Schildersstraat op minder
dan· 8 meter van de rand van de zijweg,
ten deze de Plaatsnijdersstraat;
Overwegende dat, om de door artiktH 33-5° van de Wegcode voorziene afstand af te rekenen, de rechter rekening
moest houden met de door hem vastgestelde « verbreding >> waarmede de Plaatsnijdersstraat in de Schildersstraat uitmondt, vermits geen enkele wettelijke of
reglementaire bepaling voorschrijft dat,
in dergelijk geval, de bedoelde afstand
van 8 meter zou hoeven gemeten worden
vanaf het snijpunt van de twee ideele
lijnen, verlengingen van de randen van de
twee rijwegen zoals deze zich voordeden
v66r het ontstaan van de verbreding;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elkeen van de aanleggers in de kosten van zijn voorziening.
10 october 1960. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Bayot, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Hallemans.
- Gelijlcl·nidende conclttsie, H. Depelchin,
advocaat-generaal.
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KAMER. -

10 october 1960

1° VOORZIENING IN OASSATIE.

STRAFZAKEN. - YOORJZIENING NA VOOR·ZIENING NIET ONTVANKELIJK. - UITZOJ\'IJER[NGEN.
DOUANEN EN AOOIJNZEN. - GoEDEREN AANGEGEVEN TOT VERBRUIK. - EELAS'fiNGEN EN RECHTEN NIE1' ONVERKORT GEiND.
- 0NTVANKELIJXHEID YAN DE VERVOLGING.
- YooRWAARDEN.
3° REOHTBANKEN. - STRAFZAKEN. RECH'l'ER IN HOGER BEROEP DIE EEN ANDER
FEI'l' DAN DATGENE HE1'WELK BIJ DE EERSTE
RECHTER AANHANGIG WERD GEMAAKT AANNEEMT, - GEEN VRUWILLIGE VERSCHIJNING
V•OOR DE EERSTE RECHTER. - ~ifACH'l'SOVER
SCHRIJDING.
4° REOHTBANKEN. - STRAFZAKEN. RECH'l'ER IN HOGER BEROEP DIE DE BE-
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KLAAGDE VEROORDEELT WEGENS EEN ANDER
l\USDRIJF DAN DATGENE W AAROVER DE EERSTE
RECH'l'ER UITSPRAAK GEDAAN HEEF'l'. GEEN
VASTS'l'ELLING DAT RET ALDUS AANGENOMEN
FElT DATGENE IS HETWELK AAN DE VERVOL0NWET'l'IGE VERGING TEN GRONDSLAG LAG. OORDELING. VERWEER VAN BEKLAAGDE IN
HOGER BEROEP 'l'EGEN RET NIEUWE MISDRIJF.
0MSTANDIGHEID ZONDER UITWERKING.

5° REJOHTBANKEJN. -

RAADKAMER DE
ONDERZOEKSRECH'l'ER ON'l'LASTENDE. DosSIER DOOR DE PROCUREUR DES KONINGS AAN
DE PROCUREUR DES KONINGS VAN EEN ANDER
ARRONDISSEMENT OVERGEMAAKT. 0NDERZOEKSRECHTER VAN DIT ANDER ARRONDISSEMENT BIJ WELKE DEZELFDE FEI'rEN AANHANRAADKAMER DE
GIG WORDEN GEMAAKT, VERWIJZING VAN DE BEKLAAGDE NAAR DE CORREC'l'IONELE
RECHTBANK
BEVELENDE.
RECH'l'BANK REGELMATIG IN KENNIS GESTELD.

1° Behonuens ue r1evallen van toepass-ing
van ae wet van 8 maart 1948, van ~·e
{!elmat'ige atstana of van voo1·zien-ing
terten een an·est van ve1·w·ijz-in[! nnar
het hot van assisen, verma[! een pa1·Uj
n·iet zich een twee<le maal te voorz·ien
te{fen een zelfue besUss·in[! in stratzalcen
·nit[!esp1·olcen (1). (Wetb. van strafv., artikel 438.)
2° TVanneer (le op tot verbnt.ik aan[!C[!even {!oeueren ve1·schu.lui[!<le belastingen
en 1·echten niet onve1·ko·rt ge-tna we·ruen
on~
van ae in art-ilcel 3 vnn het lcon·inlcU:ik beslu.U n'' 6 va.n 22 au{!ustns
1934 aangehaal<le reuenen, ve1·ma[! het
Behee1· uer aou.anen en acciinzen nochtnns slechts 11.-it uien hoof<le ie vervol[!en
zo het te kart van ue {!e.Yn<le belnst'in[!en
en 1·echten 1tit[!ewezen is binnen ae twee
f aa1· te be {linn en met <le un[!telcenin[! van
het {!et'lti{!sclwitt ho1t<len<Ze vennelu·in{f
·van <le 1titsla[! van <le verificaUe <le1·
[!oeue1·en <loor <le U01tanebeambten.
3° De 1·echter ·i:n ho{!et· be·roep overschrijut
zijn macht uoor lastens beklaague een
nn<ler teit aan te nemen uan <lat[!ene
hetwellc bij de ee1·ste 1·echter aanhan[!·i[!
rtemaalct we·l'<l, dan wannee1· ae belclna[!ue v661' de eerste rechteT n:iet verldaara heett v1·ij1villi[! te verschijnen
om oak we{!ens uit feit te1·echt te
staan (2).
4° Is onwett-i[! ae besUssin[! van <le 1'echte·r in ho[!e1· beroep 1.velke <le belvlaa{f<le
1!e1·oor<leelt we[!ens een ander misurijf
dan aat{!ene wan1·ove·r <le eerste rechter
uitspraak heeft {!erlnnn, zonde-r vnst te
stellen flat het aldu.s nan[!enomen feit
l!etzelfde is als (lfLt[!ene hetwellc aan ae

een

(1) Verbr., 16 april 1956 (Ar1'.
blz. 676; Bull. en PAsrc., 1956, I,
(2) Verbr., 17 maart 1952 (A1T.
blz. 390; Bull. en PAsrc., 1952, I,

Ve1·br., 1956,
863).
Verbr., 1952,
445).

ver·vol{!in[! ten gronrlsln[! lag of onrler
ae feiten beg1·epen was welke tot ae
vervolging aanleirl!ing ge{!even hauuen;
het verwee1· van ae belclaague tegen uit
nie1tw misurijf lcnn rl·ie onwett'igheiu
niet clekken (3).
5° 1Vanneer cle raacllcamer <le onrlerzoeks1'echter ontlnst heett en wanneer het
aossie1· aoor ae pt·omt1'eur aes lconin{!s
over[!emaalct is geweest aan ae pt·octtreur rles kon·ings vnn een anuer ntYonaissement wactr een nir;mw onuet·zoelc
betTeffen<le uezelfue feiten gevm·am·a is
[!etveest, sl·uit re[!elmati[! ae twee oncle·rzoe7cen en maalct cle zaak t'e[!elmaUg b·ij
cle cotYectionele rechtbnnk annhnng·ig
het bevel van rle 1'aau7cnmer van het
tweeae arrondissement ant ae belclaague
naa1· rlie rechtbank verw·ij.st (4).
(STAMPAERT, 'l'. BELGISCHE· STAAl',
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 12 mei 1959 en 25 februari
1960 gewezen door het Hof van beroep te
Gent;
I. In zover de voorziening gericht is tegen het arrest op 12 mei 1959, door de
kamer van inbeschuldigingstelling gewezen:
Overwegende dat aanlegger reeds een
vorige voorziening, door arrest ·van het
hof van 22 juli 1959 verworpen, tegen dit
arrest g·ericht heeft ;
Overwegende dat in strafzaken, buiten
het geval voorzien · door de wet van
8 maart 1948, of buiten het geval van regelmatige afstand en behalve wanneer
een voorziening tegen het arrest van verwijzing naar het assisenhof nog kan ingesteld worden na het arrest van veroordeling, omstandigheden die bij het onderhavig geval niet behoren, een tweede
voorziening· door dezelfde partij tegen dezelfde beslissing gericht luidens artikel 438 van het W etboek van strafvordering niet ontvankelijk is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen het arrest van 25 februari 1960 :
Overwegende dat twee memories tot
staving van de voorziening werden neergelegd;
A. Over de memorie door de advocaat
van aanlegger neergelegd :
(3) Verbr., 21 december 1959 (BttZZ. en PAsrc.,
1960, I, 472).
(4) Raadpl. verbr., 31 october 1955 (A1·r.
Ye1'b1·., 1956, blz. 149; Bull. en PAsrc., 1956, I,
189).

-132Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 22, 24, 25, 26
en 28 der wet van 17 april1878 bevattende
de voorafgaande titel van het wetboek
van rechtspleging in strafzaken, van de
artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit
nr 6 van 22 augustus 1934, tot vaststelling
van nieuwe maatregelen om sluikerij op
•het stuk van douanen en accijnzen te beteugelen, en van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest aanlegger wegens de inbreuken vermeld onder A, 10, 11, 12, 17, 51, 52, 54, 56 en 84
van de dagvaarding van het bestuur der
douanen eii accijzen veroordeeld heeft,
a) dan wanneer, bij gebreke van wettelijke oorzaak van schorsing der verjaring,
die inbreuken bij de uitspraak van het
bestreden arrest verjaard waren, de vervolgde feiten door artikel 3 van het koninklijk besluit n" 6 van 22 augustus 1934
beteugeld zijnde, hetwelk een bijzondere
verjaring· van twee jaar uitvaardigt, en
meer dan vier jaar sedert de datum van
de feiten, of sedert de dagtekening van
het getuigschrift houdt;mde vermelding
van de uitslag van de verificatie, door de
douanenbeambten, van de zogezegd onregelmatig aangegeven goederen, in onderhavig geval op de dag van het bestreden
arrest voorbij zijnde; b) dan wanneer in
alle geval, de vaststellingen van het bestreden arrest niet toelaten na te gaan of
gezegde verjaring op de dag van het arrest niet verkregen was en dan wanneer
het afwijzen van de ingeroepen verjaring
dus niet wettelijk met redenen is omkleed :
Overwegende dat aanlegger veroordeeld
. wercl wegens feiten cUe in de dagvaarcling van het beheer der clouanen en accijnzen omschreven werden als een inbrenk uitmakend op artikel 3 van het
koninklijk besluit nr 6 van 22 augustus
1934;
Overwegende dat luidens dit artikel het
uitwijzen clat de verschuldigde rechten en
belastingen niet onverkort werden ge!nd
binnen de twee jaar moet geschieden, te
beginnen met de dagtekening van het getuigschrift houdende vermelding van de
uitslag van de verificatie;
Overwegende dat het arrest het door
aanlegger uit deze bepaling afgeleid verweermiddel afwijst zonder de clagtekeningen v-an bedoelde getuigschriften, in de
zaak opgesteld, aan te duiden;
Dat het hof aldus in de onmogelijkheid
verkeert na te gaan of de vervolging van
het bestuur ontvankelijk was ;
Dat het tweede onderdeel van het middel gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 179, 182, 195,
199 en 211 van het Wetboek van strafvordering, van de artikelen 22, 24, 25, 26 en'

28 der wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het wetboek van
rechtspleging in strafzaken, van de artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit
nr 6 van 22 augustus 1934 tot vaststelling
van nieuwe maatregelen om sluikerij op
het stuk van douanen en accijnzen te beteugelen, en van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest aanlegger wegens de verjaarde inbreuken, vermeld onder A, 10, 11, 12, 17, 51, 52, 54, 56
en 84 van de dagvaarding van het bestuur
der douanen en accijnzen, heeft veroordeeld om reden, enerzijds, dat wat betreft de preventie A van het beheer de
verdachten ten onrechte opwerpen dat de
verjaring van feiten voorzien door artikel 5 van het koninklijk besluit van
22 augustus 1934 twee jaar zou bedragen,
hetzij de termijn voorzien in artikel 3, en
dat artikel 5 slechts naar artikel 3 verwijst wat de straf betreft zodat voor de
inbreuken op artikel 5 de gewone termijn
van verjaring van toepassing blijft, en
anderzijds, dat tevens bewezen werd dat
ten einde de douanen te bedriegen Stampaert valse en onjuiste documenten deed
voorbrengen, dat hij alclus schuldig is
aan inbreuk op artikel 5 van het koninklijk besluit van 22 augustus 1934 en dat
hij zich aangaande de toepassing van
voormeld artikel 5 heeft verdedigd;
a) dan wanneer aanlegger niet vervolgd
was om valse, misleidende of onjuiste bescheiden overgelegd of te hebben doen
overleggen met het inzicht de douane te
bedriegen (feit gestraft door artikel 5 van
het koninklijk besluit van 22 augustus
1934), dan wanneer niet blijkt dat hij,
v66r de eerste rechter, vrijwillig verschenen is noch toegestemd heeft om wegens
die nieuwe inbreuk berecht te worden, en
dan wanneer het hof van beroep, dus het
feit van de overlegging van valse en onjuiste documenten ten einde de douane te
bedriegen, dat het voorwerp van de dagvaarding niet uitmaakte, niet wettelijk in
aanmerking heeft kunnen nemen om de
veroordeling van aanlegger wegens de telastlegging A van de dagvaarding van het
bestuur te motiveren; b.) dan wanneer, in
alle geval, te veronderstellen dat het hof
van beroep regelmatig van de inbreuken
op artikel 5 van het koninklijk besluit
van 22 augustus 1934 kennis kreeg, die inbreuken onderworpen zijn aan de bijzonclere verjaring van twee jaar door artikel 3 van gezegd besluit uitgevaardigd,
evenzeer als de inbreuken cUe strafbaar
zijn krachtens die bepaling, die enkel het
voorwerp uitmaakten van de telastlegging
onder A van de dagvaarding van het bestuur der douanen en accijnzen en dan
wanneer, bijgevolg, het hof van beroep
wettelijk aanlegger niet heeft kunnen
veroordelen voor de feiten door die telast-
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-133. legging in aanmerking genomen, zonder
na te gaan of gezegde bijzondere verjaring niet verkregen was, zoals aanlegger
het staande hield :
Overwegende dat het arrest om het verweermiddel, door aanlegger afgeleid uit
de door artikel 3 van het koninklijk besluit nr 6 van 22 augustus 1934 voorziene
termijn af te wijzen, erop wijst dat artikel 5 van dit koilinklijk besluit slechts
naar artikel 3 verwijst wat de straf betreft -zodat voor de inbreuken op artikel 5
<< de gewone termijn van verjaring >> van
toepassing blijft; dat het naderhand beslist dat bewezen werd dat ten einde de
douane te bedriegen aanlegger valse en
onjuiste documenten deed voorbrengen,
dat hij aldus schuldig is aan inbreuk op
artikel 5 van het koninklijk besluit, en
dat hij zich aangaande de toepassing van
voormeld artikel 5 heeft verdedigd ;
Overwegende echter dat de feiten in de
dagvaarding van het vervolgende bestuur
slechts omschreven werden met de bewoordigen van artikel 3 van het koninklijk besluit, dat uit geen stuk waarop het
hof vermag acht te slaan blijkt dat aanlegger v66r de eerste rechter vrijwillig
verscheen hoofdens feiten voorzien door
artikel 5, en dat het arrest niet vaststelde
dat de bewezen verklaarde feiten, als onder de toepassing vallend van artikel 5,
dezelfde zijn als deze waarop de vervolging steunde of daarin begrepen waren ·
dat, wat c1it laatste punt betreft, de om~
standigheill dat aanlegger zich v·66r de
rechter in hoger beroep uit dien hoofde
verdedigd heeft, krachteloos is;
Overwegende llat het middel derhalve
gegrond is in zijn eerste onderdeel ;
Overwegende dat, ingevolge de verbreking· over de eerste twee middelen, het
onderzoek van het derde middel zonder
belang wordt;
Over het eerste onderdeel van het
vierde middel, afgeleid uit de schending
van de artikelen 1 en 207 van het wetboek
ller met het zegel gelijkgestelde taxes, 10
van het algemeen reglement op de met het
zegel gelijkgestelde taxes, bij koninklijk
besluit van 29 september 1938 samengeschakeld, en van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, over de
vervolging van het openbaar ministerie
uitspraak doende, aanlegger veroordeeld
heeft wegens ontcluiking van al of een
deel der met het zegel gelijkgestelde
taxes, verschuldigd op ingevoerde goederen die het voorwerp uitgemaakt hadden.
van de aangifte tot inverbruikstelling hernomen onder nrs 7, 9, 14, 20, 32, 34, 35, 53,
80, 81, 82, 83 en 85 van de telastlegging A
van de dagvaarding van het beheer der
douanen en accijnzen, eerste onderdeel,
dan wanneer de onjuistheid der laatste
van die aangifte (n" 85) niet vastgesteld

was, aanlegger niet wegens bedrog in die
aangifte veroo-rcleeld zijnde, op de vervolging van het beheer, en dan wanneer
bijgevolg de ontduiking van al of een deel
der verschuldigde taxes in dit geval niet
bewezen was :
Overwegende dat het bewijs van het
misdrijf voorzien onder A van lie dagvaarding, van het openbaar ministerie
niet atnankelijk was van de veroordeling
wegens inbreuk op het koninklijk besluit
nr 6 van 22 augustus 1934 op vervolging
van het beheer ;
Dat clit onderdeel yan het middel niet
kan aangenomen worden;
B. Over het mid del ambtshalve afgeleiil
uit de schending van artikel 97 van de
Grondwet;
Overwegende dat het arrest, uitspraak
doende op de vervolging van het openbaar
ministerie onder A aanlegger wegens feiten in overeenstemming met deze onder
nummers 7, 9, 14, 32, 34, 35., 53, 80 tot 83,
van de betichting A van het beheer veroorde~lt; dat het hem vrijspreekt wegens
de fe1~en onder deze nummers in de dagvaardmg van het beheer voorzien ·
Overwegende dat gezegde vrijspraak
hierop steunt dat aanlegger niet verantwoordelijk is voor de aangiften tot verbruik van de medebeklaagde Martens ingediend, omdilt hij aan Martens geen opdracht gegeven heeft om de aangiften te
ondertekenen in de vorm waarin zij gellaan werclen en zelfs om ze te ondertekenen; dat het arrest insgelijks vermelde
meclebeklaagcle vrijspreekt om de reden
dat hij over de goederen niet beschikte
dat hij niet tot de personen vermeld i~
artikel 118, 3°, cler algemene wet van
26 augustus 1822 behoorcle en clat hij evenmin als gemachtigde kan worden aangezien;
Overwegende clat het arrest alclus in het
onzeker laat of het hof van beroep van
oo1:~eel is geweest da t de met het zegel
gellJkgestelde taxes op de ingevoerde
goederen verschuldigd zijn buiten alle
aangifte tot verbruik ofwel dat een door
een niet bevoegde persoon gedane aangifte tot verbruik met zich het ten laste
leggen van de taxe brengt, ofwel dat de
taxes ten deze verschuldigd waren omdat
de gedane aangiften slechts vormonregelmatigheden vertoonden; dat deze onclui<lelijkheid het hof in de onmogelijkheicl
stelt de wettelijkheid van cle uitgesprokene veroonleling na te gaan;
Overwegende dat, ingevolge de verbreking over onderhavig middel, het onderzoek van bet tweede onderdeel van het
vierde middel van voormelde memorie
zonder belang wordt;
0. Over <le memorie door aanlegger
persoonlijk neergeleg<l :

-134· Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7, 8 en 97 van
de Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 1 van de wet van
17 april 1878, houdende de voorafgaandelijke titel van het wetboek van Strafrechtspleging, paragraaf XV van het enig
artikel van de wet van 25 october 1919 tot
tijdelijke wijziging van de rechterlijke
inrichting en van de rechtspleging voor de
hoven en rechtbanken, gezegde paragraaf XV gewijzigd door artikel 1 van de
wet van 22 juli 1!127 en door artikel 1 van
het koninklijk besluit nr 258 van 2-! maart
1936, en 1 van de wet van 18 augustus 1928
tot verlenging van de tijdelijke wetten betreffende de rechterlijke inrichting en van
de wet betreffende de schorsing van sommige benoemingen tot rechter, doordat
aanlegger door bevel der raadkamer van
de rechtbank van eerste aanleg te Gent
van 10 april 1959, bevestigd bij arrest van
het hof van beroep te Gent van 12 mei
1959, kamer van inbeschuldigingstelling,
naar de correctionele rechtbank te Gent
verwezen wenl, dan wanneer door de
raadkamer van de rechtbank van eerste
aanleg te .Antwerpen voor dewelke hij
niet opgeroepen werd op 13 november
1957, bevolen werd dat de proceduurstukken ter beschikking van de procureur des
konings zouden gesteld worden, zodat
geen regelmatig eh1de gesteld werd aan
het voor dezelfde feiten als deze wegens
welke aanlegger te Gent verwezen wercl
te .Antwerpen geopend onderzoek, claar
door het bevel van 13 november 1957 het
lot der vordering niet beslecht werd, zodat een soortgelijk onderzoek te Gent wegens litispendentie niet mogelijk was :
Overwegende dat, in zover het middel
aanvoert dat aanlegger niet opgeroepen
werd vo6r de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te .Antwerpen, het
niet ontvankelijk is daar de voorziening
tegen het door deze raadkamer uitgesproken bevel niet gericht is;
Overwegende dat uit de stukken van de
proceduur blijkt dat de raadkamer te
.Antwerpen, bij beschikking van 13 november 1957, met het oog op een goede
rechtsbedeling de onderzoeksrechter aldaar outlast heeft en de overmaking van
de bundel aan de procureur des konings
bevolen heeft om te dienen als naar
recht; dat de stukken door deze magistraat aan de procureur des konings te
Gent overgemaakt werden die op zijn
beurt de zaak in onderzoek stelde en dat
op 10 april 1959 de raadkamer te Gent
een beslissing van verwijziug van aanlegger naar de correctionele rechtbank te
Gent trof;
Dat hieruit volgt dat de raadkamer te
Gent de proceduur regelmatig geregeld
heeft, en dat, derhalve, het onderzoek zo-

wel te .Antwerpen als te Gent gesloten is ;
dat het arrest, dienvolgens, terecht de opgeworpen litispendentie verworpen heeft;
Dat het middel dienaangaande naar
recht faalt;
,
Over het tweede en ,het vijfde middel,
afgeleid uit de schending van de artikelen 29 van het Strafwetboek, 200 en 201
van de wet van 26 augustus 1822, 17 van
het koninklijk besluit van 22 augustus
1934, 13 van het ministerieel besluit van
20 december 1934 genomen in uitvoering
van dit koninklijk besluit, doordat de vervolgingen gesteund zijn, tweede middel :
op stukken en documenten verkregen bij
de firma's John Cockerill te Oostende en
<< General Steam >l te Gent, zoals bUjkt uit
het proces-verbaal van 6 juni 1956, blz. 6,
waar vermeld staat « Wij hebben ons
naar Oostende begeven en vastgesteld dat
de meeste invoeren gedaan werden door
de firma John Cockerill. Wij hebben van
deze firma inzage gevraagd van de bundels die betrekking hebben op de goedereninvoer voor rekening van Stampaert
Desire te Gent » en blz. 32 waar sprake is
van nazicht van de bundels der firma << General Steam» te Gent a) dan wanneer het
ingevolge de artikelen 200 en 201 van de
wet van 26 augustus 1822 aan particulieren verboden is deel te nemen aan de opsporingen door de beambten van het bestuur verricht, zodat voornoemde stukken
door het bestuur bemachtigd werden door
woonstschennis en verboden medewerking
van particulieren en b) dan wanneer de
inventaris overeenkomstig artikel 13 van
het ministerieel besluit van 20 december
1934 bij de inbeslagneming van die stukken niet werd opgemaakt en in het proces-verbaal niet eens vermeld wordt door
wie ze werden overgemaakt; vijfde middel : op formulieren C.D.3 die aan de Engelse douanen gevraagd werden (blz. 6
van het proces-verbaal van 6 juni 1956)
en op inlichtingen bekomen in ItalHl, Engeland en West-Duitsland dan wanneer
geen uitwisselingsmodaliteitentractaat bestaat tussen Belgie en voornoemde Staten, waaruit volgt dat gans het onderzoek
gesteund is op onregelmatig bekomen
stukken, zodat de rechtspleging nietig is
zowel wat de vervolging van het bestuur
als die van het openbaar · ministerie betreft :
Overwegende dat de middelen bij de
bevoegdheid niet behorend, slechts het
vooronderzoek betreffen en aan de feitenrechter niet onderworpen werden; dat zij
niet ontvankelijk zijn;
Over het derde middel, hieruit afgeleid
dat de veroordeling wegens inbreuk op
artikel 207 van het Wetboek van de met
het zegel gelijkgestelde taxes voor het
feit overeenstemmend met het feit nr 85
van de dagvaarding van het beheer on-
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wettig is, doordat die veroordeling veronderstelt dat de goederen geen antikwiteiten zijn dan wanneer zij aangegeven
waren ais antikwiteiten en de taks hierop
overeenstemmend als antikwiteiten betaald werd :
Overwegende dat het onderzoek van het
middel het hof zou verplichten feitelijke
elementen na te gaan; dat het middel het
recht en het feit vermengt en, derhalve,
niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het onderzoek van het.
vierde, het zesde en het zevende middel
zonder belang is, gelet op de verbreking
uitgesproken op het eerste en het tweede
middel van de memorie door de advocaat
van aanlegger neergelegd ;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantillle of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing niet van aard
is nadeel aan aanlegger te berokkenen ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest van 25 februari 1960, doch enkel in zover het aanlegger veroordeelt
wegens de feiten 10, 11, 12, 17, 51, 52, 54,
56 en 84 van de dagvaarding onder A van
het beheer, en wegens de feiten van de
betichting A van het openbaar ministerie in overeenstemming met de feiten
nrs 7, 9, 14, 20, 32, 34, 35, 53, 80, 81, 82
en 83 van de telastlegging A van het
beheer en hem verwijst in de kosten ;
verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt aanlegger tot de
helft der kosten en laat het overige de
Staat ten laste; verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te
Brussel.
10 october 1960. - 2e kamer. - VoonzUH. Bayot, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. ·wauters.
- Gelijlclwidende conoltbsie, H. Depelchin,
advocaat-generaal. Pleiter, H. De
Bruyn.
ter,
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10 october 1960

VERKEERSBELASTING OP AUTOVOERTUIGEN. - TRAOTOREN. - LANDBOUWBEDRIJVEN EN ONDERNEMINGEN VAN VLASRO'fiNG OF VLASZWINGELING. - VRIJSTELLING. - VOORWAARDEN.
De tmctoren gebnt'ikt voo1· de behoeften
van een lanclbotbwbed1'ijf of van een oncle·rneming van vlasroting of vlaszwingeUng zijn van de ve1'7ceersbelasting alleen V?'·ijgesteld indien, onder meer, de
emplo-itant e·igenaar ervan is of het per-

soonl!ijlc ;1:wzlt e1·van heeft, of ind·ien hij,
bij ove1·eenkomst, e1·ove1· bestendig of
{fewoonl'ijlc beschUct. (Samengeordende

wetten bet:reffende de verkeersbelasting
op de autovoertuigen, art, 3, par. 1, 6°,
leden 1 en 2, en art. 4).
(BELGISCHE STAA'r, MINISTER VAN FINANCIEN,
T. DE CUYPER.)
ARREST,
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 maart 1960 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleicl uit de scherrding van de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 33,
34 van het koninklijk besluit van 10 april
1951 houdende samenorclening der wetten
betreffende de taks op het verkeer der
autovoertuigen, zoals voormeld artikel 3
werd aangevuld bij artikel 1 der wet van
20 juni 1956 en van artikel 2 dezer laatste
wet, doordat het bestreden arrest verweerder vrijspreekt' alhoewel het vaststelt
dat hij de kwestieuze tractor met aanhangwagen gebrnikt heeft om zijn eigen
werkzaamheden te verrichten en het doet
om de reden dat de gebroeders Vanden
Driessche, aan wien verweerder op
25 maart 1956 de kwestieuze tractor en
aanhangwagen had verhuurd, ze gebruikten voor hun ondernemingen van vlasroting, dan wanneer de tractors en aanhangwagens die voor deze ondernemingen worden gebrnikt enkel van de taks worden
vrijgesteld wanneer zij uitsluitend in de
voorwaarden bepaald bij artikel 1 der wet
van 20 junf 1956 gebrnikt worden voqr de
uitbating door de eigenaar- wat ter zake
niet het geval is geweest :
Overwegende dat, luidens artikel 3, paragraaf 1, 6°, der wetten betreffende de
verkeersbelasting op de autovoertuigen,
samengeordend bij koninklijk besluit van
10 april1951, van de belasting zijn vrijgesteld, mits de door deze bepaling voorziene
voorwaarden << de landbouwtractoren en
-aanhangwagens uitsluitend gebruikt voor
de behoeften van het bedrijf van de landbouwer die eigenaar is van het voertuig »
en dat artikell, paragraaf 1, der wet van·
20 juni 1956 bedoelde bepaling heeft aangevuld door insgelijks vrij te stellen « de
tractoren en -aanhangwagens toebehorende
aan de onclernemingen van vlasroting en
vlaszwingeling en die uitsluitend voor de
noodwencligheden van de onderneming van
de eigenaar ll, mits de voorziene voorwaarden, worden gebruikt;
Overwegende dat het arrest vast stelt
dat : 1° verweerder « eigenaar is van twee
tractoren met dewelke hij landbouwarbeid
verricht en dat cleze tuigen in de kring
van deze werkzaamheclen v:+n de verkeers-
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belasting vrijgesteld zijn ll, 2° verweerder
een van die tractors van 26 maart tot
31 december in huur gaf aan de gebroeders
Vanclendriessche, die een vlasroting exploiteren, 3° clat, tussen 26 maart en 4 mei
1956, dag waarop het gebruik van de tractor zonder betaling van de verkeersbelasting werd vastgesteld, enkel vier vervoeren werden gedaan voor rekening van de
gebroeders Vandendriessche en << dat buiten deze vier reizen de tractor bij de beklaagde - hier verweerder - geborgen is
gebleven en door hem intussen werd gebruikt om ermede zijn eigen werkzaamheden te verrich ten ll ;
Overwegencle dat uit die vaststellingen
blijkt dat de tractor, eigendom van verweerder, niet uitsluitencl gebruikt werd
noch voor de behoeften van dezes lanclbouwbedrijf, noch voor de noodwencligheden van een onclerneming van vlasroting
of vlaszwingeling, die het persoonlijk bezit
ervan had of erover bestenclig of gewoonlijk beschikte ;
· Dat de voorwaarde vereist tot vrijstelling van de belasting dus ten cleze niet
vervnlcl was, zodat bet middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing, behalve in zover ze het beroep
van het openbaar ministerie zoncler voorwerp heeft verklaard; beveelt dat melding
van onderhavig arrest zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van beroep te
Brussel.
10 october 1960. - 2 8 kamer. - Voorzitter en verslaggever, H .. Bayot, raaclsheer waarnemencl voorzitter. - Gelijlcltddencle concl·nsie, H. Depelchin, advocaatgeneraal. - Pleite1·, H. Van Leynseele.
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VOORLOPIGE HEOHTENIS. - ARREST
DAT HE'f ILI.NDHAVEN VAN DE HECHTENIS BEVEELT. - RAADSMAN VAN DE BEKLAAGDE NIET
VERWIT'f!GD VAN DE DA'l'UM VAN DE VERSCHIJNING, - RAADSMAN TEGENIWOORDIG TER TERECHTZimNG EN PLEITENDE ZONDER· UI'fSTEL
VAN DE ZAA:K AAN TE VRAGEN: - GEEN
SCHENDING VAN DE RECHTER VAN DE VERDEDIGING.
Schenclt de rechten van de venlediging
niet het an·est 1lat het hamclhaven van
de voo1'lo]J·ige hechten·is van de belclaagde beveelt, .alhoewel zijn raaclsman
van ae 'l)e·rscldjning niet venvittigcl

WC1'fl, f;nflien gezegde 1'aadsman, te1' teTechtzitUng tegenwoo1·dig, voor de belclaagde gepleit heejt zoncle1· een uitstel
van cle zaalc aan te vmgen (1).

(VICTOR.)
ARREST,
HET HOF; - Gelet op bet bestreclen
arrest, op 10 augustus 1960 gewezen door
het Hof van beroep te Gent, kamer van
inbeschuldigingstelling ;
Over bet enig micldel, afgeleicl nit de
schending van artikel 5 van de wet van
20 april 1874, gewijzigcl bij artikel 1 van
de wet van 23 augustus 1919, en van de
recllten van de verdecliging, doorclat het
bestreden arrest de beschikking waartegen beroep heeft bevestigd, en alclus de
voorlopige hechtenis van aanlegger heeft
gehanclhaafd, dan wanneer een cler twee
raadslieclen van aanlegger niet verwittigd
was geweest door de griffier in weerwil
van de vereisten van voormelcle wetsbepaling en bet dossier niet ter zijner beschikking wercl gestelcl, zoals wettelijk voorgeschreven, gedurende een termijn van twee
dagen :
Overwegencle dat uit het bestreclen arrest blijkt dat deze der raadslieden van
aanlegger clie niet gewaarschuwd wercl
van de datum van de verschijning van
deze laatste v66r de kamer van inbeschuldigingstelling, tegenwoordig was ter terechtzitting en er de verclediging voorgestelcl heeft van aanlegger zonder een uitstel van de zaak aan te vragen; clat bijgevolg de rechten van de verdediging niet
geschonden werden en het middel niet gegrond is;
En overwegencle clat de substantHlle of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
10 october 1960. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Bayot, raadsheer waarnemend
voorzitter. - verslaggever, H. Perriclwn.
~ GeUjlcl·wiclenae concltts·ie, H. Depelchin,

advocaat-generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - S·rRAFZAKEN. - ONvm;r(1) Raadpl. verbr., 18 december 1950 (A1T.
blz. 212; B1tll. en PAsrc., 1951, I.
258).
T'e1'b1·., 1951,
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WILLIGE VERWONDINGEN, ----: BEKLAAGDE DIE
IN CONCLUSIES BETWIST ZODANIGE FOUT BEGAAN TE HEBBEN. BESLISSING VAN VEROORDELING OP ANDERE FOUTEN GESTEUND. CONCLUSIES NIET VERDER DIENENDE BEANTWOORD
TE WORDEN.

De 1'eohte1' welke, tot staving van een ve1'oo1'del'inu weuens onvr·ijw-illiue ve,·wonflinuen, een fo1tt niet wee1·ho11dt die de
beklaagde in oonolttsies bet1vist begaan
te hebben, is niet gehottden dit veTwee-r
ve1·de1· te beantwoo1·den (1).
{VERVLOET, T. VANBERGEN EN ECTORS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 december 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
I. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing over de publieke vordering:
Over het middel, afgeleid nit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestre<len arrest nagelaten
heeft te antwoorden op het mid<lel ontwikkeld bladzijden 3 en 4 van de conclusies van betichte onder de hoofding « De
gekende materH~le gegevens, verre van
enige schuld van betichte te bewijzen,
dui<len daarentegen op de juistheid van
zijn versie dei' feiten ll, middel ontwikkeld
in de vijf volgencle attendus : « Aangezien
al de sporen van de aanrijding op de
vrachtwagen lateraal zijn; Aangezien het
eerste spoor, een lichte indeuking van
10 em lengte, zich bevindt lateraal, op
70 em van de voorste rechterhoek van het
voertuig, op 99 em boven de grond; Aangezien deze indeuking voortkomt van de
botsing met de rechterhandvat van het
stuur van de fiets (aan fiets vond men
volgende schade : « stuur verbogen, aan
rechterhandvat van het stuur kleef<le
blauwe verf, herk(Jmstig van de vrachtauto ll); Aangezien de plaats van die indeuking eerder wijst op een plotse zijwaartse beweging van het slachtoffer mogelijk bij het kruisen van getuige Cools
- op het ogenblik dat de vrachtwagen
naast haar reed; Aangezien de schade of
toch een ge<leelte ervan van voor aan de
vrachtwagen, dus frontaal, zou te vinden
geweest zijn moest de vrachtwagen het
rijwielpad zijn opgereden ll, doordat het
antwoord op dit middel nochtans van kapitaal belang was, dat indien het meisje
reeds van het fietspad afgereden was, de
(1) Raadpl. verbr., 2 maart 1953 (Bull. en
PAsrc., 1953, I, 497); 21 september en 30 november 1953 (Arr. Ve1·b,·,, 1954, blz. 12 en 207;
Bull. en PASIC., 1954, I, 12 en 245).

~

rijbaan op, voor zij de auto kruiste, zij
inderdaad een voorzienbare hindernis
kon geweest zijn vocir de chauffeur van de
camion, die haar had kunnen vermijden
door tijclig naar links te rijden, dat zij
echter geen voorzienbare hindernis kan
geweest zijn voor de chauffeur van de camion indien zij op het fietspad reed en
daar slechts van afweek door een plotse
zijwaartse beweging toen zij zich reeds
naast de camion bevond, dat derhalve volgende attendtt van het bestreden arrest
niet kan aanvaard worden, gezien de er
in gehouden redenering vooropstelt dat de
fietser van het fietspad zou afgeweken
zijn v66r zij de camion ging kruisen :
« Overwegende aldus dat zelfs in de meest
gunstige veronderstelling voor beklaagde,
namelijk <lat het slachtoffer om welkdanige rede ook, ietwat van het rijwielpad
zou afgeweken zijn voor de botsing, dan
nog zijn aansprakelijkheid vaststaat, vermits hij tot plicht had het tegemoetkomend verkeer gade te slaan om door een
afwijking naar links, in geval van nood,
aan de gebruikers van het rijwielpad een
behoorlijke bewegingsruimte te verlenenll:
Overwegen<le <lat het arrest aan aanlegger niet verwijt met zijn vrachtwagen het
rijwielpad te zijn opgereden, doch uitsluitend andere fouten; dat dienvolgens het
hof van beroep niet gehouden was uitdrukkelijk te antwoorden op de conclusies
door dewelke aanlegger betwistte deze
font te hebben begaan;
Overwegende voor het overige, dat het
arrest slechts ten overvloede de hypothese
onderzoekt volgens dewelke het slachtoffer het rijwielpad, v66r de aanrijding,
zou verlaten hebben, en dat het deze hypothese slechts onderzoekt na soeverein in
feite beslist te hebben dat aanlegger voor
het ongeval verantwoordelijk is daar hij
<< gevaarlijk dicht langs het rijwielpad
rijdend, en zulks op een ogenbli,k dat
meerdere fietsers zich op dat gedeelte van
de openbare weg bewogen, hij getm voldoende acht gegeven heeft op het aldaar
heersend verkeer ll;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegeil de beslissing over de· vordering van
. de burgerlijke partijen :
Over het middel, afgeleid nit de schending van de artikelen 1349 en 1353 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest vcrklaart : « ... dat geen enkel
gegeven toelaat te veronderstellen dat het
slachtoffer op zeker ogenblik het rijwielpad zou verlaten hebben; dat echter zelfs
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in deze veronderstelling waarbij dan tevens zou moeten aanvaard worden dat
dergelijke, trouwens maar lichte zwenking naar rechts aan het slachtoffer opgelegd werd door een misschien lastig uit te
voeren kruisingsbeweging ... )} aldus verklarende uat, indien de fietser van het
fietspad afreed, uit geschiedde ten gevolge van overmacht en zij aldus geen
verantwoordelijkheid draagt, dan wanneer een vermoeden dat op geen enkel
element gesteund is slechts kan aangezien
worden als de persoonlijke opinie van de
rechter, het bewijs door vermoedens
slechts kan gesteund zijn op gekende feiten en niet op dergelijke opinies, en de
regelen betreffende het bewijs in burgerlijke zaken van toepassing zijn waar het
gaat om lie burgerlijke belangen in strafzaken;
Overwegende dat aanlegger, in zijn conclusies, na te hebben staande gehouden
dat het slachtoffer het rijwielpad verlaten
had om een andere rijwielster te kruisen,
hieraan toevoegde cc dat het niet onmogelijk is dat getuige Cools niet genoeg
rechts hield op het fietspad en aldus het
slachtoffer dwong de rijbaan op te rijden )), dat dienvolgens, wanneer het, subsilliair, de hypothese onderzoekt dat het
slachtoffer, ten gevolge van overmacht,
het rijwielpad moest verlaten, het arrest,
in tegenstrijd met wat het middel voorhoudt, zich er niet toe beperkt een persoonlijke opinie van de rechter uit te
drukken;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt .de voorziening, veroordeelt aanlegger tot de kosten.
10 october 1960. - 2" kamer. - VoorzitH. Bayot, raadsheer waarnemend
,voorzitter.- Ve·rslaggeve1·, H. Hallemans.
' - Gelijkl~tidende concl1tsie, H. Depelchin,
advocaat-generaal. - PleUer, H. Vertessen (van de Balie bij het Hof van beroep
te Tienen).
ter,

2" KAMER.- 10 october 1960
MILITIE. -

AANVRAAG OM AANWIJZING VOOR
RET. SPECIAAL CONTINGENT. DIENSTPLICHTIGE DIE ·TENJ\UNSTE VIJF BROEDERS OF
ZUSTERS IN LEVEN HEEFT. BROEDER DIE,
ALS LID VAN EEN GROOT GEZIN, DE VRIJLATING
OP MORELE GROND GENOTEN HAD, DIE VERVOLGENS BEHA!)'DELD WORDT' ALSOF HIJ YOOR HET
SPECIAAL CONTINGENT AANGEWEZEN ·WAS GE·WEEST, .MAAR DIE ,ONGESOH!RT' BEVONDEN
WERD DOOR DE' COMMANDANT VAN'HET REORUTERINGS~ .EN SELEOTIECENTRUM:; ,_,_.,.QMSTAN-

DIGHEID DIE GEEN HINDERNIS IS VOOR DE AAN·
VRAAG.

Is geen hindernis voor de aanvraag orn
aanwijzing voo1· het 81Jeciaal contingent
inge(Uend rloor een rlienstplichtige fl'ie
ten tnhlste vijf broerle1·s of zttsters in
leven heeft, de omstandigheirl rlat een
broeder van rle rlienstplichUge, rlie
lcrachtens ae awn ae wet van 5 jttli 195"1
voomfgaanae tvetgeving vrijlating op
mo·rele gronfl genoten hafl, ve1·volgens
behanrlelcl werd alsof hij voo1· het speciaal contingent aangewezen wenl, maa1·
ongeschilct bevonrlen toerd aoo1· ae corn1Jtanrlftnt van het ·recntte1'ings- en selec(Gecoordineerde
dienstUecentr·um.

plichtwetten, art. 113).
(MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN
EN SUETENS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 22 april 1960 gewezen door de
hoge militieraad ;
Overwegende dat de Minister van binnenlandse zaken en de dienstplichtige
Achiel Suetens zich beiden voorzien hebben tegen deze beslissing :
Over het middel, door beide aanleggers
afgeleid uit de schending van de artikelen 13, paragraaf 1, 1 o, en 113 van de op
2 september 1957 gecoordineerde dienstplichtwetten, doordat de hoge militieraad
de aanvraag om aanwijzing voor J;tet speciaal contingent van de dienstplichtige
Achiel Suetens verworpen heeft om reden
dezes broec1er Maurits reeds zou genoten
hebben van de aanwijzing voor het speciaal contingent, dan wanneer, zo Maurits
Suetens, die oorspronkelijk bij toepassing
van artikel112 van de dienstplichtwet van
15 juni 1951, van de vrijlating op morele
grond genoot, inderdaad, conform artikel 113, eerste lid, van de dienstplichtwetten op 2 september 1957 gecoordineerd, behandeld werd alsof hij voor het speciaal
contingent aangewezen werd, hij nochtans,
daar hij ongeschikt bevonden werd op het
ogenblik van zijn incUensttreding, conform
het tweede lid van gemeld artikel 113,
moet behandeld worden alsof hij, gedurende de 1ichtingsverrichtingen in de loop
waarvan hij de vrijlating· heeft bekomen,
vrijgesteld werd op lichamelijke grond, en
dan wanneer een dienstplichtige, om te
kunnen genieten van de aanwijzing voor
het speciaal contingent, eerst moet geschikt verklaard worden daar, luidens artikel 22 van de gemelde gecoordineerde
~ wetten, de. ongeschiktheid de aanwijzing
voor het speciaal contingent te niet doet :
Overwegende c1at de bestreden beslissing

-139onder ineer vaststelt dat Manrits Snetens,
broeder van de belanghebbende milicien,
in hoedanigheid van aangewezen voor het
speciaal contingent op het recrnterings- en
selectiecentrnm de kenring heeft ondergaan en als dnsdanig ongeschikt werd
verklaard;
Overwegende dat nit deze laatste vaststelling volgt dat )\1anrits Snetens, conform artikel 113, lid 2, van de gecoordineerde dienstplichtwetten, hoeft behandeld alsof hij gednrende de lichtingsverrichtingen in de loop waarvan hij vrijlating verkregen had, vrijgesteld was op
lichamelijke grond ;
Dat dienvolgens de hoge militieraad,
door aanleggers vraag voor aanwijzlng
voor het speciaal contingent te weigeren
om reden zijn broeder Manrits reeds dergelijke aanwijzing genoten had, de in het
middel aangehaalde wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing, zegt dat melding van onderhavig arrest !Zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing ; verwijst de
zaak naar de hoge militieraad, anclers samengesteld.
10 october 1960. - 2~ kamer. - Voo?·z·itter, H. Bayot, raaclsheer waarnemend
voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Hallemans.
- Gel'ijlc,lu.idencle conchtsie, H. Depelchin,
aclvocaat-generaal.
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1°

MIDDELEN TOT OASSATIE.
DIREOTE BELASTINGEN. - .ARREST DAT EEN
AANGIFTE ALS ONVOLLEDIG BESOHOUWT OM
TWEE REDENEN. - MIDDEL DA'l' SLEOHTS. EEN
VAN DE REDENEN ORI'l'ISEER'l'. - MIDDEL NIET
ONTVANKELI,JK.
2° BEWIJS. - BEWIJSKRAOH'l' VAN DE AKTEN. - DIREOTE BELMi'l'INGEN. - BEBIOHT
VAN WIJZJGING VAN DE AANGIFTE EN BESLISSING VAN DE DillEOTEUR DER BELASTINGEN. lN'l'ERPRETATIE DOOR RET HOF VAN BEROEP.
- lNTERPRETATIE ONVERENIGBAAR MET DE
TERMEN VAN DIE AKTEN.- SOHENDING VAN DE
BEWIJSKRAOH'l' VAN DE AKTEN.

(1) Raadpl. verbr., 18 juni 1957 (Bull. en
PAsrc., 1957, I, 1251) en 6 october 1959, rederten (ibid., 1960, I, 159).
(2) Verbr., 22 juni 1956 (Bull. en PAsrc.,
1956, I, 1194) en 22 maart 1960 (ibid., 1960, I,
858).
Over het eigen voorwerp ·van de speciale bewijswijl')e voorzien, door artikel. 28 van de sa-

3°

MIDDELEN TOT OASSATIE.
DIREOTE BELASTINGEN. - MIDDEL nAT. RET
RECHT MET RET FElT VERMENGT. -;- MIDDEL
NIET ONTVANKELIJK.

1° Is n.iet ontvankeUjlc, b'ij geb·rek aan belnng, het middel clnt slechts een van cle
?'e(lenen c?·itisee?'t wnnrom het best1·eclen
nrrest eon aangifte in de inkomstenbelastingen als onvolleclig besohottwt, clan
, wnnneer cle besUssing wetUg gerechtvna?'cl·igcl bUjft Q?n een anclere niet gecriUseerde reclen (1).
2° Sohmult cle bewijsk1·acht van cle akten,
het ar?>est clnt vnn het be?'icht van wijziging van cle awngifte in cle inkomstenbelastingen en van cle beslissing van cle
cli·reotetw cler belastingen een met cle te1·rnen van cl·ie alctelb onveren·igba?·e interpretntie geeft (2). (Bnrgerlijk Wetboek,

art. 1319.)
3° Ve1·mengt het 1·echt met het feU en is,
clerhalve, 1tiet ontvanlcelijk, het miclclel
clnt het hof zott verpUchten tot feitelijlce
ve1·ijioaUes ove·r te gna1i (3). (Orondwet,

art. 95.)

·

(N. V. ((LA HAMMOISE ll, T. BELGISOHE STAA'l',
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet ol) het bestreden
arrest, op 24 febrliari 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Gent ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schencling ;van de artiktHen 97, 112 van de
Grondwet, 2 van de wet van 15 mei 1846
gewijzigcl door de artikelen 5 van. de wet
van 9 april1935 en 2 van de wet van 8 jnli
1946, 54, 55,, 74, eerste lid, van de wetten
betreffende de inkomstenbelli.stingen, samengeschakelcl bij beslnit van .de Regent
van 15 jannari 1948, ~ van het beslnit van
de Regent van 16 januari 1948 en 1319 tot
1322 van het Burgerlijk Wetboek, doorclat
het bestreclen arrest, wat de forclnsie beh·eft, beslist dat in castt de administratie
cte aangifte als onregelmatig beschouwt
wat de geboekte afSchrijvingen betreft,
daar zij hiervoor opzoekingen heeft moeten doen, zoclat ze voor de aanslag over
de verlengde termijn beschikt voorzien bij
artikel 74 (oucl} der samengeschakelcle
wetten betreffencle de inkomstenbelastinmengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen en de onderscheiding tussen dit
bewijs en de feitelijke vermoedens, raadpl.
verbr., 9 december 1959 (Bull. en PASIC.,
1959, I, 363) en de noot 1, biz. 364; 21mei 1959·
(ibid., 1959, I, 956).
(3) Verbr., 7. september en 14 december 1959
en 23 juni :1960 (Bttll. en PASIC., 1960, I, 68,
444 en 1212):

-
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gen en de opwerping van forclusie aldus
niet hoeft weerhouden te worden; dan
wanneer de aangifte en haar bijlagen voor
het betwiste dienstjaar omtrent de natuur
en de waarde van de af te schrijven immobilisaties in het bellrijf en de daarop
gedane afschrijvingen, volledig zijn, zodat
het beheer absoluut niet verplicht was buiten de aangifte enige opzoeking te doen;
dan wanneer, dieuvolgens, het arrest :
tl) de bewijskracht van de aangifte
schendt; b) een gebrekkige toepassing
maakt van artikel 74, eerste lid, van de
sameugeschakelde wetten; c) niet verklaart welke opzoekingen de administratie
heeft moeten doen, zodat het niet voldoende antwoordt op de conclusies waarbij voorgehouden werd dat «de aangifte
klaar en dui<lelijk het bedrag der basiswaarden en toegepaste afschrijvingeu vermeldt ll :
Overwegende dat het arrest vaststelt
« dat de administratie de aangifte als onI'egehnatig beschouwt zowel wat betreft
de raming van de stock afgewerkte producten als de geboekte afschrijvingen ll en
cleze stelling van de administratie beaamt
door te beslissen « da t zij hiervoor opzoec
kingen heeft moeten doen zodat ze voor
de aanslag over de verlengcle termijn beschikt voorzien bij artikel 74 (oud), dat
de opwe1·ping van forclusie aldus niet
lweft weerhouden te worden;
Overwegende dat, vermits de in het middel vervatte grief uitsluitend de afschrijvingen bedoelt zonder de raming van de
stock afgewerkte producten te betwisten,
de beslissing door het niet gecritiseerde
motief gerechtvaardigd blijft;
Dat het middel derhalve, bij gebrek aan
belang, niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97, 110 van
de Grondwet, 28, 55, paragraaf 1, derde
en vierde lid, van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen samengeschakeld
door het besluit Van de Regent van 15 januari 1948, 2 van het besluit van de Regent van 16 januari 1948 houdende samenschakeling van de wetten betreffende de
nationale crisisbelasting en 1319 tot 1322
v..an het Burgerlijk Wetboek, doordat het
beF;tredel'i arrest vaststelt dat om de
waarde van de stock op 31 december 1947
te bepalen de administratie niet steunt op
artikel 28 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen
maar op een vergelijking van de inventa"
riswaarde einde 1946 en einde 1947; dan
wanneer uit de motieven van de directoriale beslissing blijkt dat de schatting van
de inventaris door de controleur in het
bericht van wijziging in acht genomen
werd, en dit laatste stuk uitdrukkelijk
verroeldt .dat een vergelijking met soortgelijke belastingplich~igen erop wijst. dat

de kostprijs van deze laatsten merkelijk
hoger is dan deze vermeld door eiseres,
en aan de hand der prijzen van deze firma's de onderschatting, dus de stock,
wordt bepaald; dan wanneer in de bundel
geen vergelijkingsfiche voorhanden is om
de aanvullende aanslag te rechtvaardigen;
dan wanneer de conclusies niet worden
beantwoonl waarin daarop gewezen
wordt; dan wanneer aldus de bewijskracht van de stukken geschonden werd
en het arrest onvoldoende of gebrekkig
gemotiveerd is :
Overwegende dat om de aanvullende
aanslag te rechtvaardigen in zover hij
steunde op de door de ambtenaar-taxeercler vastgestelde onderschatting van
322.572 fr. 10 op een deel van de stock van
de afgewerkte producten, de clirecteur in
zijn beslissing het principe van een onderschatting aanvaardde door te verklaren
« clat voor producten waarvoor normaal
een verhoog<le inventariswaarde op 31 december 1947 tegenover deze van 31 december 1946 mocht verwacht worden ten gevolge van de stijging van de grondstoffenprijzen en fabricagekosten, men juist het
tegenovergestelde waarnam, waardoor bezwaarlijk de inventarisprijzen per 31 december 1947 als juist en rechtzinnig kunnen aangezien worden ll; dat de clirecteur
vervolgens het vaststellen van de onderschatting op voormeld bedrag heeft gerechtvaardigd door de overweging « dat
de controleur bij de bepaling van bedoelde
onderschatting geenszins overdreven heeft
en een redelijke margetoestand behouden
heeft die alle mogelijke latere prijsdalingen ten overvloede dekt ll;
Overwegende dat naar luid van het bericht van wijziging, hetwelk regelmatig
bij de stukken gevoegd is, het principe
van een onderschatting insgelijks gerechtvaarcligd werd door de prijzenverschillen
en het betoog van de controleur eindigde
als volgt : « c) ten slotte een vergelijking
inet soortgelijke schatplichtigen wijst er
op dat de kostprijs inderdaad merkelijk
hoger is dan deze door U vermeld; aan de
hand der prijzen van deze firma's zouden
we de onderschatting als volgt kunnen bepalen : ... 322.572 fr. 10 ll;
Overwegende dat het arrest verklaart
« dat de administratie steunt niet op artikel 28 der samengeschakelde wetten,
maar op een vergelijking van de inventariswaarde einde 1946 en einde 1947 ll ; dat
die verklaring met voormelde stukken
overeenstemt, in de mate waarin het principe van de onderschatting gerechtvaardigd wordt; dat zij echter de bewijskracht
van de aangehaalde passus uit het bericht
van wijziging en uit de beslissing van de
clirecteur miskent in de mate waarin zij
het vaststellen van het bedrag van de onderschatting betreft, vermits die stukken
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dit vaststellen rechtvaardigen door een
feitelijk vermoeden afgeleid uit de vergelijking met de schattingen van soortgelijke schatplichtige firma's;
Dat, in die mate, het middel gegrond is;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97, 110 van de
Grondwet, 2 van de wet van 15 mei 1846,
gewijzigd door de artikelen 5 van de :ve~
van 9 april1935 en 2 van de wet van 8 JUll
1946, 54, 55, paragraaf 1, derde en vierde
alinea's, 65 van de wetten op de inkomstenbelastingen samengeschakeld door het
besluit van de Regent van 15 januari 1948
en 2 van het besluit van de Regent van
16 januari 1948 houdend samenschakeling
van de wetten betreffende de nationale
crisisbelasting; doordat het arrest beslist
dat de aangifte de toegepaste percentages
der afschrijvingen niet vermeldt en dat
de afschrijvingsprocenten berekend werden zoals door eiseres zelf in april 1948
aangevraagd; dan wanneer de administratie, die de bewijslast heeft, niet aantoont
(lat de nodige afschrijvingen van het materieel en van de roerende voorwerpen dienende tot het .uitoefenen van het beclrijf
niet samengaan met een waardevermindering welke zich gedurende het belastbaar
inkomstenjaar 1947 heeft voorgedaan, en
de ingeroepen aanvraag van april 1948 alleszins op een ander inkomstenjaar betrekking· heeft en overigens slechts dateert
van 20 september 1949 en op 5 october 1949
(loor de administratie aanvaard werd; dan
wanneer het arrest althans gebrekkig gemotiveerd is en afbreuk doet aan het principe van de annualiteit van de belasting :
Overwegende dat het onderzoek van het
middel het hof zou verplichten tot feitelijke verificaties over te gaan; dat het aldus het recht met het feit vermengt en
(let·halve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest, doch slechts in zover het, na het
principe van de onderschatting in de inventariswaarde van einde 1947 aangenomen te hebben, het bedrag ervan op
322.572 fr. 10 bepaalt, en uitspraak doet
over de kosten; beveelt dat melding van
onderhavig arrest op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing zal gemaakt worden; veroordeelt ieder partij
tot de helft der kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep te
Brussel.
11 october 1960. - 2" kamer.
Voo1·zitter en verslaggever, H. Bayot, raadsheer waarnemend voorzitter. - GelijlcltdtZmule conalttsie, H. Paul lVIahaux, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Vidts (van
de Balie bij het Hof van beroep te Gent)
en Van Leynseele.

2"
1°

KAMER. -

II october I960

MIDDELEN TOT OASSATIE.
DIREC'l'E BELASTINGEN. MIDDEL NIET UI'l'EENZE'l''l'Ei'IDE W AARIN DE AANGEDUIDE WE'l'SBEPALINGEN GESCHONDEN ZIJN GEWEEST.
MIDDEL NIET ON'l'VANKELIJK.

2°

BEWIJS. BEWIJSKRACHT VAN DE AK'rEN. DIREC'l'E BELAS'l'INGEN. VERGELIJKINGSFICHES EN BERICHTEN VAN ·WIJZIGING.
INTERPRETATIE DOOR RET HOF VAN BEROEP. INTERPRE'l'A'l'IE VERENIGBAAR MET
DE TERMEN VAN DIE S'l'UKKEN. GEEN
SCHENDING VAN DE BEWIJSE:RACHT VAN DE AKTEN.

3°

MIDDELEN TO'l' OASSATIE.
DIRECYrE
BELASTINGEN.
lVIIDDEL
DAT
SLECHTS EEN AAN DE GEFORMULEERDE GRIEF
VREEMDE WETSBEPALING AANDU!DT. MIDDEL NIE'l' ONTVANKELIJK.

4°

BEWIJS. DIREC'l'E BELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG.
BEWERING VAN DE BELAST!t,'1GPLICHTIGE.
AFWEZIGHEID VAN BETWISTING DOOR DE ADMINISTRA'l'IE. GEVOLG.

1o Is niet ontvanlceU.ilc, in zalcen van tZirecte belastingen, het mitZtZel dat niet
1/citeenzet ~vaarin de wetsbepalingen wellce het iwroept gesohontZen zijn goweest (1). (Wetten van 6 september 1895,

art. 14, en 23 juli 1953, art. 1.)
2o Schendt ae bewijslcraoht van de alcten
n·iet, het a1Test dat beslist dat een betZ1'ijf hetweUc voot·lcomt tttssen de vergelijlcingsptmten aangedttitZ op ae door
de adm·in·ist·ratie voo1·gelegde fiches niet
soot·tgelijlc is aan datgene vnn de belasUngplioht-ige, dan wannee1· de elementen
'van belnngrijlcheid vnn het ee1·ste bedrijf, in gezegde fiches opgegeven, ondersoheiden zijn van d·ie van het tweede,
zoals zij 11it de beriohten van wij ziging
blijlcen (2). (Burg. Wetb., art. 1319.)
3o Is niet ontvnnlcelijlc, in zalcen vnn d·i1'ecte belnstingen, het middel dat sleohts
wetsbepnlingen anndnidt die vreemd
zijn ann de g1·iet wellce het inroevt (3).

(Wetten van 6 september 1895, art. 14
en 23 juli 1953, art. 1.)
4o De afwez·ighe'id vnn betw·isting doot· de
nrlm·inist1·aUe vnn een bewe1·ing vnn de
belnstingpViohUge betreffenae de gewijzigde omvang van de belastbn·re g1·ond·
slag, impUoee1·t n·iet nooclznlceUjlc het
bewijs van die bewe1·ing.
(1) Verbr., 7 aprill960 (Hull. en PASIC., 1960,

I, 934).
(2) Zie voorgaand arrest.
(3) Verbr., 10 maart 1960 (B·ull. en PAsiC.,
1960, I, 804).

142.(AL-L. EN E •. AdKE, T. JlELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN l<'INANCIEN.)
ARRES'J'.

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 3 maart 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317, 1319, 1320, 1322, 1349 van
het Burgerlijk Wetboek, 28 van de wetten
betreffende
de
inkomstenbelastingen,
doordat het bestreden arrest, in antwoord
op de opwerping van eisers volgens welke
de in acht genomen vergelijkingspunten
in verband met het bruto-winstpercentage
op roomijs, met name deze van stuk 23
(250 t. h.), niet van gelijkaardigheid laten
blijken, waar deze van stnkken 24 en 29
slechts 179 t. h. en 189 t. h. opgeven en
toch ook als gelijkaardig door de administratie worden aangevoerd, verklaart dat
het vergelijkingspunt nr 3987 (stnk 24) ten
deze niet in aanmerking komt daar dit
bedrijf minder belangrijk voorkomt dan
dit van eisers, dan wanneer waar op
stnk 24 de aankopen 268.903 frank bedragen, het zakencijfer 725.698 frank, de
brnto-winst 456.795 frank, de onkosten
343.079 frank, bij eisers de aankopen minstens 179.602 frank bedragen, de brntowinst 462.189 frank en de onkosten
315.420 fr .. 50; zoals nit de rectificatiel)erichten blijkt, en op stuk 29 waarvan de
belastingplichtige als gelijkaardig aan eisers wordt beschonwd, de aankopen
223.989 fr. 40 bedragen, het zakencijfer
648.121 fr. 50,. de brnto-winst 424.132 fr.
en de onkosten 223.989 frank, zodat de interpretatie gegeven aan stnk 24 (vergelijkingspnnt nr 3987) en aan de rectificatieberichten strijdig is met de inhond van
die stnkken en aldus de bewijskracht ervan schondt (schending van de artikelen .1317 tot 1324 van het Bnrgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat aanleggers in gebreke
gebleven zijn aan te duiden waarin het
arrest de artikelen 97 van de Grondwet,
1349 van het Bnrgerlijk Wetboek en 28
van de samengeschakelde wehen betreffende de inkomstenbelastingen zon geschonden hebben;
Overwegende dat om de belangrijkheid
van een bedrijf te beoordelen verschillende factoren ·in aanmerking kunnen genomen worden, onder meer het bec1rag
van de aankopen, van het zakencijfer,
van de brnto-winst op verkochte aankopen, van de algemene onkosten, enz. ;
Overwegende dat, ten aanzien van het
vergelijkingspnnt nr 3987 (stnk 24), zekere van die factoren in dat stuk opgegeven zijn, terwijl ten aanzien van het bedrijf van aanleggers,, diezelfde factoren

niet nit de rectificatieberichten blijken;
Dat het hof van beroep derhalve, zonder de bewijskracht van de in het middel
bedoelde stnkken te miskennen, heeft ·
kunnen verklaren dat het besproken bedrijf minder belangrijk voorkomt dan dit
van aanleggers;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
·
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317 tot 1324, 1349 van het
Bnrgerlijk Wetboek, 28 en 55 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
doordat, eerste onderdeel, het bestreden
arrest, om te bewijzen dat er similariteit
bestaat tnssen de belastingplichtigen
voorwerp van de vergelijkingspunten van
stnk 23 en eisers, enerzijds, en het vergelijkingspunt van stnk 29, anderzijds, en
wel bepaald en meer nog dat stuk 29, hetwelk een gelijkaardig vergelijkingspunt
zou inhouden, wel een bruto-winst van
250 t. h. op verkoop van roomijs inhoudt,
verklaart dat, zo men 250 t. h. brnto-winst
toepast op de aankopen van grondstoffen
voor roomijs door eisers en 170 t. h. op
aankopen van grondstoffen voor banketgebak, men een gemiddelde bruto-winst
op de grondstoffen bekomt van 189 t. h.,
hetgeen juist overeenkomt met de 189 t. h.
van het vergelijkingspunt van stnk 29,
dan wanneer : a) nit de gevoerde redeneting blijkt dat de 189 t. h. bekomen bij
eisers ----' eigenlijk is het 186 t. h. - niet
aileen het gevolg zijn van de vermenigvuldiging van de prijs der aangekochte
grondstoffen met 250 t. h. en 170 t. h.,
maar, in hoofdzaak, van de verhouding
der hoeveelheden aangekochte grondstoffen tot mekaar, zodat waar men niet
weet hoe die verhouding ligt bij het vergelijkkingspunt van stuk 29, men onmogelijk kan zeggen dat het vergelijkingspunt
van stuk 29 een brnto-wintspercentage
van 250 t. h. op verkopen van roomijs uitwijst, en de bekomen uitslag bij eisers
van ongeveer 186 t. h. louter toevallig kan
zijn, omwille van de verhouding der hoeveelheden, zodat artikel 97 van de Grondwet werd geschonden omdat de vooropgestelde gevolgtrekking, te weten dat stuk
29 een bruto-winst van 250 t. h. op roomijs uitwijst, door de premissen niet voldoende gerechtvaardigd wordt, b) en dan
wanneer de 189 t. h. bij het vergelijkingspunt van stnk 29 niet aileen de brntowinst op verkopen van roomijs en banketgebak vertegenwoordigen, maar op de
rest, met name koffie en thee in het verbruiksalon, confiserie, sandwiches, enz.
terwijl bij eisers aileen de verkoop van
roomijs en banketgebak werd in acht genomen om de 189 t. h. te bepalen, zodat
uit de gevoerde redenering onmogelijk
kan afgeleid worden dat het vergelij-
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roomijs impliceert, en, wegens het niet
voldoende rechtvaardigen van de gevolg~
trekking, artikel 97 van de Grondwet
werd geschonden; doordat, tweede onderdee!, het bestreden arrest niet antwoordt
op de conclusies waarbi.i staancle werd
gehouden, dat de vergelijkingspunten van
stuk 23 «glaciers purs ll zijn, clie hun
roomijs anders samenstellen dan banketbakkers, zouls de eisers, zodat de winst
veel hoger moet zijn en de vergelijkingen
dus niet opgaan, clan wanneer artikel 97
van de Grondwet voorschrijft op die conclusies te antwoorden; doordat, derde onderdeel, het bestreden arrest verklaart
dat de opwerping, volgens welke voor de
vorige en volgende dienstj areri door de
administratie een veel geringer brutowinstpercentage werd aangenomen dan
voor onderhavig dienstjaar, niet opgaat
omdat niet zou bewezen zijn dat die
winstpercentages op verkoop van roomijs
alleen en niet op de gezamenlijke bedrijvigheid van eisers bepaald werden; dan
wanneer de conclusies van de aclministratie, welke van die cijfers op de hoogte is,
niet betwistten dat het ging om brutowinstpercentages op verkoop van roomijs,
en het bestreden arrest aldus niet voldoende hoger aangehaalde bewering motiveert, waar de aclministratie clit feit niet
betwistte, en de bewijskracht van de conclusies van beide partijen miskent (schencling van de artikelen 97 van de Grondwet, 1317 tot 1324 van het Burgerlijk
Wetboek) :
Overwegende dat aanleggers in gebreke
gebleven zijn aan te duiden waarin het
arrest de artikelen 1349 van het Burgerlijk W etboek, 28 en 55 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen zou geschonclen hebben;
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat aanleggers uitsluitend
de schending van artikel 97 van de Grondwet inroepen, bepaling die aan de aangevoerde schending vreemd is ;
Dat dit onderdeel niet ontvankelijk is;
Over het tweelle onderdeel :
Overwegende dat het arrest, door te bes1issen dat de vergelijkingspunten van
stuk 23 oorcleelkundig gekozen en toegepast werden, al betreffen zij nochtans
schatplichtigen die in hun handel niet dezelfde verscheidenheid als deze van aanleggers vertonen, de in het middel bedoelde conclusies beantwoord heeft;
Dat dit onderdeel feitelijk grondslag
mist;
Over het llerde onderdeel :
Overwegende dat aanleggers, om bij de

·in het micldel bedoellle conclusies·, aan te
voeren dat de administratie, voo,r: het
kwestieus dientsjaar, alle perken te buiten gegaan is, een opgave van de winstpercentages verstrekt hebben zoals die,
voor de voorgaande en volgende dienstjaren, door de allministratie hetzij aanvaard, hetzij aangerekend werden;
Overwegende, aan de ene zijde, dat zo
uit de samenhang van die conclusies
blijkt dat aanleggers zodoende alleen de
winstpercentages op de verkoop van roomijs en niet deze op hun gezamenlijke beclrijvigheid bedoeld hebben, het arrest
nochtans, zonder aan die conclusies een
andere betekenis te geven, kon verklaren
dat aanleggers het bewijs niet gebracht
hebben dat de opgegeven winstpercentages op de verkoop van roomijs alleen en
niet op de gezamenlijke bedrijvigheid bepaald werden;
Dat, aan de andere zijde, het hof van
beroep nit de afwezigheid van betwisting
door verweerder van de door aai:J.leggers
opgegeven winstpercentages, niet noodzakelijk moest afieiden dat bedoeld bewijs
gebracht werd;
Overwegende dat uit het bovenstaande
volgt dat het arrest de conclusies van
aanleggers beantwoord heeft en dat het
de bewijskracht van de conclusies van
beide partijen niet miskend heeft;
Dat dit onderdeel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kos~
ten.
11 october 1960. -

2" kamer. -

Voorzit~

tm·, H. Bayot, raadsheer waarnemend
voorzitter. -

V erslaggever, H. Belpaire.
Gelijlclttidende conclttsie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiters,

-

HH. Delafontaine (van de Balle te Kortrijk) en Van I~eynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN. RA1>1ING
VAN DE BELAS!lARE GRONDSLAG. VERGELIJKING MET DE NORMALE INKOMS'fEN VAN SOORT·
GELIJKE BELAE!'l'INGPLICHTIGEN. - · GELIJKENIS VAN DE VERGELIJKINGSPUN'fEN. BEOOI{:
DELING DOOR DE RECRTER.

De reohter beoordeelt soevereiti, in 'teite,
de gelijlcenis tussen het bedrijf van de
.belastingpUchtige en de ewploitaties van
de belastingplichtigen. als verg.elfjlc-[ngs~

-144ptmten gelcozen om de belastbare grandslag te ramen (1). (Wetten betreffende

de inkomstenbelastingen, art. 28.)
(SPIESSENS-HOEFNAGELS, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)

zitter· en venlaggever, H. Bayot, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijlclttidende conclttsie, H. Paul :M:ahaux, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Van

Leynseele.

ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 october 1959 gewezen door
het Hof van be~·oep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 28 van de bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948 samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest de belastbare winsten van
aanlegger heeft bepaald naar de normale
winsten van soortgelijke belastingplichtigen .zonder inachtneming, volgens het
geval, van het aangewencle kapitaal, van
de ome;et, van het aantal werklieden, van
de benuttigde drijfkracht, van de huurwaarde der in bedrijf genomen gronden,
alsmede van alle andere nuttige inlichtingen, en winstmarges toegepast heeft
op verkeerde cijfers en zonder acht te
slaan op uitzonderlijke omstandigheden
eigen aan de exploitatie van aanlegger :
Overwegende dat aanlegger niet meer
betwist clat artikel 28 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen ten deze toepasselijk was;
Dat aanlegger evenmin beweert dat het
bestreden arrest zijn conclusies niet zou
hebben beantwoord en trouwens, de
schending van artikel 97 der Grondwet
niet inroept;
Dat hij zich ertoe beperkt aan te voeren dat er geen voldoende gelijkenis zou
bestaan tussen de expoitaties van de door
de administratie gekozen soortgelijke
belastingplichtigen en zijn eigen bedrijf,
dat de winstmarges op grond van verkeerde cijfers werden vastgesteld zonder
inachtneming van uitzonderlijke omstandigheden die zijn winsten hebben beinvloed;
Overwegende dat het middel enkel gegrond is op feitelijke bestanddelen, waarvan het bewijs noch uit de bestredene
beslissing noch uit de regelmatig overgelegde stukken blijkt en waarvan trouwens de beoordeling aan de bevoegdheid
van het hof ontsnapt; dat het, derhalve,
niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
11 october 1960. - 2e kamer. - Voor(1) Zie verbr., 11 october 1960 (Bull.
1961, I, 154).
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OVEREENKO:M:ST. - OVEREENKOMST DIE
DE OVERDRAOHT VAN EEN llfA'l'ERIEEL EN DE
OVERDRAOH'r VAN EEN PAOH'l' TOT VOORWERP
HEEF'l'. - 0VEREENKOMST ALLEEN ONREOHTMATIG WA'l' DE OVERDRAOHT VAN DE PAOHT
BETREFT, - ARREST DE OVEREENKOMST NIETIG VERKLARENDE ALLEEN WAT DE OVERDRAOHT VAN DE PACHT BETREFT. - GEEN
'l'EGENSTRIJDIGHEID.
Is niet cloor· tegenstr·ijdigheid aangetast
het ar·rest dat, na vastgesteld te hebben
dat een overeenlcomst die een du.bbel
voorwer·p heeft, te tveten de overdr·acht
van een materieel en cle overdracht van
een tJacht, onr·echtmat-ig is alleen wat
betrett haar· tweede voor·wer·p, haar·
slechts binnen dezelfde perlcen nietig
verlclawrt (2).

(WIDART, T. STEUKERS.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, dat het
vonnis a qtto wijzigt, alhoewel vaststellende dat de overeenkomst van 4 april
1952 waarbij aanlegger aan verweerder,
voor de som van 1.800.000 frank de hoeve
waarvan hij huurder was alsook al hetgeen haar stoffeerde, afstond, niet nietig
is voor het geheel, haar oorzaak niet
onrechtmatig of onzedelijk zijnde wat
betreft de overdracht van het materieel
van de hoeve, niettemin aanlegger zijn
vordering tot betaling van het saldo van
de prijs van de overdracht, waarover het
geschil gaat, dit is 675.000 frank, helemaal ontzegt, om de reden dat gezegd
contract dat bedingt dat verweerder met
aanlegger een bediendencontract gesloten
(2) V erscliillend is de kwestie te we ten of,
ingeval van overeenkomst die een dubber voorwerp heeft, elk van die voorwerpen onafhankelijk is, derwijze dat de nietigheid van een van
de elementen van de overeenkomst die van de
gehele overeenkomst niet medebrengt.

·r_

-145had, « als doel had de wettelijke hindernis te omzeilen, die gelegen was in artikel1717 van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd door artikel 2 van de wet van
7 juli 1951 over de pacht, welk artikel
llet recht van de pachter het goed in
onderpacht te geven of zijn pacht over
te dragen afhankelijk stelt van een geschreven toestemming van de verpachter ll, en dat, dienvolgens, de oorzaak
ervan onrechtmatig was daar zij door de
wet verboden was in de zin van de artikelen 1131 en 1133 van het Burgerlijk
Wetboek ll, dan wanneer deze redenen
tegenstrijdig zijn, daar het bestreden arrest tegelijk verklaart dat sommige van
de bepalingen van de overeenkomst geldig zijn en dat ze nietig is in al haar
bepalingen, hetgeen met een ontbreken
van redenen gelijkstaat, en dat in elk
geval het dispositief van het bestreden
arrest niet wettig met redenen · omkleed
is, daar het arrest na bevestigd te hebben dat de overeenkomst juridiseh geldig
is wat betreft de overdracht van het
materieel van de_ hoeve, aanlegger zijn
vordering helemaal ontzegt, zelfs wat betreft de prijs van overdracht van het
materieel, zonder overigens op een of andere wijze vast te stellen of te betogen
dat aanlegger, om een andere om het
even dewelke reden geen recht te doen
gelden zou hebben uit hoofde van deze
overdracht of zonder het voor het hof onmogelijk te maken met zekerheid de red en
te kennen waarom, niettegenstaande de
geldigheid van de overeenkomst wat de
overdracht van het materieel betreft,
aanlegger de uitvoering ervan in deze
mate niet zou kunnen eisen :
Wat betreft het eerste onderdeel
Overwegende dat, volgens de stukken
waarop het hof acht vermag te slaan, de
vordering, door aanlegger ingesteld strekt
tot het betalen, door verweerder, van een
som van 675.000 frank saldo van de som
van 1.800.000 frank, zijnde volgens de
overeenkomsten tussen partijen op 4 april
1952 gesloten, de prijs van de verkoop
van het vee, het materieel, de meststoffen, de bezaaiingen enz., en van de overdracht van een pachtcontract vermomd
onder een overeenkomst van verhuring
van diensten tussen dezelfde partijen
aangegaan;
Overwegende dat, in tegenstelling met
wat het middel aanvoert, het arrest niet
tegelijk beweert dat sommige van de bepalingen van de overeenkomst geldig zijn
en dat de overeenkomst in al haar bepalingen nietig is;
tOverwegende dat het geenszins tegenstrijdig is te beslissen, zoals het bestreden arrest doet, dat de overeenkomst
niet nietig is voor het geheel, maar dat,
al is de overdracht van het hoevemateVERBR., 1961. - 10

rieel noch onrechtmatig, noch onzedelijk,
de overdracht van de pacht van meet af
aan een onrechtmatige of onzedelijke oorzaak heeft zowel wat verweerder als wat
aanlegger betreft, zodat geen van beiden
zich op deze Iaatste overdracht mag beroepen;
Wat betreft het tweede onderdeel :
Overwegende dat de eerste rechter, Iatende gelden dat de prijs van de overdracht slechts 273.000 frank beliep, verweerder veroordeeld had om aan aanlegger het verschil tussen gezegde som en
die welke deze terugvorderde te betalen,
gezegd verschil 402.000 frank zijnde;
Overwegende dat verweerder, appellant
tegen dit vonnis, voor het hof van beroep
deed gelden dat de prijs van overdracht
van de pacht hoger was en dat hij recht
had op de terugbetaling van een zonder
oorzaak betaalde som van 325.000 frank;
dat, zijnerzijds, aanlegger, tussenberoep
instellende, de som van 675.000 frank vorderde·
Ove~wegende dat het bestreden arrest
dit tussenberoep alsook de vraag tot terugbetaling van verweerder verwerpt en
het vonnis a q~to wijzigt in zover het
verweerder veroordeeld heeft om een
saldo van 402.000 frank te betalen; dat
het zijn beslissing hierop steunt dat de
oorzaak van de overdracht van de pacht
« onrechtmatig of onzedelijk is ll, dat
« dit karakter van den beginne af aan
beide partijen gemeen was en dat, zo de
overdrager geen vordering heeft om de
betaling van de prijs te bekomen, de verkrijger de terugbetaling van hetgeen hij
te veel betaald heeft niet mag terugvorderen ll;
Overwegende dat uit deze vaststellingen volgt dat het hof van beroep laten
gelden heeft dat de door verweerder betaalde som volledig de prijs van de overdracht van het materieel dekte en dat
aanlegger nit dien hoofde geen enkel
recht meer te doen gelden had;
Dat de twee onderdelen van het middel in feite niet opgaan;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
13 october 1960. ~ 18 kamer. - Vom·zitte?', H. de Olippele, voorzitter. Verslaggever, Ridder .Anciaux Henry de
Faveaux.
Gelijlc,lttidenrle conolttsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - PeUer, H . .Ansiaux.
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1°

VERJARING. BURGERLIJKE ZAKEN.
SLAOHTO~'FER VAN EEN MISDRIJF EEN BESLISSING VAN HET STRAFGEREOHT BEKOMEN
HEBBENDE DIE DE INGEROEPEN SOIIADE VERGOEDT. VORDERING VERVOLGENS GEBRAOHT
VOOR DE BURGERLIJKE REOHTSllfAOHT TEN
EINDE HERSTEL 'l'E BEKOMEN VAN EEN SCHADE
DOOR HETZELFDE
MISDRIJF VEROORZAAKT
DOOR DAT ZIOH ALLEEN NA DE BESLISSING
VAN RET STRAFGEREOIIT GEOPENDBAARD REEF'!'.
~ VERJARING VOORZIEN IN DE ARTIKELEN 21
EN VOLGENDE· VAN DE WE'r VAN 17 APRIL 1878
EN NIET IN ARTIKEL 2262 VAN HET BURGERLIJ"K WETllOEK.

2°

VERJARING. BURGERLIJKE ZAKEN.
VORDERING TOT RERSTEL VAN DE DOOR EEN
MISDRIJF VEROORZAAKTE SCHADE. VERJARING VOORZIEN IN DE ARTIKELEN 21 EN
VOLGENDE VAN DE WET VAN 17 APRIL 1878. REGEL VAN TOEPASSING ZELFS INDIEN DE OPENBARE VORDERING YERVALLEN IS DOOR EEN ANDERE OORZAAK DAN DE YERJARING ZOALS EEN
VONNIS VAN VEROORDELING.

go

VERJARING. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING TOT HERSTEL VAN DE
DOOR EEN MISDRIJF VEROORZAAKTE SCHADE.
VORDERING DIE MOE'!' WORDEN INGESTELD
VOORDAT DE PUBLIEKE VORDERING YERJAARD
IS EN NIET VOORDAT DEZE INGESTELD IS.

4°

VERJARING. STRAFZAKEN. lNBREUK OP DE WEGOODE. VERJARING VAN
E;f;N JAAR.

1 o W anneer het slachtoffm· van een misdrijf, nadat de stratrechter de dade1·
van het misdrijf tot een strat en tot
fle vergoeding van
de inge1·oepen
schafle ve1·oorfleelfl heett, een vm·flering
bij fle b~wgerlijlce rechter aanhangig
maakt tot herstel van een aanvt~.llenfle
schafle fl·ie, a.z is zij door het misdtijf
ve1·oorzaakt, z·ich slechts na fle beslissing van fle st1·atrechte1· geopenbaarfl
heeft, valt de verjaring van die vorflering onfler toepassing van de artilcelen 21 en volgenfle van de wet van
17 ap1·ll 1878 en niet van artikel 2262
van het BttrgerUjlc Wetboelc (1).
2° De bepalingen van fle arUkelen 21 en
(1) en (2) Verbr., 26 october 194·~ (An·.
Fe1'b1·., 1945, blz. 18; Bull. en PAsrc., 1945, I,
18). Raadpl. verbr., verenigde lmmers, 16 februari 1955, redeneil (A1·r. Yerb1·., 1955,
blz. 499; B"ll. en PASIC., 1955, I, 649).
Een wijziging van de regels betreffende de
verjaring van de burgerlijke vordering tot
herstel van de door een misdriif veroorzaakte
misdrijf is thans ingetreden d~or de wet van
30 mei 1961, artikel 1, die de artikelen 26 en
volgende van de wet van 17 april 1878 gewijzigd heeft.

volgenfle van fle wet van I7 april 1878,
lttidens wellce de tennijn om de btwgerlijke vorflering i.n te stellen tot herstel van fle schafle floor een misdrijf
veroorzaakt verlopen is wanneer fle
verja1·ingstm·mijn van fle openba1·e vo1·flering zelf verlopen is, zijn toepasselijlc zelfs inclien de openba1·e vo1·flering
ve1·vallen is, niet door ve1·jMin,q, maar
door een anflere oorzaak zoals een vonnis van veroorfleling (2).
go Overeenlcomstig fle artUcelen 21 en
volgencle van de wet van 17 april 1878,
fle bttrgerlijlce vorflering tot he1·stel van
de schafle veroorzaakt floo1· een m·istlrijf moet ingesteltl wo1·den voo1'Clat tle
verjar·ing van fle pttblielce vordering inget,·eden is; ze moet namelijlc niet 1titgeoetenfl wortlen voo1· het verstrijlcen
van fle floor de wet bepaalfle te1·mijn
vooT het instellen van de p·nblielce vorflering (g).
4° De verja1'ingstm·mijn van de publielce
vorclering en van fle btw,qerlijlce vonle1'ing, gesteunfl op een inb1·ettlc op fle
wegcode, is een jaar (4).
(DI MOLA, '1'. OITERS.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 juni 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Overwegende dat uit het bestreden arrest en de stukken waarop het hof acht
vermag te slaan blijkt dat aanlegger op
26 december 1951 slachtoffer werd van
een verkeersongeval, dat hem nadeel berokkende, en waarvoor hij schadeloosstelling vorclerde, namelijk van verweercler door een rechtspleging ingesteld v66r
de strafrechter samen met de door het
openbaar ministerie ingestelde vordering;
Overwegende dat aanlegger op 9 september 1954 tegen verweerder een nieuwe
vordering instelde v66r de :Rechtbank van
eerste aanleg te Luik ten eincle schadeloosstelling te bekomen voor het nadeel,
dat volgens hem, sproot uit een verergering van zijn physische onbekwaamheicl
welke na de door de shafrechter gewezen
beslissing ingetreden en door hetzelfde
ongeval veroorzaakt was ;
(3) Verbr., 10 februari 1958 (B·nll. en I'Asrc.,
1958, I, 626) ell de noot 2, blz. 627.
(4) Verbr., 14 maart 1955 (B·nll. en PAsrc.,
1955, I, 779) en 3 maart 1958 (ibid., 1958, I,
730). Dit geldt zelfs wanneer de inbreuk op. de
Wegc'ode een element uitmaakt van een gecontraventionaliseerd wanbedrijf van onvrijwillige verwondingen (verbr., 6 october 1952,
A17'. T'erb1·., 1953, biz. 39; Bull. en PASIC.,
1953, I, 41).

-147Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 4, 21, 22, 23,
26 van de wet van 17 april1878 bevattende de inleidende titel van het Wethoek van strafvordering, 1382, 1383, 1384,
2262 van het Burgerlijk Wetboek, 419,
420 van .het Strafwetboek en 7 van de
wet van 1 augustus 1899 op de verkeerspolitie, doordat het bestreden arrest de
vorderiug van aanlegger verjaard verklaart om de reden dat de door de wet
verleende termijneh om eeu op een misdrijf gesteunde burgerlijke vordering. in
te stellen beperkt zijn tot die welke van
toepassing zouden zijn op het instellen
van de publieke vordering en die verstreken waren, wat de op deze publieke vordering werkelijk gevallen beslissing moge
geweest zijn en zonder dat het feit behoeft in acht genomen te worden dat, ter
zake, een vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Luik van 24 juni 1952 de
publieke vordering beslecht had door de
aangestelde van verweerder tot een straf
te veroordelen, en hem bovendien met
verweerder tot een provisionele vergoeding ten voordele van aanlegger, burgerlijke partij, veroordeeld had, en dat,
bovendien een vonnis van dezelfde rechtbank van 1 december 1955 hem tot de
vergoeding van het toen bestaande, aan
aanlegger door het misdrijf veroorzaakte
nadeel veroordeeld had; dan wanneer de
burgerlijke vordering van aanlegger, op
9 september 1954 ingesteld en tot voorwerp hebbend de vergoeding van het
uit de verergering van zijn toestand na
1 deceml1er 1953 voortspruitende nadeel,
ten gevolge van het op 26 december 1951
begane en reeds door de rechter vastgestelde misdrijf, niet onderworpen mocht
worden aan de verjaringstermijn van een
openbare vordering die verre van door
verjaring tenietgegaan te zijn, haar normaul eindpunt, door het gewijsde, in· het
vonnis van 24 juni 1952 gevonden had
hetwelk, over haar uitspraak doende, de
verjaring uitsloot, en dan wanneer de
vordering van aanlegger dienvolgens aan
de dertigjarige verjaring onderworpen
was:
Overwegende dat de vordering van aanlegger haar wettelijke grondslag vindt
in de misdrijven, die tot de vervolging
geleid hebben;
Dat krachtens artikel 21 en volgende
van de wet van 17 april 1878, wanneer
de verjaringstermijn van de openbare
vordering verlopen is, de termijn om de
burgerlijke vordering in te stellen tot
lierstel van de schade door het misdrijf
veroorzaakt het ook is;
Dat deze regel van toepassing is zelfs
wanneer, zoals ter zake, de openbare vordering vervallen is, niet door verjaring,

maar door een andere oorzaak zoals een
veroordelend vonnis ;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 4, 21, 22, 23, 25, 26 van de
wet van 17 april 1878 bevattende de inleidende titel van het Wetboek van
strafvordering, 373, 375 van het Wetboek
van strafvordering, 2, 7 van de wet van
1 augustus 1899 op de politie van het
verkeer, ()5 van het Strafwetboek en
1382 tot 1384 van het Burgerlijk Wethoek, doordat, na erop gewezen te hebben dat de vordering, op 9 september 1954
door aanlegger ingesteld, als grondslag
het door de aangestelde van verweerder
gepleegde gecontraventionaliseerde wanbedrijf van onvrijwillige slagen en verwondingen of een overtreding op de verkeerspolitie had, het . bestreden arrest
deze vordering verjaard verklaart : 1 o om
de reden dat de termijn, door de wet
~oegestaan om de burgerlijke vordering
m te stellen, beperkt is tot de termijnen
waarin zij voorziet · om de openbare vordering in te stellen en dat deze verstreken was, dan wanneer, om tijdig aanhangig te zijn de burgerlijke vordering
dient ingesteld te worden voordat de
openbare vordering verjaard is en de
enige omstandigheid dat de termijn om
de publieke vordering in te stellen verstreken is dienvolgens niet volstaat tot
wettige rechtvaardiging van de beslissing
van het arrest\ dat niet vaststelt dat de
publieke vordering op 9 september 1954
verjaard was; 2° om de uit het beroepen vonnis overgenomen reden, dat de
verjaring van de vordering van aanlegger haar loop hervat heeft op 1 december
1953, de datum van het vonnis waarbij
definitief over zjn burgerlijke vorderi;ng
utspraak is gedaan (hetgeen impliceert
dat gezegde verjaring op deze datum niet
ingetreden was) en dat zij op 9 september 1954 ingetreden was, dan wanneer
deze reden tegenstrijdig is met de in het
eerste onderdeel van het middel bedoelde
en de wettelijkheid van de 'beslissing niet
rechtvaardigt noch het mogelijk maakt
ze · na te gaan daar het niet preciseert
welke, volgens de feitenrechters, de toepasselijke verjaringstermijn was noch
voor hoelang hij zijn loop op 1 december
1953 hervatte - rekening houdende met
de uit de rechtspleging blijkende daden
van stuiting en met de schorsing van de
verjaring sinds de voorziening van verweerder tegen het vonnis van 24 juni 1952
tot met het verwerpend arrest van 19 januari 1953 - dan wanneer, de toepasselijke verjaring die van een jaar was betreffende de overtreding van de verkeerspolitie waarop de wet zwaardere straffen
stelt. dan op het gecontraventionaliseerde

-148wanbedrijf van onvrijwillige slagen en
verwondingen, waarvan zij een element
is en dan wanneer, zelfs indien een termijn van zes maanden vanaf 1 december
1953 had moeten toegepast worden, deze
termijn geschorst .zou geweest zijn sinds
de voorziening van aanlegger tegen het
vonnis van deze datum tot het arrest van
verwerping van 12 april 1954 en dus op
9 september 1954 niet zou verstrcken geweest zijn ; 3 o en dan wanneer, daar de
toepasselijke verjaringstermijn die van
een jaar is om de in het tweede onderdeel aangeduide redenen, deze termijn
door de voorziening van verweerder tegen
het vonnis van 24 juni 1952 tot met het
verwerpend arrest van 19 januari 1953
geschorst was, zodat het hoger beroep
van aanlegger burgerlijke partij tegen
het vonnis van 24 juni 1953 binnen een
jaar na het misdrijf de verjaring zowel
van de publieke als van iedere op het
misdrijf gesteunde burgerlijke vordering
gestuit had,· en dat om reden van de
schorsing die voor alle vorderingen gold
en uit de voorziening van aanlegger tegen
het vonnis van 1 december 1953 voortvloeide tot met het verwerpend arrest van
12 april 1954, de burgerlijke vordering
van 9 september 1954 binnen een jaar na
gezegde stuitende daad ingesteld was en
dienvolgens op een niet verjaard tijdstip
ingesteld was;
Overwegende dat, verwijzende naar de
reuenen van ue eerste rechter, het bestreden arrest vaststelt dat de vordering· van
aanlegger, die bij het hof van beroep
aanhangig gemaakt is, tot grondslag
heeft « het gecontraventionaliseerde wanbedrijf van slagen en verwonclingen of
een overtreding van het verkeersreglement JJ, dat de dagvaarding aan verweerder op 9 september 1954 gedaan werd;
Dat het de.ze vordering verjaard verklaart en deze beslissing op twee overwegingen steunt, de eerste, in zijn eigen
reuenen opgegeven, dat, cc ter zake, daar
de termijnen om de .openbare vordering
in te stellen verlopen zijn, de burgerlijke
vordering verjaard is JJ, de tweede, in het
vonnis a ql<O, vervat, dat cc de verjaring
van de vordering van aanlegger haar loop
hervat heeft op 1 december 1953 (dit wil
zeggen de dag waarop de Oorrectionele
Rechtbank van Luik als rechter in hoger
beroep uitspraak doende, verweerder tot
schadevergoeding jegens aanlegger veroordeeld heeft) en dat deze verjaring op
9 september 1954 ingetreden was JJ;
Overwegende dat deze overwegingen het
bestreden dispositief niet wettig rechtvaardigen;
Overwegende, anderzijds, dat opdat de
burgerlijke vordering tot vergoeding van
de door een misdrijf veroorzaakte schade
tijdig ingediend zij in de zin van lid 2

van artikel 26 van de wet van 17 april
1878, .zij niet noodzakelijk v66r het verstrijken van de termijn tijdens dewelke
de publieke vordering kan cc ingesteld JJ
worden, moet uitgeoefend worden; dat
het noodzakelijk en voldoende is dat zij
uitgeoefend wordt voordat de verjaring
van de publieke vordering ingetreden is;
Overwegende, anderzijds, dat, zo de
verjaring van de vordering van aanlegger
lmar loop op 1 december 1953 cc hervat JJ
heeft en zo gezegde vordering op een
overtreding van het verkeersreglement
gesteund was, dat wil zeggen op een
misdrijf waarvoor de verjaringstermijn
zowel van de publieke als van de burgerlijke vordering geen jaar is, noch het bestreden arrest noch het vonnis waarnaar
het verwijst de reden aanduiden waarom
de termijn van deze verjaring op 9 september 1954 verstreken was;
Dat het arrest dienvolgens de in het
middel aangeduide artikelen 97 van de
Grondwet, 26 van de wet van 17 april
1878 en 7 van de wet van 1 augustus
1899 schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest behalve in zover het beslist
dat de vordering van aanlegger onderworpen is niet aan de dertigjarige verjaring
maar aan de regelen van de wet van
17 april1878, ten aanzien van de verjaring
van de vorderingen tot vergoeding van de
door
een
overtreding
veroor.zaakte
schade; verwerpt de voorziening in dit
opzicht; beveelt dat melding van dit arrest zal gemaakt worden op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt aanlegger tot een vierde en
verweerder tot drie vierden van de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van beroep te Brussel.
13 october 1960. - 1" kamer. - Voorz-itte1', H. de Olippele, voorzitter.
Verslaggever, H. Bayot.
Gelijlcluidende oonclltsie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, procureur-generaal. - Plei-

ter, H. Pirson.
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MIDDELEN

17 october 1960
TOT

OASSATIE.

NIEUW MIDDEL. STRAFZAKEN. DESKUNDIGE AANGEDUID DOOR EEN S'J'RAFGERECJ;IT
BIJ HE'l'WELK ALLEEN DE RURGERLIJ:KE VOR·
DERING NOG AANJ;IANGIG IS. TERMEN VAN
DE EED DOOR HET
PROCES-VERRAAL VAN DE
'J'ERECHTZITTING VASTGESTELD. ANDERE
EED DAN DIE WELKE DE WET VOORSCJ;IRIJFT.
MIDDEL DAT VOOR DE EERSTE MAAL VOOR
HET
HOF MAG OPGEWORPEN WORDEN.

2°

VONNISSEN EN
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ARRESTEN.

STRAFZAKEt'!. BURGERLETKE VORDERING,
EXPERTISE. DESKUNDIGE DIE DE DOOR
RET WE'l'BOEK VAN S'l'RAFVORDERING VOOR·
ZIENE EED ~IOET AFLEGGEN.

go VOORZIENING IN OASSATIE. TER:hHJN. S'l'JMFZAKEN. BEKLAAGDE
BIJ VERS'l'EK VEROORDEELD. BURGERLIJK
VERAN'l'WOORDELIJKE PARTIJ OP 'l'EGENSPRAAK
VAN DIE
VEROORDEELD.
VOORZIENING
PAR'l'IJ IN DE AAN DE BEKLAAGDE 'l'OEGELA'fEN
GEWONE 'l'ERMIJN 'f0T VERZET. 0N'l'VANKE·
LIJKHEID.

to ]J1.ag voo1· ae eerste maal v661' het hot
opgeworpen woraen het miaael hiernit
afgeleicl aat ae eea afgelega aoo1· ae
aeslcttnaige aangestela aoor een straf·
ge1·eoht bij hetwellc alleen ae btwge1··
lijlce vo1·aering nag aanhangig was, ae
aaar ae wet vaa1·gesohreven eea niet is
volgens ae vaststellingen zelf van het
prooes-verbaal van ae te1·eohtzitting (1).
2o De aoa1· een strafgereoht aangestelae
aes7cttnaige, zelfs inaien bij ait ge1·eoht
alleen ae btwgerlifke vMae·ring nag aanhan,q·ig is, maet, ap straffe van nietigheicl van ae expe1·tise, ae eea afleggen
in cle aaa1· art'ilcel 44, li(l 2, vnn het
~Vetboelc
van st-ratvonlering vaorgesolweven termen of in geliflcwaaraige
tennen (2).
go In gevnl van veraoraeUng aao1· een
MTest bij verstelc ten aanzien vnn ·ae
belclaagae en op tegenspraalc ten aanz·ien van ae b·nrgerUjlc ve1·antwa01·aeliflce pat·Uj gewezen, is aie pn1·tij ontvnnlcelij 7c om zioh onmiaaeUjlo in verb1·elo-ing te voorzien, al is ae ann (le
belclnagae toegelaten gewane termijn
tot vm·zet n·iet verlapen (g).
(LELEU EN N. V. (( CHARBONNAGES DU BOUBIER ll,
'1'. 'l'HEMANS EN VAN AERSCHO'l'.)
ARREST.

HET HOF ; -- Gelet op het bestreden
arrest, op 24 november 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat de aangevallen beslissing enkel over de door verweerders tegen aanleggers ingestelde burgerlijke vordering uitspraak doet;
Wat de voorziening van Leleu betreft :
(1) Verbr., 2 maart 1959 (Bull. en PASIC.,
1959, I, 657) en de noten 3 en 4. V ergel.
verbr., 14 september 1959 en 20 juni 1960
(Bull. en PAsrc., 1960, I, 47 en 1198); in die
laatste zaken, . nochtans, bepaalde zich het
middel tot het aanvoeren dat het niet bewezen was dat de deskundige de eed- afgelegd
had, dan wanneer de deskundige in zijn-·ver·

Overwegende dat het bestreden arrest
ten opzichte van aanlegger bij verstek
uitgesproken werd;
Dat de voorziening, ingesteld op g de:
cember 1959, dit is in de gewone termijn
tot verzet, niet ontvankelijk is;
Wat de voorziening· van de naamloze
vennootschap « Oharbonnages du Bonbier ll, burgerlijk verantwoordelijke partij
betreft :
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1 van het besluit van de Soevereine Vorst van 4 november 1814, 4g en 44, inzonderheid 44,
lid 2, van het Wetboek van strafvordering, dit laatste artikel gewijzigd door
het enig artikel van de wet van g juli
1957, 15g, 154, 189, 190 en 211 van het
Wetboek van strafvordering, 3 en 4 van
de wet van 17 april1878, de voorafgaande
titel van het Wetboek van rechtspleging
in strafzaken inhoudende, 1g82 en 1g83
van het Burgerlijk Wetboek, en 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden arrest en het vonnis hetwelk het bevestigt
steunen op het verslag van dokter Dandais, die door de rechtbank met een deskundigen opdracht belast was, dan wanneer dokter Dandois v66r het uitvoeren
van zijn opdracht niet de wettelijke deskundigeneed afgelegd l1eeft, doch een eed
in termen welke de betekenis van de
wettelijke eed niet weergeven en dezelfde
verplichtingen niet opleggen, zodanig dat
nietigheid zijn verslag aankleefde, en
doordat het hof van beroep deze nietigheid overgenomen heeft cloor het verslag
niet nit de debatten te verwerpen en het
tot staving van zijn beslissing uitdrukkelijk in te roepen :
Overwegende dat, naar luid van het
proces-verbaal van de terechtzitting van
de Oorrectionele Rechtbank te Charleroi
van 2 december 1957, de tot het onderzoeken van verweerster Rosa Van Aerschot
aangeduide deskundige de volgende eed
aflegde : « Ik zweer de mij gegeven opdracht goed en getrouwelijk te vervullen,
zo helpe mij God ll;
Overwegende dat de termen van deze
eed niet die zijn van de eed welke voorgeschreven is door artikel 44, lid 2, van
het Wetboek van strafvordering, gewijzigd door de wet van 3 juli 1957, noch
gelijkwaardige termen waardoor aan de
slag verklaard had de eed afgelegd te hebben
en dan wanneer die verklaring v66r de feitenrechter niet betwist was geweest.
(2) Verbr., 2 maart 1959, vermeld in de vorige noot, en de noten 1 en 2 (B-ull. en PASIC.,
1959, I, 658) ; 2 mei 1960, twee arresten (ibid.,
1960, I, 1016 en 1020.)
(3) Verbr., 8 december 1958 (Bull. en PAsrc.,
1959, I, 347).
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deskundige alle uit de wettelijke .eed
voortspruitende verplichtingen opgelegd
worden;
Overwegende dat het voorschrift van
artikel 44, lid 2, een substantHile formaliteit is welke van toepassing is op iedere
door een strafgerecht bevolen expertise,
zelfs wanneer dit gerecht nog slechts van
de burgerlijke vordering kennis behoeft
te nemen;
Dat, daar deze wetsbepaling van' openbare orde is, het middel v66r het hof mag
opgeworpen worden, hoewel aanleggers
het v66r de feitemechter niet ingeroepen
hebben;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening van aanlegger Leleu; verbreekt het
bestreden arrest in zover daarbij uitspraak gedaan is jegens aanlegster, blirgerlijk verantwoordelijke partij; beveelt
dat melding van dit arrest zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietjgde beslissing; veroordeelt aanlegger Leleu tot de helft der kosten en
verweerders tot de wederhelft; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van beroep te Luik.
17 october 1960. - 2e ·kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. de Waersegger.
Gelijlcluidende
concl?tsie,

H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. ~ Pleiter, H. De Bruyn.
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OASSATIEJ. BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. MATERIELE VERGISSING- IN .EEN
PROCES-VERRAAL VAN DE TERECHTZI1'TING. MACHT VAL'! RET HOF OM ZE RECHT TE ZETTEN.

Het hot ve1·mag, voor de beoo1·deling van
een midflel tot cassatie, een materiele
vergiss·ing in een. tJroces~verbaaJ van fle
te1·echtzUUng recht te zetten, wannem·
die vergissing lcennel'ij lc ?tit de andere
st?tlvlven. van de 1·echtspleging bl'ijlct (1).
(COOLS, T. N. V. « COMPAGNIE RELGE D' ASSURANCES DES CLASSES MOYENNES Jl EN MERTEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 maart 1960 in hoger beroep
(1) Verbr., 23 februari 1959 (Bull. en PAsro.,
1959, I, 639).

gewezen door de Uorrectionele Rechtbank
te Brussel;
I. in zover de voorziening gericht is
tegen de over de publieke vordering gewezen beslissing :
.. Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 21-2, 111 van
het algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, 1382 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het vonnis,
door aanlegger te veroordelen nit hoofde
van overtreding van artikel 21-2 van·het
reglement, het begrip van inhaling miskend heeft; dat ter zake verweerder Merten de doorlopende gele streep overschredeil had ; da t hij dus de rijbaan in de
zin van artikel 2-1° opgereden was en
l)ijgevolg de in de artikelen 17 en 17bis
van het reglement omschreven overtreding begaan had :
Overwegende dat, daar het middel berust op feitelijke beweringen welke niet
voorgelegd werden aan de feitenrechter
of waarover deze niet heeft beslist en
welke het hof niet kan nagaan, het niet
ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 91 van het
decreet van 30 maart 1808, 10 van de wet
van 1 mei 1849, 153, 155, 161, 162 en 176
van het Wetboek van strafvordering,
doordat het vonnis op 19 maart 1960 uitgesproken werd, dan wanneer de rechtbank op deze datum de zaak uit handen
gegeven had; dat immers in het- procesverbaal van de terechtzitting van 26 februari 1960 authentiek vastgesteld is dat
het vonnls op deze terechtzitting uitgesproken werd en dat bijgevolg de rechtbank naderhand geen uitspraak meer kon
geven over de publieke vordering, noch
over de burgerlijke .vordering wel'K;e ten
laste van aanlegger ingesteld waren :
Overwegende dat, enerzijds, het omslag
dat de zittingsstukken bevat aanduidt
dat het proces-verbaal van 26 februari
1960 diende vast te stellen. dat de zaak
in beraad werd gebracht en het procesverbaal van 19 maart 1960 dat het vonnis
op die datum uitgesproken werd;
Dat, anderzijds, er onder de stukken
der procedure geen tekst voorkomt van
enige beslissing waardoor op 26 februari
1960 over de grond uitspraak werd gedaan;
Dat derhalve de vermelding van het
proces-verbaal van 26 februari 1960, luidens welke << de rechtbank haar vonnis
uitspreekt >> slechts het gevolg kan wezen
van een materiele vergissing welke het
hof vermag recht te zetten;
Dat het middel. feitelijke grondslag
mist;

-
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Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de bewijskracht der akten,
doordat het vonnis geen ·a.cht geslagen
heeft op het proces-verbaal van 17 augustus 1959 van de politie te Brussel, waarin
vastgesteld is dat agent Depotter de
schets van de plaats opgemaakt heeft
waarop de wagen van verweerder Merten,
die de doorlopende gele lijn overschrijdt,
aangeduid staat :
Overwegende dat de feitelijke bewering
waarop het middel rust geen steun vindt
in het vonnis;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Overwegende, voor het overige, dat de
substantHHe of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
II. In zover de voorziening gericht is
teg·en de over de burgerlijke vordering
gewezen beslissing :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel doet gelden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
17 october 1960. - 26 kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarneniend
voorzitter. - Ver·slaggever, H. Polet. Gelijlcluidende conclusie, .H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste advocaat-genera:al.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. -.BunGERLIJKE VORDERINGEN, TEGENSTRIJDIGHEID 'rUSSEN DE REDENEN EN HET DISPOSI'riEF.
GEBREK AAN REDENEN.

Is

doo1· tegenstrijdigheid aangetast en
schendt, de·rhalve, ar·tilcel 97 van de
Gr·onrlwet, het arrest ilat, enerz·ijds,
beslist ilat de veroorileelile slechts behoett in te staan voor
vierile van
de ilom· de btwgedijke partijen geleilen
schaile en, anderzijils,· aan zelcere btt-r•gerlijlce pa1·Ujen de helft en aan anrle1'e het geheel beitrag vart de gevo1·ile1·ile ve1·goedingen toelcent.

een

(ROLAND,

1'. LAURENZANA EN CONSOR1'EN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het ·bestreden
ar1'est, op 22 maart 1960 gewezim door
het Hof van beroep te Brussel;

In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing, gewezen :
I. Over publieke vordering :

Overwegende dat de substanW\le of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is; ·
II. Over de burgerlijke vordering, tegen
aanlegger ingesteld door G. Laurenzana,
zowel in zijn eigen naam als in de naam
van zijn twee minderjarige dochters,
door Cavallo en L. Laurenzana :
Gelet op het middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 718, 724, 731, 748, 751, 774, 778,
784, 1300, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden arrest,
over de burgerlijke vorderingen uitspraak
doende, aanlegger de last oplegt van cle
gehele vergoeding van het nacleel geleclen
cloor 1° Giuseppe Laurenzana, vacler van
het slachtoffer, handelende zowel in zijn
eigen naam als in de hoedanigheid van
beheerder van de goederen van zijn minderjarige kinderen, 2° Filomena Cavallo,
moeder van het slachtoffer, handelende
in haar persoonlijke naam, 3° Luciano
Laurenzana, broeder van het slachtoffer,
en aanlegger deswege veroordeelt om hun
wegens morele schade verschillende vergoedingen te be tal en; dan wanneer, eerste onderdeel, het aangevallen arrest beslist dat de verantwoordelijkheid voor
het ongeval voor drievierde rust op het
· slachtoffer van dit ongeval, van hetwelk
de burgerlijke partijen Laurenzana de
rechtverkrijgenden onder algemene titel
zijn (schending van de in het middel
aangeduide wetsbepalingen); en dan wanneer, tweede onderdeel, althans het be·
streden arrest, vaststellende enerzijds dat
partijen Laurenzana de rechtverkri:fgenden onder algemene titel van het slachtoffer zijn en dat bijgevolg aanlegger jegens hen slechts kan gehouden zijn naar
verhouding van de hem ten laste gelegde
.verantwoordelijkheid, dit is een vierde,
· het niet mogelijk maakt te onderscheiden
of de feitenr!)chters de schade, · geleden
door de burgerlijke partijen, thans verweersters, op het in het arrest vastgestelde bedrag geraamd hebben, dan wel
of zij dit bedrag als het vierde van de
geleden schade beschouwd hebben (scherrding van artikel 97 yan de Grondwet) :
Overwegende dat uit de door bovengemelde burgerlijke partijen genomen conclusies blijkt dat deze partijen v>66r het
hof van beroep voor de vader en ·de moeder elk een vergoeding van 100.000 frank
en voor de broeder en de zusters elk een
vergoeding van 10.000 frank vorderden
tot herstel van de stoffelijke en morele
· schade welke zij ondergaan hadden tim
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gevolge van het ongeval waardoor Angelo
Laurenzana getroffen werd :
Overwegende dat het hof van beroep,
na beslist te hebben dat aanlegger gezien
de fout van het slachtoffer slechts behoeft
in te staan voor een viel'de van de door
de burgerlijke partijen geleden schade,
bij bevestiging van het beroepen vonnis
aan de rechtverkrijgenden van het slachtoffer, namelijk aan de vader en de moeder elk de helft van de gevraagde vergoeding en aan de breeder en de zusters
elk integrale gevorderde schadeloosstelling toekent;
Overwegende dat deze beslissingen onverenigbaar zijn; dat het bestreden' arrest wegens deze tegenstrijdigheid niet
wettig met redenen omkleed is en derhalve artikel 97 van de Gr<mdwet geschonden heeft ;
Dat het mid del gegrond is;
III. Over de burgerlijke vordering, door
de << Union nationale des mutualites socialistes ll en Belfiore ingesteld :
Overwegende dat aanlegger geen middel opwerpt ;
Om die redenen, verbreekt het llestreden arrest, doch enkel in zover het, uitspraak doende over de burgerlijke vordering van G. Laurenzana, in zijn persoonlijke naam en qtlalitate qtw, alsmede
over de burgerlijke vorderingen van Cavallo en Laurenzana L., aan deze burgerlijke partijen respectievelijk 50.000 en
tweemaal 10.000, 50.000 en 10.000 frank
en de compensatoire en gerechtelijke interest op deze bedragen toekent; verwerpt de voorziening voor het overige;
beveelt dat melding van dit arrest zal
gemaakt wot'den op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; . veroordeelt verweerders G. en L. Laurenzana
en Cavallo tot de helft van de kosten,
het overige der kosten aanlegger ten
laste blijvende; verwijst de aldus beperkte .zaak naar het Hof van beroep te
Luik.
17 october 1960. - 26 kamer. - Voot·zittet·, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Vet·sla,qgever, H. Louveaux.
Gelijkltlidende oonolttsie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal. - Pleiter, H. Simont.
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17 october 1960
T'OT

CASSATIE.

STRAFZAKEN. SOHENDING VAN DE RECH~'EN VAN DE VERDEDIGING. 1\IIIDDEL HIERUIT

AFGELEID DAT DE HANDELWIJZE VAN DE VERRALISANTEN HET DE REKLAAGDE ONMOGELIJK
ZOU GEMAAKT HERREN ZICH TE RECHTVAARDIGEN. J\!IIDDEL AAN DE RECHTER NIET
VOORGELEGD. lVIIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

2°

1\IIIDDELEN

T'OT

CASSATIE.

STRAFZAKEN. SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.- l\1IDDEL HIERUIT
AFGELEID DA'r HET PROOES-VERRAAL VAN DE
INRREUK OP DE WEGCODE NIE'l' BINNEN DE
ACHT EN VEERTIG UUR AAN DE REKLAAGDE GEZONDEN WERD. lVIIDDEL AAN DE RECHTER
NIET VOORGELEGD. J\!IDDEL NIET ONTVANlCELIJK.

so

RECHTERLIJKE INRICHTING. VONNIS UI'fGESPROKEN IN DE WONING VAN
EEN VAN DE RECHTERS DIE DE RECH'l'BANK
SAMENSTELLEN. GEEN AANDUIDING VAN DE
PLAATS WAAR DEZE WONING GELEGEN IS. LIGGING DIE GEACHT DIENT TE WORDEN OVEREENKOJ\ISTIG TE ZIJN MET ARTIKEL 211 VAN
DE WET VM'l 18 JUNI 1869.

1° Is niet ontvanlcelijk het middel, aan
cle t·eahter n·iet voorgelegd, hierttit atgeleid dat de t·eahten van venlediginrt
van belclaagcle gesahonden werden otn
reden dat de handelswijze van de verbaUsanten het hem onmogelijlc gemaakt
heeft z·ioh te reohtvaat·digen (1).
2° Is niet ontvanlcelijk het middel, aan
de reohtet· niet voot·gelegd, hieruit afgeleid dat' het reoht van verdediging van
de aanleg,qer belemmet·d werd omdat
het prooes-verbacbl dat een inbretlk op
cle W egoocle vaststelcle en ten laste van
de aanleg,qer otJgesteld was geweest
hen~ niet binnen cle aaht en veerUg tttW
betekend wenl (2).
vVanneer een vonnis, ttitzonderlijlc,
tlitgesproken wordt in cle waning van
een van de reohters die de t·eohtbank
samenstellen, zonder dat aangedtt7d
'WOnlt 'Waat• deze waning gelegen is,
client er geaoht te wot·clen dat deze
wonin,q de voot·waarden van artilcel 211
van de wet van 18 jttni 1869 beantwoorat (S).

so

( CALLEWIER EN N. V.

« CORELEC

ll.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 11 april 1960 in boger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Doornik;
Verbr., 23 november 1959 (B1tll. en PAsrc.,
I, 356).
Verbr., 5 december 1955 (B1<ll. en PASIC.,
I, 323).
Arg. verbr., 11 januari 1960 (Bull. en
PA~rc., 1960, I, 517); raadpl. verbr., 3 februari
1958 (ibid., 1958, I, 592).

(1)
1960,
(2)
1956,
(3)

---'-- 153 ---'I. Over de voorziening, door tweede
aanlegster als burgerlijk verantwoordelijke ingesteld :
Overwegende dat uit geen enkel stuk
waarop het hof vermag acht te slaan
blijkt dat de voorzie:iling betekend is aan
het openbaar ministerie tegen hetwelk zij
gericht is; dat de voorziening niet ontvankelijk is;
II. Over de voorziening van eerste aanleg·ger :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de rechten van de verdediging, doordat, daar het proces-verbaal
bij het voorbijrijden opgenomen werd,
hoewel er voor de verbaliserende agenten
geen beletsel was om aanlegger toe te
spreken, het deze onmogelijk gemaakt is
zich te rechtvaardigen en maatregelen te
doen uitvoeren tot onderzoek, zowel van
zijn snelheidsmeter als van die van de
wagen van de verbalisanten en van het
zogenaamde << Trafipax )) apparaat :
· Overwegende dat aanlegger in zijn conclusies v66r de feitenrechter zich erbij
beperkt heeft te verklaren dat het vaststellen van overtredingen « bij het voorbijrijden « slechts bij uitzondering mag
geschieden en zijn rechtvaardiging slechts
kan vinden in de onmogelijkheid met de
oyertreder te spreken; dat aanlegger bovendien deze onmogelijkheid in feite betwistte;
Overwegende dat uit geen enkel stuk
waarop het hof vermag acht te slaan
blijkt dat aanlegger v66r de feitenrechter zou betoogd hebben dat de handelswijze van de verbalisanten het hem onmogelijk zou gemaakt hebben zich te
rechtvaardigen en maatregelen te doen
uitvoeren tot onderzoek, zowel van zijn
eigen snelheidsmeter als van die van de
wagen van verbalisanten en van het
« Trafipax )} apparaat dat tot het vaststellen van de te zijnen laste als bewezen aangeziene overtreding gebruikt
werd;
Overwegende dat aanlegger niet ontvankelijk is om voor de eerste maal deze
feitelijke overweging· vo6r het hof naar
voren te brengen;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 31bis, 2°, van het
koninklijk besluit van 8 april 1954, doordat het vonnis van 11 april 1960 aanlegger veroordeeld heeft ter zake van, de
dag v66r een wettelijke feestdag, nagelaten te hebben de snelheid van zijn
voertuig tot 80 kilometer per uur te beperken, zonder melding te maken van de
tijd waarop deze overtreding zou zijn begaan, dan wanneer dit verbod niet voor
de ganse dag geldt;
Overwegende dat de rechter in hoger

beroep, om de beroepen niet gegrond te
achten, stellig verklaard heeft de door
de eerste rechter gegeven redenen over
te nemen; dat deze in zijn vonnis vaststelt dat uit het onderzoek van het strafdossier en uit het op de terechtzitting
gehouderi. onclerzoek « blijkt dat op 16 mei
1959, de dag vo6r Pinksteren, omstreeks
18 uur 30, Jean Callevier met een snelheid van 90/95 kmjuur Gaurain-Ramecroix doorgereden is )} ;
Overwegende dat uit geen stuk waarop
het hof vermag acht te slaan blijkt dat
aanlegger nopens de aldus door de eerste
rechter vastgestelde tijd een betwisting
heeft. opgeworpen;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
·over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 4, lid 2, van de wet
van 1 augustus 1899, doordat het van
16 mei 1959 gedateerde proces-verbaal,
waarin de ten laste gelegde overtreding
vastgesteld is, door aanlegger pas op
25 mei ontvangen werd, dat, ook al was
het hem op 21mei gezonden, wat een vergissing blijkt te zijn, vermits het aan het
parket van politie te Leuze gezonden origineel daar eerst de 26• mei ingekomen
is, (lit proces-verbaal iedere bewijskracht
verliest, naardien de door de wet bepaalde
termijn van 48 uren verstreken was :
Overwegende dat de ingeroepen gTief
die aan de openbare orde vreemd is, niet
voorgelegd werd aan de feitenrechter vo6r
wie aanlegger zijn verweer zonder protest of voorbehoud· voorgedragen heeft;
dat het middel nieuw en dienvolgens niet
ontvankelijk is;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, en van de artikelen 15 en 137 van
de wet van 18 juni 1869, doordat het vonnis van 11 april 1960, dan in de woning
v.an de heer rechter Heusers gewezen
werd, niet vermeldt dat de materiille vereisten voor een werkelijke openbaarheicl
vervuld waren, en doordat het vonnis van
11 april 1960 gewezen werd in de woning
van de heer rechter Heusers, zonder dat
er vermeld is waar deze woning gelegen
is en in het bijzonder of deze woning
gelegen is op een plaats waar de Rechtbank van eerste aanleg te Doornik vermag zittingen te houden :
Overwegende dat zowel uit het bestreden vonnis als uit het proces-verbaal van
de terechtzitting van 11 april 1960, in de
loop waarvan het werd gewezen, blijkt
dat het vonnis uitgesproken is in buitengewone openbare terechtzitting, aile deuren geopend zijnde, in de woning van de
heer rechter Heusers; dat er geacht dient
te worden dat deze woning gevestigd is
overeenkomstig artikel 211 van de wet
van 18 juni 1869; dat het midclel niet kan
ingewilligcl worden;
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Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grond~
wet, doordat de Rechtbank te Doornik de
uitgesproken veroordeling gemotiveerd
heeft door de kennis welke zij persoonlijk
ervan .zou hebben « dat op de door appellant bereden weg normaal een zeer druk
verkeer plaats heeft, vooral op .de dag
v66r Pinksteren; dat hij door bebouwde
kommen loopt en dat er talrijke aansluitingen zijn ll, dan wanneer deze feiten in
het dossier niet voorkomen, formeel ontkend. worden en in strijd zijn met de bij
het dossier gevoegde fotografien die een
brede, ruime en verlati:m weg tonen, en
aanlegger ze niet heeft kunnen beantwoorden; en dan wanneer de rechtbank
nit deze feiten het besluit afleidt « dat
een weggebruiker, om dergelijk gemid<lelde te halen (l:lO km/uur, door de rechtbank aangenomen), rekening houdende
met de verplichte vertragingen, noodzakelijkerwijze de toegestane snelheid moet
overschrijden ll; en doordat de rechtbank
geen passend antwoord verstrekt heeft op
het verweermid<lel van beklaagde dat «de
door een apparaat voor snelheidsmeting gedane vaststellingen niet relevant
zijn voor de snelheid van een ander voertuig dan datgene waarop de meter aangebracht is, en dat momentele acceleraties
volstaan om de aanduidingen van het toestel te verklaren ll, zich integendeel ertoe
beperkende te· antwoorden dat « er zou
moeten beweerd worden dat de onderoffideren der rijkswacht Carpentier en Waroux te kwader trouw waren, doordat .zij
de betrokkene voorsprong lieten nemen
om vervolgens, op het ogenblik van het
fotografieren, hun snelheid te verhogen
en zodoende de toegestane uursnelheid
van 80 km te overschrijden ll, dan wanneer de conclusies van aanlegger noch expliciet, noch impliciet dergelijke beschuldiging van kwade trouw inhielden, en
dan wanneer acceleraties kunnen te wijten zijn aan verscheidene andere oorzaken (belling van het terrein bijvoorbeeld),
die de rechtbank uitgesloten heeft zonder
ze in overweging te nemen :

Overwegende dat uit de door aanlegger
v'Mr de correctionele rechtb::mk genonien
conclusies blijkt dat zijn verweer hoofdc
zakelijk bestond in het betwisten van de
aanduidingeri, welke het door de verbalisanten gebruikte apparaat verschaft had;
Overwegende dat de in dit onderdeel
van het middel aangevallen beschotiwing
slechts een tot staving van dit verweer
ingeroepen argument was;
Overwegende dat, aangezien het vonnis
dit verweer beantwoordt had, zoals hierboven gezegd is, het piet J.iehoefde nader
in te gaan op een argument dat geen onderscheiden micldel uitmaakte;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan ingewilligd worden;
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
17 october 1960. - 2" kamer. - Vo01··
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Perrichon.
Gelijlcltt·idende oonalusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal.
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BINDENDE BEOORDELING DOOR DE
REOHTER. - STRIAFZAKEN. - BEVOEGDHEID VAN EEN DESKUNDIGE ENI WAARDE VAN
ZIJN VASTSTEILINGEN EN GEVOLGTREKKINGEN.

De reohte1· beoordeelt soeverein in feite
het gero(tg en de bevoegdhe·id van een
deslcttndige alsmede de waarde van zijn
vaststellingen en gevolgtrelclcingen (1).
(WUYTS.)

Over het eerste onderdeel :
Overwegende da:t het vonnis vaststelt
dat niets het mogelijk maakt, in de omstancligheden van de zaak, te twijfelen
aan de nauwkeurigheid van de aanduidingen, gegeven door het « Trafipax ll appac
raat dat de verbalisanten in staat gesteld
had tot het constateren van de tegen aanlegger als bewezen aangeziene overtreding; dat deze reden volstaat om het dispositief te rechtvaardigen en dat het middel, hetwelk slechts op ten overvloede
gegeven beschouwingen betrekking heeft,
derhalve van belang ontbloot is;
Over het tweede onderdeel :

KAMER. -

ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 april 1960 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 2-8, paragraaf 1, van de wet
van 1 augustus 1899, gewijzigd door de
(1)
1949,
arg.
1960,

Verbr., 10 januari 1949 (Arr. Verbr.,
biz. 12; Bull. en PASIC,, 1949, I, 15);
verbr., 18 januari 1960 (Bull. en PAsrc.,
I, 566).

-'- 155 wet van 15 april 1958, en 10, lid 3, van
het algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, doordat het bestreden arrest wegens lichamelijke ongeschiktheid
het levenslang :verval van het recht om
een voertuig of een luchtschip te besturen of een rijdier te geleiden uitspreekt,
op grond van (le moeite die aanlegger had
om aan de verbalisanten te antwoorden en
aan de hand van een psychotechnisch onderzoek, dan wanneer,. eerste onderdeel,
alleen een geneeskundig onderzoek .kon
leiden tot bepaling van de graad van invaliditeit of lichamelijke ongeschiktheid van
aanlegger en de overtuiging van de rechter kon tot stand brengen gezien de onontbeerlijke bevoegdheidswaarborgen welke
alleen een dergelijk onderzoek kan bieden
en dan wanneer de rechtbank en het hof
van beroep, door hun overtuiging op verkeerde of althans op ontoereikende en generlei karakter van zekerheid biedende
elementen te steunen, in gebreke gebleven
zijn hun beslissing met redenen te omkleden en artikel 2-8, paragraaf 1, van de
wet .van 1 augustus 1899 geschonden hebben, hetwelk bepaalt dat de ongeschiktheid moet worden bewezen; en dan wanneer, tweede onderdeel, het arrest geen
antwoord verstrekt op de conclusies waarbij aanlegger, enerzijds, deed gelden dat
het psychotechnisch onderzoek waaraan
hij onderworpen werd geen toereikende
waarborgen bood om de overtuiging van
de feitenrechter tot stand te brengen,
daar de deskundige noch een geneesheer,
noch een doctor in de psychologie was, en,
anderzijds, in zoverre de feitenrechter
steunt op . aanleggers ge:hoorsmoeilijkheden, opwierp dat het niet bewezen was
dat aanlegger door een zodanig gebrek
aangedaan was dat hij, zelfs met een
hoortoestel, tot het besturen van een 'wagen onbekwaam was :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het aan de feitem·echtbank staat soeverein te oordelen over het
gezag en de technische bevoegdheid van
de persoon die door de rechter met een
expertiseopdracht belast wordt, alsmede
over de waarde van zijn vaststellingen en
gevolgtrekkingen; dat het middel niet kan
ingewilligd worden;
Over het tweede ondertleel :
Overwegende dat aanlegger in zijn conclnsies betoogd heeft dat het psychotechnisch onderzoek dat hij ondergaan heeft
geen toereikende waarborgen bood om de
volstrekte overtuiging van de feitenrechter tot stand te brengen, gezien het medisch en psychologisch aspect van dergelijk onderzoek, hoewel « het medisch gedeelte ll van dit onderzoek cc uitgevoerd
werd door een persoon die noch specialist,
noch zelfs doctor in de geneeskunde is ll;

dat, wat het gehoorsvermogen van aanlegger betreft, zijn conclusies deden gelden
dat, al is een bepaalde doofheid gemakkelijk te constateren, dit gebrek evenwel
normaal moet beoordeeld worden met inaanmerkingneming van het toestel dat het
op voldoening schenkende wijze verhelpt;
Overwegende dat het bestreden arrest
zijn beslissing grondt op de staat van
vrijwel volslagen doofheid van aanlegger;
dat het niet alleen steunt op de uiterste
zwali:heid van aanleggers gehoorsscherpte,
en op de ontoereikendheid van zijn geestelijke en sensorimotorische geschiktheid
die de phychotechnictlfl ondanks het hulptoestel ontdekt heeft, doch tevens op de
vaststellingen herhaaldelijk verricht door
de verbalisanten, die geconstateerd hebben dat zelfs het toestelletje dat aanlegger aan zijn oor droeg het hem niet mogelijk maakte hen te verstaan; dat mitsdien blijkt dat het middel op een onjuiste
uitlegging van het bestreden arrest rust in
zover het aan de feitenrechter verwijt zijn
volstrekte overtuiging op het verslag van
de psychotechnische expertise gesteund te
hebben, en dat het middel feitelijke grandslag mist in zover het een niet beantwoorden van aanleggers conclusies doet gelden; dat, voor het overige, de door de feitenrechter van deze feitelijke vraag gegeven beoordeling soeverein is;
Overwegende dat de substantHHe of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
17 october 1960. - 2" kainer. - Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Perrichon.
GeUjlcl~tidende concl~tsie, H.
Roger
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal.
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1° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN).
BURGERLIJKE PAR'l'IJ ALS GETUIGE DOOR
DE ONDERZOEKSRECHTER VERHOORD. J\llOET
DE EED AFLEGGEN,

2° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN).
VERHOOR VAN EEN GE'l'UIGE, DOOR DE
ONDERZOEKSRECHTER, ZONDER EED. GEEN
NIE'J'IGHEID.

3°

MIDDELEN

TOT

OASSNl'IE.

STRAFZAKEN. VoORZIENING 'l'EGEN HET
ARREST VAN VEROORDELING. MIDDEL GERICHT 'rEGEN DE BESCHIKKING 'l'OT VERWIJZING NAAR DE CORREC'l'IONELE RECHTBANK. MIDDEL NIET ON'J'VANKELIJK.
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HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 april 1960 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
I. In zover de voorziening gericht is te-

gen de over de publieke vordering gewezen
beslissing ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, 72 tot 76 en 154 tot 156 van het Wetboek van strafvorclering, doordat de onderzoeksrechter betreffende de telastlegging A (onderhoud van bijzit) de reeds gestelde burgerlijke partij onder ede en de
persoon genaamd Hubert zonder haar de
getuigeneed te hebben doen afieggen verhoorcl heeft :
Overwegende dat aanlegger in zijn' conclusies het hof van beroep verzocht heeft
« vast te stellen dat de burgerlijke partij
bij het onderzoek onder ede, en de persoon
genaamd Hubert tot het verstrekken van
inlichtingen verhoord zijn JJ, en verklaard
heeft « clat hun verklaringen niet in aanmerking te nemen vallen JJ ;
Overwegende dat het hof van beroep,
waar het erop wijst dat cle reeds v66r de
onderzoeksrechter gestekle burgerlijke
partij, die door deze magistraat als getuige gehoorcl wel'(l, onder ede moest verhoorcl worden, artikel 75 van het Wetboek
van strafvorclering jl[ist toegepast heeft;
dat het hof van beroep anclerzijcls, om
zijn overtuiging te gronden, acht heeft
mogen slaan op verklaringen welke zoncler
eedafiegging v66r cle onderzoeksrechter afgelegd worden, daar het niet vervullen
van de door artikel 75 van het W etboek
van strafvorclering voorgeschreven formaliteit geen oorzaak van nietigheicl is ;
Dat het micldel niet kan ingewilligcl
worden;
Over het tweecle midclel, afgeleicl nit
cle schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 127 tot 133 van het Wetboek
van strafvordering, doordat de beschikking van de raadkamer tot regeling van
de procedure niet met reclenen omkleed is,
nu daar·in niet is gewezen op het bestaan
van toereikencle bezwaren voor iedere van
de tegen aanlegger als bewezen aangeziene
tela;;:tleggingen :
Overwegende clat het middel gericht is
tegen de beschikking tot verwijzing naar
de correctionele rechtbank; dat het voorgestelcl is tot staving van een voorziening
welke enkel tegen het veroordelend arrest
ingesteld werd; dat het derhalve niet ontvankelijk is ;
Over het clerde micldel, afgeleicl nit de
schencling van de artikelen 97 van de
Gronclwet, 327 en 328 van het ~trafwet-

(1) Arg. verbr., 28 september 1959 (Bull. en
PASIC., 1960, I, 129).
(2) Verbr., 4 december 1950 (Arr. T'e1·b,·.,
1951, biz. 158; Bull. en PAsrc., 1951, I, 201).
(3) Verbr., 16 mei 1960 (Bull. en PAsrc., 1960,
I, 1066).

(4) Verbr., 21 september 1959 (Hull. en
PAsrc., 1960, I, 80).
(5) Verbr., 16 februari 1925 (Bull. en PAsrc.,
1925, I, 149); 2 juni 1930 (ibid., 1930, I, 242).
(6) Verbr., 20 april 1959 (Bull. en PAsrc.,
1959, I, 829) en de noot 1; 4 januari 1960
(ibid., 1960, I, 494).

BEWIJS. S'l'RAFZAKEN. GEVAL
WAAR DE WET GEEN SPECIALE BEWIJSWIJZE
OPLEGT. - GETUIGENISSEN EN VERKLARINGEN
VAN DE l'ARTIJEN. - SOEVEREINE !lEOORDELING
DOOR DE RECHTER.
5° OVERSPEL EN ONDERHOUD VAN
IHJZIT. ONDERHOUD VAN IliJZIT. FEIT DAT HET VOORTDUREND KARAKTER VAN
DE SCHULDIGE IlETREKKINGEN IMPLICEERT.
6° OVERSPEL EN ONDERHOUD VAN
DIJZIT. ~ 0NDERHOUD VAN !liJZIT. EcHTELIJK HUIS, - WET VAN 30 APRIL
1958. - DRAAGWIJDTE,
40

b~wgerUj lee partij als gettdge door cle onclerzoelcs1·echte1· VMhoorcl ivo1·clt, legt zij cle wettelijke eecl
at (1). (Wetb. van strafv., art. 75.)
2° Het niet vervttllen van cle eeclajtegging
door een get~tige die cloo•/' de oncle1·zoelcs1'echter verhoo1·cl wo1·clt, is geen oomaalc
van n·ietigheicl (2). (Wetb. van strafv.,

1 o Wannee1· cle

art. 75 en 77.)
3° Is niet ontvanlcelijk, tot stav·ing van
een voorziening slechts ingestelcl tegen
het rtATest tJan veroonleUng, het m·iddel
gericht tegen cle besch'il~;lchL,rJ tot verwijz·ing naa1· cle correctionele rechtbwnk (3).
4° In strafzalwn, wanneet de wet geen
speeicwt bewijswijze bepaalt, beoorcleelt
cle rechter soeverein cle elementen 1.vaa1·op h'ij ste1mt, oncle1· meer cle feitelijlce
waarcle vq_n de get1tigen·issen en verklaringen cler parUjen (4).
5° H et cwTest dat eTop wij st dat cle beJclaagde geslachtsve1·Jcee1' met een min1la1'es in zijn woonplaats gehad heett,
stelt claanloor zelf het voortcltt1·encl karalcter vast van schttlclige betTelclC'inrJen
t·nssen cle belclaagcle en zijn bijzU (5).
6° De wet van SO aprU 1958 betreftende de
wede1·zijclse rechten en ve1·pUchtingen
van echtgenoten heeft het begrip van
echtel'ijke waning voo1· het toepassen
van a1·t'ilcel 389 van het Btrafwetboelc
niet ge·tvijzigcl (6).
•

(BOVY, C. RUWETTE.)
ARREST.

-157boek, 72 tot 75, 153, 154, 156 en 189 van llet
Wetboek van strafvordering, doordat het
hof van beroep aangenomen heeft dat de
telastlegging van mondelinge bedreigingen
(telastlegging 0) bewezen was, hiertoe ten
onrechte steunende op de verklaringen van
de vader en de moeder van de burgerlijke
partij die zonder eed door de rijkswacllters gehoord waren, en op de verklaring
van aanlegger « ik heb kunnen zeggen dat,
zo zij niet terugkeerde, ik iets zou doen ll,
dan wanneer hij eraan toegevoegd heeft :
« Ik ontken mijn vrouw bedreigd te hebben ll, en dan wanneer het arrest deze verklaring niet mocht splitsen :
Overwegende dat het arrest erop wijst
« dat er g·een geldige reden aanwezig is
om te twijfelen aan de oprechtheid van de
ouders der burgerlijke partij, zelfs zonder eedaflegging gehoord, vooral wanneer
men weet dat beklaagde ervoor gezorgd
had de wapens waarmee hij zijn echtgenote bedreigd had onder de plankenvloer
van de zolder van zijn moeder te verstoppen en hij erkent misschien mondelinge
bedreigingen geuit te hebben ll ;
Dat het hof van beroep, door in dezer
voege uitspraak te doen, gebruik gemaakt
heeft van zijn macht tot soevereine beoordeling van de aan hetzelve voorgelegde
bewijselementen, inzonderheid van de ge·tuigenissen en de verklaringen der partijen;
Dat het middel, hetwelk bedoelt tegen
deze soevereine feitelijke beoordeling op
te komen, niet ontvankelijk is ;
Over llet vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet en van de recllten der verdediging,
doordat, ofschoon aanlegger in zijn conclusies het hof van beroep verzocllt had
dat, gezien de variaties die de verklaringen van G. Hubert verdacht maakten,
deze persoon als getuige zou gehoord worden, het arrest dit verzoek niet beant·woordt:
Overwegende dlj,t hot arrest, steunende
onder meer op de verklaringen van de
persoon Hubert om de telastlegging A als
bewezen aan te zien, erop wijst dat het
ter zake weinig afdoet dat dame Hubert
de dag v66r het vonnis op haar omstandige en door de politie bevestigde verklaringen teruggekomen is ;
Dat deze redenen impliciet op passenc1e
wijze een antwoord opleveren op het door
aanlegger bij zijn conclusies gedane verzoek;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 389 van het
Strafwetboek, 212 en 213 van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd door artikel1 van
de wet van 30 april 1958, doordat het ar-

rest niet wijst op het bestaan van voortclurende betrekkingen tussen aanlegger en
zijn bijzit, noch hierop dat het feit in de
echtelijke woning in de zin der wet zou
plaats gehad hebben en dat bijgevolg de
vereniging van de elementen welke het
wanbedrijf van onclerhoud van bijzit uitmaken niet vastgesteld is :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat « uit het dossier in zijn geheel blijkt
clat Bovy met een minnares in zijn woonDlaats geslachtsverkeer gehad heeft ... het
bet<rip van echtelijke waning ... geldende
voor iedere plaats waar de man zich bevindt en waar zijn echtgenote het recht
heeft zich bij hem te vervoegen ll ;
Overwegende dat het arrest aldus vaststelt het bestaan van voortdurende betrekkingen, van een ononderbroken verkeer,
alsmede de omstandigheid dat het feit gepleegd wercl in het echtelijk huis in de zin
van artikel 389 van het Strafwetboek,
naardien de wet van 30 april 1958 het begrip van echtelijke woning voor het toepassen van artikel 389 van het Strafwetboek niet gewijzigcl heeft; dat het middel
niet kan ingewilligd worden ;
Overwegende dat de substantiEHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de over de burgerlijke vordering gewezen beslissing :
Overwegende dat aanlegger geen middel
cloet gelden ;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
17 october 1960. - 28 kamer. - Voo1·z'itte1·, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve·r, H. Perrichon.
Gez.ijlcl·uidende conclnsie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal.
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17 october 1960

HUUR VAN WERK. - HUUR VAN DIEKS'l'EN. - .A.RBEIDSOONTRAOT, - VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ARBEIDER INGEVAL
NAMELIJK VAN VERNIELING OF VAN BESOHADIGING VAN 1fATERIEEL OF GEREEDSOHAP. .A.ANSPRAKELIJKHEID. BEPERKT DOOR ARTIKEL 4, PARAGRAAF 1, VAN DE WET VAN
4 1fAART 1954. - BEPALING TOEPASSELIJK
WANNEER DE SCHADE DOOR EEN OVERTREDING
VEROORZAAKT WERD.
De bepaling van a1·tilcel 4, § 1, van de wet
van 4 maart 1954 tot wijzig·ing van artilcel 8 van de wet van 10 maart 1900 op

'- 158het arbeidscontract, d·ie de alansptv.ikelijlcheid van de arbeider bepe1'7ot in geval, ondet· meer, van vet·nieling of van
beschafligin[J van rnaterieel of gereedschap, hottdt niet op van toepassing te
zijn wanneer het feit, oafzaak van de
schade, een overtrading is (1).
(P.

V, B. A. ((GARAGE BORSU ll, T, LIZIN.)
ARREST,

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 maart 1960 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Hoei;
·
·
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 8 van de wet van19 maart
1900 op de arbeidsovereenkomst, gewijzigd door artikel 4, paragraaf 1, van de
wet van 4 maart 195i, doordat het vonnis
de burgerlijke vordering van aanlegster
niet gegrond verklaart, om de reden dat
verweerder geen zware schuld opgelopen
heeft, dan wanneer elke overtreding een
zware schuld uitmaakt en zulks inzonderheid het geval is voor de schuld die tegelijk een overtreding van de artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek, en van artikel 25-2, d, van het Algemeen Reglement
op de politie van het wegverkeer oplevert:
Overwegende dat het bestreden vonnis
de verweerder ten laste gelegde feiten
bewezen verklaart;
Dat het vonnis desondanks aanlegster,
burgerlijke partij, haar vordering ontzegt, om de reden dat bewezen is noch
dat verweerder, haar arbeider, een 'zware
fout zou bedreven hebben, noch dat de
hem ten laste gelegde fout een gewoonlijk
karakter zou hebben;
Overwegende dat volgens artikel 8 van
de wet van 10 maart 1900, gewijzigd door
artikel 4, paragraaf 1, van de wet van
4 maart 1954, de arbeider, ingeval van
vernieling of van beschadiging van materieel, gereedschap, grondstoffen of voortbrengselen, aansprakelijk is voor zijn bedrog en zijn zware schuld; dat hij voor
lichte schuld slechts aansprakelijk is
wanneer deze in zijn hoofde eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt;
Overwegende dat elke overtreding niet
noodzakelijk een zware schuld is;
Overwegende dat, waar het ging over
overtredingen van de artikelen 418, 420
van het Strafwetboek, en 25-2, c, van het
verkeersreglement van 8 april 195i, gewijzigd bij koninklijk besluit van 4 juni 1956,
de feitenrechter heeft kunnen beslissen, in
(1) Over het aanvullend karakter van die bepaling, raadpl. verbr., 19 februari 1960 (Bull.
en PAsrc., 1960, I, 714).

feite, dat verweerder, door ze te begaan,
ten deze geen zware schuld opgelopen
had·
D~t het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
17 october 1960. - 2e kamer. - Voot•zitGiroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Vet·slaggevm·, H. Polet. Gelijloltt·idende conclu.sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste advocaat-generaal.
ter, H.
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18 october 1960

GEWIJSDE. - DIREOTE BELASTINGEN.
ARREST DAT DE BESLISSING VAN DE DIREOTEUR DER DIREOTE BELASTINGEN UITLEGT. JNTERPRETATIE MET DE TERMEN VAN DIE BESLISSING VERENIGBAAR. - GEEN SOHENDING
VAN HET GEZAG VAN HET REOHTERLIJK GEWIJSDE;
Schendt het gezag niet van het door een
beslissing van .de directetw der dit·ecte
belastingen rechterlijlc gewijsde, het arrest flat van die beslissing een rnet
de tet·men e1·van vet·enigbare interpretatie geeft (2).

(BAR'l'ELS, WEDUWE VAN SOHAIOK,
SOHAIOK, T. BELGISOHE S'l'AA'r,
VAN FINANOIEN.)
ARREST.

EN VAN
~IINIS'l'ER

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 2 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de sehending van de artikelen 15 en 19 van de
wet van 16 october 1945 tot invoering van
een extrabelasting op de in oorlogstijd
behaalde, inkomsten, winsten en baten,
55, paragraaf 1, 61, paragraaf 3, 65 en 66
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 1350, 1351
en 1352 van het Burgerlijk Wetboek, van
het gezag van het rechterlijk gewijsde gehecht aan de beslissing van de directeur
del. 18 augustus 1954 en van de artikelen 97, llO en ll3 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, na te hebben
vastgesteld dat de directeur der directe
belastingen in zijn beslissing van 18 augustus 1954 aanvullende aanslagen in de
extrabelasting ten laste van aanleggers
(2) Verge]. verbr., 4 januari 1960 (Bull. en
PASIC., 1960, I, 495).

-159aangekondigd had, dat deze supplementen onder het dienstjaar 1954 op het kohier werden gebracht, beslist heeft dat
de controleur bij het verrichten van deze
inkohieringen gehandeld had krachtens
zijn machten als controleur, om reden
dat deze ambtenaar de :~pacht had om aldus te handelen; dat derhalve de reclamatie van aanleggers dd. 9 februari 1955
ontvankelijk was en dat de directeur in
zijn beslissing van 26 november 1956
waardoor hij over die reclamatie uitspraak deed op geldige wijze aanvullende
aanslagen in de extrabelasting had. kunnen gelasten, hoewel de termijn tot het
inkohieren van de aanslagen in de extrabelasting normaal op 31 december 1954
verstreek, dan wanneer, daar het gedeelte
van de beslissing van de directeur dd.
18 augustus 1954 betreffende de aanslagen
in de extrabelasting gewezen was, het
geschil tussen aanleggers en verweerder,
behoudens beroep, definitief afgedaan was
ten aanzien van alle aan de directeur ter
beoordeling voorgelegde punten; dan wanneer bijgevolg de eontroleur ten aanzien
van de door deze beslissing van de directeur afgedane punten niet meer beschikte
over de hem door artikel 55, paragraaf 1,
van de samengeschakelde wetten toegekende machten, kraehtens welke hij,
zelfs wanneer de aangifte van de belastingplichtige reeds aangenomen werd, belastingen of aanvullende aanslagen kan
vestigen; dan wanneer, vermits bedoelde
beslissing van de directeur gewezen was,
de controleur zich betreffende de door de
beslissing afgedane punten tot het uitvoeren van de beslissing moest beperken ; dan wanneer ter zake de beslissing
van het bestreden arrest, volgens welke
de controleur krachtens zijn eigen machten gehandeld heeft, uitgaat van een
rechtsdwaling omtrent de machten van
die ambtenaar en deze beslissing van het
bestreden arrest dienvolgens aan het dispositief niet ten grondslag mag liggen,
dan wanneer, in de door het bestreden arrest onwettig ter zijde geschoven onderstelling dat de controleur zich tot het ten
uitvoer leggen van de beslissirig van de
directeur zou beperkt hebben, de tegen
die aanvullende aanslagen gerichte reclamatie van aanleggers dd. 9 februari 1955
niet ontvankelijk was, daar tegen die
door de directeur besliste aanslag·en
slechts door een beroep bij het hof van
beroep kon opgenomen worden; dan wanneer de directeur na 31 december 1954, bij
het uitspraak doen over en niet-ontvankelijke reclamatie, geen aanvullende aanslagen in de extrabelasting meer mocht
gelasten;
Overwegende dat in de beslissing van
de directeur dd. 18 augustus 1954, na de
verklaring dat de door aanlegger op 8 juii

1947 ingediende reclamatie niet ontvankelijk was in ~over zij tegen de extrabelasting was gericht, vastgesteld is dat
« de fiscale toestand >> van aanleggers op
het stuk van de extrabelasting dient te
worden « herzien >> op grondslagen die de
beslissing, bepaalt, dat er derhalve aanvullende aanslagen « behoren >> te worden
bevestigd welke << krachtens artikel 15
van de wet van 16 october 1945 geldig
op het kohier kunnen worden gebracht >>
en dat de vrijstelling waarom door verzoekers krachtens artikel 6 van het besluit van de Regent van 26 april 1946
verzocht is slechts zal kunnen verleend
worden wanneer de << thans aangekondigde >> aanvullende aanslagen definitief
zullen geworden zijn; dat zij beslist dat
de supplementen in de extrabelasting die
zij aanduidt « door toedoen van de cone
troleur op het kohier zullen gebracht
worden>>;
Overwegende dat het bestreden arrest,
zonder deze vermeldingen in een met de
bewoordingen ervan onverenigbare zin uit
te leggen en dienvolgens het gezag van
het door de beslissing rechterlijk gewijsde te schenden, heeft kunnen laten
geld en dat de directeur, door in die termen uitspraak te doen, de onwettigheid
niet begaan had aanslagen te wijzigen
die door een niet ontvankelijk verklaarde
reclamatie aang·evallen waren, doch zich
ertoe beperkt had door een administratieve maatregel het op kohier brengen
van onderscheiden en dienvolgens nieuwe
aanslagen aan te kondigen;
Overwegende da t het arrest tevens
vaststelt dat de controleur deze aanslagen, die op een october 1954 op het kohier
gebracht werden, heeft laten voorafgaan
van berichten van wijziging en dat hij
zodoende laten blijken heeft dat hij, hoewei de door de directeur gedane berekeningen in acht nemende, bedoelde « te
handelen krachtens machten die hij als
controleur bezit en nieuwe aanslagen tot
stand te brengen >>;
Overwegende dat het arrest mitsdien
wettig beslist heeft dat de reclamatie,
ingediend tegen de onder het dienstjaar
1954 op het kohier gebrachte aanslagen
en ten gevolge van welke de directeur
die aanslagen gewijzigd heeft door zijn
beslissing van 26 november 1956 waartegen het beroep gericht was, ontvankelijk
was;

Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
18 october 1960. - 2• kamer. - VoorzUte1·, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Neveu. GelijklttirZenfle oonol·usie, H. Depelchin.

-160advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Maes
(van de Balie bij het Hof van beroep te
Brussel) en Van Leynseele.

I" KAMER. -

20 october 1960

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. DIREC'l'E BELASTINGEN. ARREST DAT EEN AANSPRAAK VERWERP'f ZONDER HE'f MIDDEL WAAROP ZIJ STEDNT TE
BEANTWOORDEN. ARREST NIET MET REDENEN OMKLEED.

Is niet met 1'edenen omlcleed het arrest
dat een aansp1·aalc van een partij verwe1·pt zonde1· het middel waarop z·ij
ste·nnt te beanttooo1·den.
(P. V. B. A. (( l\fAISON MERTENS >>, T.
BELGlSCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)

rechten overschreden had door haar een
onwettelijke vragenlijst te .zenden, en dat
het niet of het te laat beantwoorden van
dergelijke vragenlijst het recht om een
aanslag van ambtswege te vestigen niet
deed ontstaan; .
Overwegende dat het arrest deze stelling onbeantwoord laat;
Dat het tweede onderdeel van het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt dat melding van dit arrest
zal gemaakt worden op de kant van de
vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
20 october 1960. -1e kamer. - Voorzitter, Ridder Anciaux HeUI'Y de Faveaux,
raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslnggeve1', H. Delahaye. - Gelijlclttidende
oonolttsie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiters, HII. Corbieaux (van de

Balie bij het Hof van beroep te Luik) en
Van Leynseele.

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 februari 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97, 110 van de
Grondwet, 1317 tot 1323 van het Burgerlijk Wetboek, 55, paragraaf 1, en 56 van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit
van 15 januari 1948, 16 tot 24 van de wet
van 15 december 1872, titel I van het Wetboel;: van koophandel inhoudende, doordat
het bestreden arrest, om de aanslag van
ambtswege als wettig aan te zien, alleen
vaststelt dat aanlegster de inlichtingen
welke haar door de administratie gevraagd waren, niet binnen de wettelijke
termijn verschaft heeft, dan wanneer :
1° enerzijds, dergelijke verplichting, met
de sanctie die erop gesteld is, slechts bestaat indien het door de administratie
gedane verzoek wettig is, cUt wil zeggen
tot het nagaan van de aangifte nodig of
nuttig is, en beperkt is tot inlichtingen
die aanlegster normaal in haar bezit moet
hebben; 2° auderzijds, aanlegster bij v66r
het hof van beroep regelmatig genomen en
in het arrest niet beantwoorde conclusies
de stelling verdedigd en bewezeu had dat
deze vereisten ter zake niet vervuld waren:
Over het tweede onderdeel
Overwegende dat aanlegster bij haar
v66r het hof van beroep genomen conclusies deed gelden dat de aanslag van ambtswege niet verantwoord was, hiertoe onder
meer betogende dat de administratie haar
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20 october 1960

INKOMSTENBELASTINGEN.- 0N'l'VANKELIJKE RECLAMATIE. VRIJSTELLING VAN
AMBTSWEGE VERLEEND GEDURENDE HET ONDERZOEK VAN DE RECLAMATIE. MACHT YAt'!
DE DIRECTEUR OM DIE YRIJSTELLING IN 'l'E
TREKKEN IN ZI.JN BESLISSING OVER DE RECLAMATIE.

W anneer de rlireoteu1· rler direote be last-ing en vnn ambtswege een vrijstelUng
wegens mnteriiile verg·iss·ing, dttbbele belnst'in[J of afho·zuling nan de bmn ve?'leend heeft, clnn wnmwe1· de belastingpliohtige een ontvanlceUjlce reolamntie
tegen de aanslag ingecliencl hnd, lcnn hij
tl·ie vrijstelUng ·intrelclcen in de besUss·ing waarrloo1· hij over de reolamat-ie
·uitspraak doet (1).
(JORET, T. BELGISCHE S'fAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

IIE'I' HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 februari 1959 gewezcn door
het Hof van beroep te Brussel;
(1) Over de machten van de directeur der
belastingen bij welke een ontvankelijko reclamatie van de belastingplichtige aanhangig
wordt gemaakt, zie verbr., 10 maart 1960
(Bull. en PAsrc., 1960, I, 802).

-161Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 yan de
Grondwet, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, 61, inzonderheid paragraaf 3,
65 66 en 67 van de wetten betreffencle de
inkomstenbelastingen,
samengeschakeld
bij besluit van de Hegent van 15 januari
1948, doordat het bestreden arrest weigert
nader in te gaan op de eisen van aanlegger << in zover hij de taxatie over het
dienstjaar 1949 van inkomsten welke ten
dele tot vorige dienstjaren betrekkelijk
waren critiseert ll, om de redenen dat
« deze grief aan de directeur niet voorgelegd en door hem niet van ambtswege onderzocht werd Jl, clan wanneer het bestreden arrest aldus de be\vijskracht van de
beslissing van de directeur geschonden
heeft (schenclirtg van de artikelen 1319 tot
1322 van het Burgerlijk Wetboek) en bijgevolg de regelen van de bevoegdheid van
het hof van beroep miskend heeft (schending van de andere genoemde bepalingen),
vermits de directeur in zijn beslissing uitdrukkelijk beschikt had dat « deswege de
onder het dienstjaar 1949 belastbare inkomsten dienen te worden vastgesteld als
volgt : (hierna volgden de aanslagbasissen) Jl, zodanig dat aanlegger ontvankelijk was om v66r het hof aan te tonen dat
een gedeelte van zijn inkomsten niet belastbaar was onder het dienstjaar 1949 :
Overwegende dat uit de stukken der
procedure blijkt clat, bij wijziging van de
aangifte· in de belastingen over !let dienstjaar 1949, de aanslagen in de tot clit
dienstjaar betrekkelijke inkomstenbelastingen gevestigd werden met inaclltneming
dat, in werkelijkheid, winsten uit een
handelsbedrijf ten belope van 147.887 fr.
de 150.000 frank uitmaakten, die aanlegger en zijn vrouw, volgens de aangifte,
ieder in 1948 ontvangen hadden als tantiemes in hun hoedaniglleid van belleerclers
van de naamloze vennootscllap « Etablissements Glinne et Cie Jl ;
Overwegende dat aanlegger in zijn reclamatie, onder aanvoering dat zijn echtgenote en hijzelf loontrekkenclen waren in
het bedrijf dat hen bezoldigde v66r de
omvorming ervan tot naamloze vennootschap, het bezwaar voorgebracht heeft dat
de in 1948 getrokken 300.000 frank (tweemaal 150.000 frank) niet als handelswinst
mocht worden getaxeerd, zoncler evenwel
enige betwisting op te werpen omtrent het
dienstjaar waaronder de aldus bedoelde
inkomsten waren aangeslagen;
Overwegencle dat de directeur der directe belastingen dit bezwaar afgewezen
heeft onder overweging dat «de 150.000 fr.
tantiemes, die aan elke van de echtgenoten
.J oret-Glinne toegekend werdcn voor het
op 30 juni 1948 afgeslot.en boekjaar, winsten uitmaakten in zover zij bctrekking
hadden op de aan de akte van oprichting
VERBR., 1961. ~ 11

voorafgegane periode, clit is naar rata van
630
150.000 x - - = 147.887 frank Jl;
639
Overwegende clat de directeur die ingevolge de reclama tie van de belastingplichtige kennis te nemen had van de aanslag
in zijn geheel zoals hij op het kohier was
gebracht, van ambtswege erop heeft gewezen dat de op 3.000 frank geraamde voordelen in natura welke over het jaar 1948
aangegeven waren als door aanlegger in
zijn hoeclanigheid van beheerder van de_
naamloze vennootschap « Chainerie JoretGlimle Jl ontvangen, «in het 1° van para-·
graaf 1 van artikel 25 bedoelde inkomsten
uitmaken in zoverre zij betrekking hebben
op de periode van 1 januari 1948 tot
23 juni 1948, dit is ten bel ope van·
175
3.000 frank x - - = 1.434 frank ll;
366
Dat de directeur, bij het vermelden van'
dit nieuw element en het opnieuw toepassen van de reeds in aamnerking genomen
cijfers, besloten heeft dat cleswege de on-'
cler het dienstjaar 1949 belastbare inkomsten clienclen te worden vastgesteld overeenkomstig de elementen van lle berekening van de door hem gewijzigde be last-'
bare basis;
Overwegemle dat er dienvolgens nit de
beslissing van de directeur niet blijkt dat
deze umbtenaar van amlJtswege onderzocht
heeft of cle aangegeven inkomsten al dan
niet ten dele tot vroegere clienstjaren betrekkelijk waren;
Dat eruit volgt dat het miclclel, afgeleicl
nit lle schencling van cle bewijskracht van'
de beslissing van de directeur en gevolglijk uit de miskenning van de regelen van
de kennisneming van het hof van beroep
ingevolge het tegen die beslissing ingestelcle beroep, feitelijke grondslag mist;
Over het tweede mklclel, afgcleicl uit
<le schencling van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319 tot 1322, '1350 tot 1352 van
het Burgerlijk W etboek, 5, 6 van de wet
van 6 september 1895, 61, inzonclerheid paragraaf 3, 65, 66, 67 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingeu, samengeschakelcl bij besluit van de Hegent van
15 januari 1948 en 2 van cle wet van 30 mei
1!l4J), tot wijziging van voormelcl artikel 61
van cle samengeschnkelcle wetten, cloordat
het bestreden arrest weigert de aanvullende aanslagcn welke over het clienstjaar
1!l4!J door de beslissing van de clirecteur
van 1 maart 1955 gelast werden, te vernietigcn, zelfs in zover, zoals in de conclusies
van aanlegger onclerlijncl en in evenge-·
melde beslissing uitdrukkelijk erkend
wenl, die supplementen voortkwamen van
het opnieuw van kracht maken van de
vroegere aanslagen welke ten belope vnn
16,253 frank vernietigcl waren door de be-,

-162slissing van de directeur nr 17.179 H van
juni 1952, bij brief op 7 juli 1952 aan aanlegger genotificeerd; dan wanneer, daar
de beslissingen van de directeur llet gezag
van de gewijsde zaak llebben, de administratie aanslagen die door becloelde beslissingen vernietigd zijn niet opnieuw van
kracht lmn maken (scllending van de artikelen 1350 tot 1352 van het Burgerlijk
vVetboek), en clan wanneer geen enkele
wetsbepaling aan de directenr der belastingen llet recllt verleent een door hem
gewezen beslissing in te trekken of te vernietigen en ze door een nienwe beslissing
te vervangen (schending van de andere
aangeclnide bepalingen) :
Overwegende dat de beslissingen welke
door de directeurs der clirecte belastingen
gewezen worden het gezag van de gewijsde zaak slechts kunnen hebben in zover
die ambtenaren, in het vervnllen van de
hun opgedragen, tegelijk jurisclictionele
en bestuurlijke opdracht, uitspraak doen
over een schriftelijke reclamatie van llij,
die clirecte belastingen versch ulcligcl is, tegen het bedrag van zijn taxatie, die reclamatie ingediencl zijnde overeenkomstig artikel 61, paragraaf 3, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen ;
Overwegende dat noel! nit de brief van
de clirecten~· nr 17.179 H, die op 7 juli 1952
aan aanlegger wercl gezonden en waarop
het midclel steunt, noch uit enig ander
stuk der proceclure blijkt dat de directeur, bij het treffen van ·de aldus genotificeerde maatregel, uitspraak gedaan had
over de door aanlegger bij brief van 7 jnni
1952 ingediende reclamatie;
Overwegende dat nit de procedure integendeel blijkt clat, toen aldus zekere vrijstellingen wegens clubbele belasting en materH~le vergissing van ambtswege verleend
werden, het onderzoek van de reclamatie
ann ·de gang was ;
Dat, waar door deze reclamatie bij hem
alle aanslagen in al hun elementen waren
aanhangig gemaakt, de directeur alle in
de loop van llet onclerzoek ontdekte vergissingen kon rechtzetten, zoncler dat de
uitoefening van zijn tegelijk jurisdictionele en administratieve opclracht beperkt
was door de omstandigheid dat h_ij, zonder over de reclamatie nitspraak te cloen,
bij bestunr1ijlw maatregel betreffende de
betwiste aanslagen vrijstellingen van
ambtswege had verleencl;
Dat de directenr in de beslissing waardoor hij op 1maart 1955 over de reclamatie uitspraak heeft gedaan, crop wijst
« dat deze dubbele belasting, die J oret in
zijn reclamatie nanvoert, in jnni 1952 van
ambtswege geregulariseerd is door het uitgeven van twee verorcleningen tot vrijstelling )) en aldus te kennen geeft dat de
maatregelen tot vrijstelling onafhankelijk

geweest waren van de op de reclamatie
van aanlegge~· gevolgcle procedure;
Da t het miclclel niet kan ingewilligd
worden;
Over het derde micldel, afgeleid nit de
schencling van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319 tot 1322 van het Durgerlijk
vVetboek, 61, inzonclcrheid paragraaf 3,
65, 66 en 67 van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen,
samengeschakelcl
bij besluit van de Regent van 15 jannari
1948, doordat het bestreden arrest aanlegger niet ontvankelijk verklaart waar hij
beweert clat de som van 52.136 frank, het
bedrag van bij de bron afgehouden inkomsten, in aanmerking diende te worden genomen, en zulks om de reden dat dit bezwaar vreemcl was aan de bezwaren van
de reclamatie en clat de directeur «de
vraag, of de belastingen welke, yolgens
verzoeker, door de vennootschap bij de
bron afgehouden werclen, van de verschuldigcle belastingen behoorden te worden afgetrokken, niet van ambtswege onderzocht
heeft ll, clan wanneer de directeur in zijn
beslissing uitclrukkelijk over deze vraag
uitspraak gedaan bad, inzonderheid door
de verschnldigcle aanslagen opnienw te berekenen en door te zeggen dat er geen termen zijn tot aftrekking van bij de bron
afgehouclen belastingen, om de reden, onder meer, cc dat er thans uit de verstrekte
nadere bijzonderheclen blijkt... dat de
stortingen bij de ,bron niet gedaan werden >>, zoda t het bestreclen arrest de bewijskracht van de beslissing van de directeur geschonden heeft (schending van de
artikelen 1319 tot 1322 van het Bnrgerlijk
Wetboek), en gevolglijk de regelen van de
bevoegdheid van het hof van beroep miskencl heeft (schending van· de andere genoemde wetsbepalingen) :
Overwegende dat het arrest, enerzijds,
beslist dat << op de inkomsten over de periode v66r 21 juni 1948 cle bij artikel 25,
paragraaf 1, 1 o, van de samengeschakelde
wetten bepaalcle regefing diencle toegepast
te worden l>, en anderzijcls, erop wijst dat
de namnloze vennootschap « Etablissements Glinne et Qie >l erkend l1eeft de sommen van 26.068 frank, welke in cle aangifte van aanlcgger vermeld sta&n als afhonclingen respectievelijk gedaan voor
elke van beide echtgenoten Joret-Glinne,
niet aan cle Sc1mtkist gestort te hebben;
Overwegencle clat het arrest, door bovenclien te verklaren « clat de vennootschap in
genen dele verplicht was belastingen op
inkomsten, als becloelcl in artikel 25, paragraaf 1, 1 o, van cle samengeschakelcle
wetten, bij cle bron af te honclen l>, cle beslissing waardoor het cle Stelling van aanlegger, dat hij de berekening van de door
hem verschukligde belastingen de totale,
bij cle bron afgehouclen som van 52.136 fr.
cliencle in aanmerldng genomen te worden,

-163steunt op door het middel niet bestreden
redenen, die volstaan tot rechtvaardiging
van deze beslissing in zoverre de som van
52.136 frank betrekkelijk is tot inkomsten
betreffende de periodc v66r 21 juni l£l-l8 ;
D:it het middel, hetwelk opkomt tegen
redenen clie in deze mate ten overvloe<le
gegeven zijn, niet ontvankelijk is bij gebrek a an belang;
Overwegende dat het arrest, ·om de eis
van aanlegger te verwerpen in zover, voor
het overige, de som van 52.136 frank betrekkelijk is tot inkomsten over de peri ode
van 21 tot 30 juni 1948, verklaart dat dergelijke be twisting· in de reclama tie ni et
opgeworpen was en dat de directeur « de
vraag, of de belastingen welke, volgens
verzoeker, door lle vennootschap bij de
bron afgehouden ·werden, van de verschuldigcle belastingcn belworden te worden afgetrokken, niet van ambtswege onderzocht
llceft l);
Overwegencle dat deze verklaring onverenigbaar blijkt met de termen van cle beslissing van de directeur die, door te zeggen hoe de belastbare inkomsten over het
belastingjaar 1949 bepaald werden en door
vast te stellen dat de inkomsten op het
kohier gebracht werden aan de hancl van
de aangifte en met inachtneming van de
belastingen welke daarin vermeld zijn
« als bij de bron gestort ten belope van
twcemaal 26.068 frank ll, noodzakelijk
aangenomen heeft dat die sommen, cUe in
het geheel 52.136 frank belicpen, door de
vennootschap overeenkomstig artikel 31,
paragrafen 1 en 3, van de samengeschakelde wetten in aanmerking genomen waren;
Dat derhalve de directeur die, om de
belastingschulcl van aanleg·g·er te bepalen
ten aanzien van de voorheen verrichte inkohieringen en van de «ten onrechte verleende vrijstellingen ll, steunt op het niet
doen van stortingen bij de bron zonder
uitdrukkelijk een uitspraak te geven omtrent de werkelijkheid van de aanvankelijk in aanmerking genomen afhoudingen,
noodzakelijk beslist da t hij, in iecler geval, met deze afhouclingen geen rekening
behoeft te houden ;
Dat het middel, in de hierboven nader
aangegeven mate waarin llet ontvankelijk
is, gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch slechts in zover het, het
beroep verwerpende lletwelk gesteund is
op de stclling dat de som van 52.136 frank,
het bedrag van beweerdelijk bij de bron
afgehouden belastingen, tot het berekenen
van de over het dienstjaar 1949 verschulcligde belastingen in aanmerking client te
worden genomen, op cleze stelling geen
acht geslagen heeft in zover voormelde
som betrekkelijk is tot inkomsten over de
periocle van 21 tot 30 juni 1948; verwerpt

de voorziening voor het overfge ;. beveelt
dat melding van dit arrest zal gemaakt
worden op de kant van (}e gecleeltelijk
vernietigcle beslissing; veroorcleelt verweenler tot ecn zesde der kosten en aanlegger tot de vijf overblijvende zesclen ·
verwijsc cle alclus beperktc zaak naar het
Hof van beroep te Luik.
20 october 1960. -

1e kamer. - VoorRidder Anciaux Henry de Faveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
- Ve1·singgever, H. van Beirs. - GeUilclu:ideJule conol-ns·ie, ·H. Depelchin, aclvocaat-generaal. - Pleiters, HR. De :Mey
(van de Balie bij llet Hof van beroep te
Drussel) en Van Leynseele.
z·u·tel·,

le

KAMER. -

20 october 1960

1°

INKO:M:STENBELASTINGEN. BEROEP V•OOR RET HOF VAN BEROEP. AKTE
WAARDOOR DE RECHTERLIJKE PROCEDU>RiE INGELEID WORDT.

2°

INKO:M:STENDELASTINGEN. ~ BEROEP V•OOR. RET HOF VAN BEROEP. BEROEP
INGESTELD DOOR EEN NAAaiLOZE VENNOOTSCHAP.
DEROEP DOOR EEN DIRECTEUR GETEKEND.
GEEN DOCUMENT REWI.JZENDE OAT DE DIRECTEUR DE MACH'!' HEEFT OM DE VENNOOTSCHAP IN RECHTEN TE YERTEGENWOORDIGEN.
DEROEP NIE'l' ONTVAN"KELIJK.

1° Het beroep vnn rle belnsUngplicht·iue
v66r het hot rnn beroep le-idt de ~·echter
Ujke prooedm·e i.n in de betw·isting tttssen de ndm·ini.strat·ie en de behtsUngplichU(fe voo1· cle vest·ig·ing vnn de belnstin[J (1).
2° Is n·iet ontrnnlceUjlc het be·roep v66r
het hot rwn beroep, te,qen een besl-issi.na
rnn de rli1·ecte11-r rler d-irecte belnstingen, ·i..n nnn·m. vnn een nnnmloze vennootschnp, n·iet rloo·r de leden van de beheer1'ctctd mnwr door een (li·recte11-·r getelcend,
flwn tonnnee1· geen enlcel tot stnv·ing rnn
rlit be~·oep orer(felegrl documwnt bewijst
tlnt rUe persoon de hoednn·igheid heett
om de vennootschnp in 1·echten te vertegenwoo1·digen (2).
(N.Y. «LA CENTRALE DE LA RECUPERATION ll, T.
BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN t'INANCIEN.)
ARREST.

RET HOF; (1) Verbr.,
1954, blz. 48;
(2) Vergel.
Verbr., 1947,
21).

Gelct op het bestreclen

29 september 1953 (Ar·r. Vm·br.,
Bull. en PAsrc., 1954, I, 60).
verbr., 20 januari 1947 (Arr.
blz. 15; Bull. en PAsrc., 1947, I,
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arrest, op 18 juni 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Brnssel;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet,
1319, tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
53 54 63 van de samengeschakelde wette~ op de handelsvennootschappen (titel IX
van boek I van het Wetboek van koophandel) 7 van de wet van 6 september
1895 bet~·effende de aanslagen in belastingzaken vervangen door artikel 1 van de
wet v~n 23 juli 1953 en gewijzigd door artikel1 van de wet van 26 juni 1957, 66 en
67 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit
van de Regent van 15 januari 1948, doordat, na nochtans erkend te hebben dat
aan dame Quenon-Alvin door de beheerraad van aanlegster « de ruimste machten,
zonder enige beperking, tot het beheren
van de vennootschap in haar geheel >> verleend waren, uitgezonderd alleen de mac~
ten « welke essentieel tot de lJevoegdheicl
van de beheerraad zouden behoren >>, het
bestreden arrest evenwel nietig verklaard
heeft de fiscale beroepen, welke voor aanlegster door evengemelde dame QuenonAlvin ondertekem1 waren, om de redenen :
n) dat de macht om in rechten .ov te treden essentieel tot de bevoegdhe1d van de
beheerraad behoort en niet onder de ruimste beheersmachten mag begrepen worden;
b) dat de beheerraad van aanlegster, op
zijn Yergadering van 22 october 1955, beslist heeft de 111achten welke aan dame
Quenon-Alvin verleend waren in te perken, en cia t de notulen bepalen cia t « Mevrouw Alvin geen 111acht heeft om de fiscale aangelegenheden uf te hunclelen noch
0111 na111ens de vennootsclmp vanwege het
belastingbestuur enige metledeling te ontvangen >>; tlan wann~er het indi.e_nen van
een beroep in belastmgzaken, ZlJnde een
louter tot bewaring strekkende claacl die
aanlegster niet kon schaden, n) geen « essentieel >> aan de beheerraad voorbehouden daacl is, b) niet valt aan te zien a.ls
geschied 0111 « een fiscale aangelegenhe1cl
af te handelcm Jl, zodanig dat het bestreden arrest de wettelijke regelen nopens de
!Jevoegdheid van de onderscheiden organen
der naamloze vennootschappen miskend
heeft (schemUng van ae artikelen 53, 54
en 63 van de samengeschakelde wetten op
de handelsvennootschappen), de !Jewijskracllt van de machten-delegaties waarvan het de termen aanhaalt geschonden
heeft door te verklaren dat cUe dclegaties
niet het recht om een fiscaal beroep in te
dienen omvatten (schending van de artikelen 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetbock) en bijgevolg de wettelijkc regelen
betreffende de formaliteiten welke dienen
te worden nagekomen voor het indienen
van de beroepen tegen de !Jeslissingen van
de directeun; cler belastingen geschonden

heeft (schending van artikel 7 van de wet
van 6 september 1895, vervangen door artikel 1 van de wet van 23 juli 1953 en gewijzigd door artikel 1 van de wet van
26 juni 1957, en schending van de artikelen 66 en 67 van de samengeschakelde
wetten !Jetreffende de inkomsten!J(!lastingen) :
Overwegencle dat het !Jeroep, dat !Jij
toepassing van artikel 66 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomsten!Jelastingen tegen de !Jeslissing van de
directeur der belastingen ingesteld wordt,
de procedure inleidt die vereist is 0111 v:oor
de rechterlijke macht « een belastmgzaak >> af te handelen, en een rechtsvordering uitmaakt;
Overwegencle clat het wettelijk de !Jeheerders zijn die, namens een naan:Ioze
vennootschap hetzij als eisers, hetziJ als
verweerclers, 'bij aile rechtsvordering optreclen·
Over'wegencle, dienvolgens, clat het indienen van een fiscaal beroep een aan de
beheerraad Yoor!Jehouclen claad is;
Overwegende dat het arrest, na aangenomen te hebben clat de macht om een
nanmloze vennootschap in rechten te vertegenwoordigen krachtens een delegntie
van de beheerraacl ann een directeur mnpverleend worden, verklaart dut, al heeft
de !Jeheerraad van de aanleggende vennootschap in 19G3 ann dame Quenon-Al vin,
directrice opgedragen « cle ruimste machten, zond~r cnige !Jeperking, tot het beheren van de vennootschap in haar gehe.~l »,
er client te worden vastgesteld, enerzlJ<1s,
dnt evengemelde delegatie luidt dat « van
de machten uitgesloten zijn al cUe welke
essentieel tot de bevoegdheid van de beheerraad zouden !Jehoren >> en, anderzijds,
dnt deze !Jeheerrand op zijn vergadering
van 22 october 1955 !Jeslist heeft de machten van voormelde directrice in te perken,
vermits deze nanr luid van !let procesver!Jaal cc geen macht heeft om de fiscale
anngelegenheden af te handelen nocl1 om
namens de vennootschap vanwege !let !Jelnstingbestuur enige mededeling te ontvano·en ))'
" Ov~rwegende clnt cle rechter nit de aldus onderzochte stukken heeft kunnen
afieiden, zonder met de termen daaryan in
tegenspraak te vervallen, da t !let met bewezen is dat de macllt om in rechten op
te treden door de !Jeheerraad aan meergelm~lde cUrectrice opgeclragen was;
Dat !let middel niet knn ingewilligcl
worden;
Om die rcdenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegster tot de kosten.
20 october 1960. - 1° kamer. - Voorzitter Ridder Anciaux Henry de Faveaux,
rat{clsheer wnarnemend voorzitter. - Yerslnggever, H. Delahaye. - GeUjkluidende
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concl·u,sie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleite·rs, HH. Gilbert Sadi-Kirschen (van de Balie bij het Hof van beroep te Brussel) en Van Leynseele.
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KAMER.-

21 october 1960

1°

HUUR VAN WERK. ~ HUUR VAN
DIENS'l'EN. BEDIENDENCON'l'RAO'l', DUUR
VAN DE OPZEGGINGS'l'ERMIJN DIE DOOR DE
WERKGEVER IN AOH'l' MOE'l' GENOMEN WORDEN.
DUUR DIE VOOR DE EERS'fE MAAL DOOR
DE WERKGEVER VoOORI HE'l' HOF VAN OASSATIE
NIE'l' KAN BETWIST WORDEN.

2°

go

HUUR VAN WERK. HUUR. VAN
DIENSTEN. BEDIENDENOONTRAO'r, ARBEIDSONGESOHIK'l'HEID GEDURENDE MEER DAN
NEGENTIG DAGEN. QONTRAOl'BREUK DOOR DE
WERKGEVER. AAN DE BEDIENDE VERSCHULDIGDE VERGOEDING.
HUUR VAN WERK. HUUR VAN
DIENSTEN. BEDIENDENOONTRAOT. ARBEIDSONGESCHIK'fHEID GEDURENDE MEER DAN
NEGENTIG DAGEN. VERGOEDING VERSOHULDIGD AAN DE BEDIENDE WIEi'lS CONTRACT VERBROKEN WORDT. IN OVERWEGING 'l'E NElviEN
BEZOLDIGING.

1o De bepalingen van lle snmen{Jeonlentle
wetten bet1·ettentle het becUentlencontract geen {Jebictlenfl kara./cte·r ten !J71nste van de tve1·kgever hebbentle (1),
kan dezoe n·iet voor cle eerste maal v661·
het hof van cnssaf'ic ae !lmw betwisten van fle opzoeggingste·l'1n·ijn £lie ten
gunste van cle betlientle in acht moet
r1enomen wonlen, nameMjlc inge·val van
bestenclige arbciasonrJeschiktlwia (2).

zo

(Op 20 juli 1g55 samengeordende wetten, art. 11, 14 en 15.)
De vergoecUng mits wellce ae tverlcgever te allen Ujfle een einae aan het
becUentlencontl'act maken lam, zo ae
a1'beidsongeschilctheifl van fle befliencle
meer clan negenU[J clagen clu?trt, is n·iet
aan ae beoorcleling van de rechter overgelaten,· zij moet geMjk staan met de
bezolcliging clie met cle ,iegens ae beaiencle na te leven opzeggingstenn·ijn
overeenstemt mits aft'l'elc van ae secle·rt

het begin van ae a1'beiclsongeschUcthe'itt
7titbetaalde weclde (3). (Op 20 juli 1g55

samengeordende wetten, art. 11.)
go Orn fle vcrgoefling te be1·elcenen ve·rschnlfli,qd aan cle beclientle wiens contm·ct ve1·b1'oken wordt wannee1· de arbeirlsongeschilctheid mee1· dan negentig
clagen au.?t1't, client er 1·elcenin[J gehottclen
te worclen met de bezold·iging d·ie cle
bedienfle contt·acttteel OZJ het ogenbUlc
van fle schorsing van het cont1'act genoot en niet met fle hypothetische bezoldigin(l wellce hij zo·u ve1·£liend hellben infl·ien hij zijn diensten ve1·der ve1'leencl had tot cle contmctb1·euk (4).

(Op 20 juli 1955 samengeordende wetten, artikelen 11, 14 en 15.)
(N. V.

BANK VAN BRUSSEL,

VERMEERSOH.)

ARREST,

HET HOF; - Gelet op de bestreden
senteutie, op 20 januari 1959 gewezen door
de werkrechtersraad van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 8, 11, 14 en
15 van de bij het koninklijk besluit van
20 juli 1g55, samengeordende wetten betreffende het bediendencontract, en, voor
zoveel als nodig, van de artikelen 1 en 2
van evengemeld besluit; doordat de bestreden sententie aanlegster veroordeelt
tot betaling·, aan verweerder,. van een vergoeding van 121.1g0,65 frank, clie zijn bezoldiging voor de duur van de opzeggingstermijn voorstelt, onder aftrek van de
wedden die sedert de aanvraag van zijn
arbeidsongeschiktheid aan verweerder betaald werden, en, om deze veroordeling te
vellen, steunt op de overweging dat verweerder recht zou hebben 011 een vergoeding· die eenentwintig maanden wedde
vertegenwoordigt, overeenstemmende met
de duur van de opzeggingstermijn welke
aan een becliende met een ancienniteit
van g4 jaar dienst, namelijk van 15 mei
1921, datum van zijn indiensttreding, tot
16 december 1955, datum van zijn afdanking toekomt, zonder acht te slaan op
het feit dat het bediendencontract door de
ziekte van verweercle1: en zijn daarop geploi, nTs 121 en 242; HAUBEN, La loi wr le con129 tot 132.
(2) Raadpl. verbr., 24 september 1953 en de
conclusie van het openbaar ministerie (A1·r.
T'erbr., 1954, blz. 28; Bnll. en PAsrc., 1954, I,
36); verbr., 13 november 1959 (Bnll. en PAsrc.,
1960, I, 316).
(3) en (4) Raadpl. Rep. pmt. d1·. beige,
vo Louage de services et contntt 11' emploi,
ur 181.
tmt d' emploi, urs

(1) CoLENS, Le cant rat d' emplo-i, nr 39; TRINE
en LAMI, Le cont1·at d' emploi, blz. 25, nrs 2
en 3; GEYSEN (LEs NovELLES, D1·oit social,
bd. I), Le cont1·at d' emploi, nrs 9, 106, 112,
151, 206 en 221; VAN GOETHEM en GEYSEN, D1•oit
du travail, blz. 151 en 165; GEYSEN, ContTacten
ile1' a?·beide1·s, urs 1086 en 1574; Rep. prat. d1·.
beige, vo Louage de se1'vices et contrat il'em-
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166 -:volgde indisponibiliteitstelling vanaf 3
nuari 1945 tot en met de datum van·
afdanking, dit is gedurende 10 jaar, geschorst werd, dan wanneer de periode,
tijdens welke het bediendencontract door
de ziekte of de arbeidsongeschiktheid van
de bediende wert1 geschorst, niet J.n aanmei'king kan komen voor het berekenen
van de ancii.lnniteit van de bec1iende en,
bijgevolg, van de duur van de opzeggingstermijn en de vergoec1ing die hem in geval van opzegging tockomen; waaruit
volgt dat de rechter het bedrag van de
aan verweerder toekomende vergoeding op
15 maanden wedde had dienen vast te
stellen, rekening ermede hondend clat het
aantal van zijn jaren dienst (van 15 mei
1921 tot 3 januari 1945) hem recht gaf op
een opzeggingstermijn van 15 maanden,
en niet van 21 maanden, zoals de rechter
met schending van de bovenaangednide
wetsbepalingen beslist heeft :
Overwegende, eensdeels, dat nit de
stnkken waarop het hof acht vermag te
slaan blijkt dat, hoewel aanlegster voor de
eerste rechter had staande gehonden dat
de tegen haar ingestelde vordering niet
gegrond was, zij niettemin in haar snbsidiaire conclusies aangenomen had dat
de opzeggingstermijn <c voor ecn ancienniteit van 34 jaar JJ 21 maanden bedroeg;
Dat aanlegster, nadat de eerste rechter
haar tot betaling van een op cUe basis
berekende opzeggingsvergoec1ing veroordeeld had, v66r de rechter in hoger beroep haar in hoofdorde genomen conclusies hernam, doch in haar subsidiaire conclnsies zich er toe beperkte te vorderen
dat, o~·ereenkomstig artikel 11 van de samengeonlende wetten betreffende het bedienclencontract, het bedrag van de sedert
llet begin van de arbeidsongesclliktheid
betaalcle wedde van die vergoeding zou
afgetrokken worden;
Dat het middel dienvolgens niet aan
de rechter over de grand werd voorgesteld;
Overwegende, anderdeels, dat de bepalingen van de wetten betreffende het bediendencontract slechts ten gnnste van de
bediende een gebiedend karakter hebben;
Overwegende, dat llet middel nieuw is
en derhalve niet ontvankelijk;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 11, 14, 15 en 20
van de bij ·het koninklijk beslnit van
20 jnli 1955 geordende wetten betreffende
het bediendencontract, en, voor zoveel als
noc1ig, van de artikelen 1 en 2 van evengemeld beslnit, doordat de bestreden sententie aanlegster veroordeelt tot betaling,
aan verweerder, van een vergoeding van
121.130,65 frank, die, voor de dnnr van
de opzeggingstermijn overeenstemmende
met de ancienniteit welke zij aan verweerder toekent en onder aftrek van de
door aanlegster sedert het begin van de

arbeidsongeschiktheid aan haar bediende
betaalde wedden, de bezoldiging vertegenwoordigt die verweerder zon verdiend
hebben, indien hij op het tijdstip van de
verbreking van het contract, in dienst
was geweest, dit is 8.000 frank per
maand, dan wanneer de bezolcUg·ing, die
met de opzeggingstermijn overeenstemt,
moet berekend worden op de voet van de
op het ogenblik van de verbreking van
het contract lopende wedde welke wedde
de laatste bezoldiging is die werkelijk
aan verweerder toegekend werd, dit is
3.286 frank per maand, en niet de hypothetische bezoldiging is die verweerder
zou verc1iend hebben indien de schorsing
van het contract hem niet belet hall zijn
diensten aan aanlegster te verstrekken :
Overwegende dat, volgens het stelsel
van de samengeorclende wetten betreffende het bediendencontract, de vergoeding mits welke de werkgever te allen
tijde een einde aan het contract maken
kan, zo de arbeidsongeschiktheid van de
bediende wegens ziekte of ongeval meer
dan negentig dagen dnnrt, niet aan de soevereine beoordeling van de rechter overgelaten wordt; clat, naar lnid van artikel 11, de vergoec1ing moet gelijk staan
met de bezoldiging die, met cle jegens de
bediende na te leven opzeggingstermijn
overeenstemt mits aftrek van de sedert
het begin van de arbeidsongeschiktheid
nitbehaalde wedde;
Overwegende dat, naardien de nitvoering van het contract krachtens artikel 8
geschorst wordt wanneer de bediende, wegens ziekte of ongeval, in de onmogelfjkheid verkeert zijn wcrk te verrichten, en
naarc1ien geen andere verplichting aan de
werkgever wordt opgelegd dan die van
de bij de overeenkomst bepaalde bezoldiging voor de eerste dertig dagen van de
arbeidsongeschiktheid aan de bediende te
betalen, de in artikel 11 bedoelde vergoeding niet anders dan op grond van het
bedrag van diezelfde bezoldiging kan berekend worden, dat, immers de werkgever ten gevolge van de schorsing van de
nitvoering van het contract na dertig dagen geen bezoldiging meer moet uitkeren,
en dat de wet niet voorschrijft dat de
vergoec1ing zal vastgesteld worden op
grand van een hypothetisclle bezolc1iging,
te berekenen naar verhonding van de bezoldiging die de bediende zon genoten hebben indien hij zijn diensten verder verleend had ;
Overwegende dat door de nit te keren
vergoeding vast te stellen met inach tneming van de <c hypothetische JJ bezoldiging
welke verweerder zon verdiend llebben indien hij, op het ogenblik van de contractbrenk, zijn diensten verder verleend had,
de sententie voormeld artikel 11 geschonden lweft ;
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Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
sententie, in zover zij de aan verweerder
verschuldigde vergoeding met inachtneming van een maandelijks loon van
8.000 frank vaststelt, en in zover zij over
de kosten uitspraak doet; verwerpt de
voor.ziening voor het overige; beveelt dat
melding van onderhavig· arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt
iedere partij tot de helft der kosten ;
verwijst de aldus heperkte zaak naar de
werkrechtersraad van beroep te Antwerpen, kamer voor beclienden.
21 october 1960. - 1e kamer. ~ Voor·z'itter·, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ver·slaggever,
H. Neven. - Gelijlcl1tidende conclttsie,

H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. Pleiters, HH. Simont en Van Leynseele.
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1° BEvVIJS. - BURGERLIJ"KE ZAKEN.
SIMULA'l'IE. - BEWI.JS DOOR. DE DERDEN.
2° BEWIJS. - BURGERLIJ"KE ZAKEl'f.
SIMULATIE. -DERDEN. - BEGRIP.
3° BEWIJS. - BURGERLIJ"KE ZAKEN.
SIMULATIE. - VERWERPING VAN EEN AANBOD VAN BEWIJ"S. - DUBBELZINNIGHEID VAN
DE REDENEN. - BESLISSING NIET REGELMA'l'IG
MET REDENEN Ol>IKLEED.
1 o De

sir~Htlat·ie van een nlcte kan cloor·
de clerden door· alle miclrlelen van recht
/Jewezen worclen, zelfs indien zij niet
tot rloer heett een wets/JepaUng clie cle
open/Jare onle rar~lct te ontrl·wilcen (1).

(Burg. Wetb .., art. 13±1, 1347 en 1348.)
2° D·ienen als « rler·clen )) /Jij een alcte /Jescho1tWrl te wer·den, wat het /Jew·ijs van
rle sim1tlatie /Jetrett, al rliegenen die,
al waren zi.j zelfs rechthe/J/Jenden van
rle a11te1w van rle alcte, een eigen r·echt
lc.tt.nnen inroepen, hetwellc cloor· die alcte

(1) Verbr., 27 februari 1936 (Bull. en PAsrc.,
1936, I, 169); DE PAGE, '1'1·ade {le d1'oit eivil,
bd. II, complement, nrs 644 en 645.
Daarentegen moet, tussen partijen, de simulatie van een akte waarvan de waarde meer
dan 3.000 frank bedraagt, door geschrift bewezen worden, tenzij er een begin van schriftelijk bewijs voorhanden is (verbr., 14 mei 1926,
B'ltll. en PASIC., 1926, I, 373), tenzij het door
de partij onmogelijk was zich een schriftelijk
bewijs te verschaffen (verbr., 1 juli 1926, ibid.,

,qesohonden wordt (2). (Burgel'lijk Wet-

boek,. art. 1341.)
3° Is cltt/J/Jelz·inn·ig, en is rlerhalve n·iet
regelmaUg met rerlenen ornlcleed, rle beslissing die het aangeboden /Jmvijs van
rle doo·r een a•a.nlegger gedane simtt1.aUe
l!i.j een alcte vm·wer1Jt, clie aam.legger·
lcrachtens een eigen recht handelende,
zonde1· da.t het mogelijlc weze te onderscheirlen at rlie ver·we1·ping hierop gestennrl is clat de aanlegger· pMUj Mj de
alcte is geweest ofwel rlat de inger·oepen
feiten niet clienend zijn. (Grondwet, ar-

tikel 97.)
(LESAUNIER, ECHTGENO'l'E HOFMANN, T. COC'K.)
ARRES'l',
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 februari 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel (3) ;
Over de twee middelen, afgeleid het
eerste, uit de schending van artikel 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
arrest, enerzijds, vaststelt dat « de door
eiseres dame Lesaunier, bij dagvaarding
van 6 december 1957 ingestelde eis, ertoe
strekte de door J.-B. Hofman ten voordele van Marcel Cock in de onderhandse
akten van 1 maart en 1 juli 1948 aangegane verbintenissen wegens fictie nietig
te horen verklaren, en << dat Cock (tli.ans
verweerder) bij onderhandse akte van
1 maart 1948, aan dame L. een bedrag
van 250.000 frank in lening gaf, welke
som clezelfde dag op 500.000 frank en
op 1 juli 1948 op 630.000 frank gebracht
wercl; .. . dat Hofman, bij de overeenkomst al de verbintenissen van dame L.
waarborgcle en zulks in hoofdelijkheid en
onverdeeldheid met haar ... >J, waaruit
blijkt en waardoor vastgesteld wordt dat
eiseres hoegenaamd geen partij was in die
overeenkomsten waarvan zij de vernietiging wegens simulatie vorderde, en, anderzijds, wanneer eiseres het bewi.is dezer simulatie door alle midclelen van
recht, getuigen en vermoeclens inbegrepen
wil leveren, beslist « clat tussen partijen
de fictie van een overeenkomst bij middel
van een geschrift client bewezen te worden, tenzij reeds een begin van schrifte1927, I, 38, 4o) of tenzij de simulatie tot doel
heeft een wctsbepaling die de openbare orde
raakt te schenden '(verbr., 29 november 1951,
A1'r. T'et•b·r., 1952, blz. 148; Bull. en PAsrc.,
1952, I, 164, en de noot 1; raadpl. ook, daaromtrent, verbr., 27 februari 1936, voormeld.
(2) Verbr., 27 februari 1936, redenen, in vorige noot vermeld; 3 april. 1941 (B nll. en PAsrc.,
1941, I, 116); 5 januari 1953 (krr. Verbr., 1953,
blz. · 256; B nll. en PAsrc., 1953, I, 289).
(3) PASIC., 1959, II, 186.
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bewijzen, een reeks feiten inroept, die
trouwens weinig overtuigencl zijn maar
dat zij ze als vermoedens voorstelt wanneer zij een schriftelijk bewijs zou moeten
voorleggen >>, hetgeen ontegensprekelijk
insluit dat het bestreden arrest eiseres
als partij bij de kwestieuze overeenkomsten bescllouwt, zodat het bestreden arrest op dnbbelzinnige, dnistere en onduidelijke beweegredenen gesteund is, hetgeen met een gebrek aan motivering gelijkstaat; het tweede, nit de scllending
van de artikelen 1165, 1166, 1341, 1347 en
1348 van het Burgerlijk Wetboek, en
97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, de door eiseres ingestelde vordering tot nietigverklaring wegens fictie
van de tnssen haar eclltgenoot Hofman
en verweenler gesloten overeenkomsten
van lening afwijst om reden : « dat tussen partijen de fictie van een overeenkomst bij miadel van een gescllrift client
bewezen te worden, tenzij reeds een begin van scllriftelijk bewijs ervan zou bestaan, of tenzij de simulatie tot doel had
de wet te schenden in een harer beschikkingen die de openbare orde raakt, hetgeen ter zake het geval niet is; « dat
Cock het bewijs levert dat hij over circa
1.300.000 frank speci€n heschikte, voortkomende van de verkoop van twee onroerende goederen, en dat, zelfs moest hij een
hedrag van 500.000 frank aan het aankopen van een huis hesteed hehben, hi.i nog
het overige van zijn vermogen in de kwestieuze leningen heeft kunnen beleggen ;
<< dat appellante (thans eiseres) om de fietie te hewijzen, een reeks feiten inroept
- die trouwens weinig overtuigend zijn,
- maar da t zij ze als vermoedens voorstelt, wanneer zij en schriftelijk hewijs
zou moeten voorleggen; << dat, de lening
zelfs tegenover Hofman, niet als fictief
voorkomt; dat, in de overeenkomst van
1 maart 1948, dame L. of Hofman verklaren de heer Cock verzocht te hebhen
een bedrag van 250.000 frank ter beschikking van dame L. te stellen; << clat Hofman volledig en onllerroepelijk al de
door dame L. aangenomen verplichtingen
en verbintenissen met inpandstelling van
al zijn goederen waarborgt, en zulks in
solidariteit en onverdeelbaarheid met
haar; dat hij, in de authentiekc akte van
26 januari 1949 erkent sinds 1 maart 1948
de geleende som jegens Cock schuldig te
zijn en tot zekerheid ervan een hypotheek
op zijn hnis toekent; clat Hofman zich
wei effectief sedert 1 maart 1948 verbonden had en dat er derhalve nict kan gezegd worden dat hij een vermomcle scherrking aan zijn minnares zou gedaan hellben, des te meer daar zij feitelijk de
groothanclel in ijzerwaren samcn voe-

ren )), dan wanneer : 1 o eiseres, die een
vordering tot vernietiging wegens fictie
van de tussen haar echtgenoot Hofman en
ve~·weerder gesloten overeenkomsten ingesteld had, geenszins in naam en plaats
van de schnldenaar optreedt, en evenmin
partij bij de hetwiste overeenkomsten
was (schending van de artikelen 1165 en
1166 van het Burgerlijk Wetboek); 2° eiseres geen partij was bij bedoelde overeenkomsten, waarvan het hestreden arrest uitdrukkelijk vaststelt dat zij door
de echtgenoot van eiseres, Hofman, en
verweerder gesloten waren, zodat eiseres
in alle geval het recht had de simulatie
door alle micldelen van recht, getuigen en
vermoedens inbegrepen, te bewijzen, en
zonder dat daartoe vereist zou zijn dat
de simulatie een beschikking van openbare orde zou willen omzeilen (schending
van de artikelen 1341, 1347 en 1348 van
het Burgerlijk Wetboek); 3° het feit dat
de lening tegenover Hofman niet fictief
voorkomt niet afdoende en zonder belang
is, daar deze laatste als partij hij de
akte tussenkwam en inzake hewijsvoering van simulatie door het schriftelijk
element gehonden is, hetgeen voor eiseres
niet het geval is (schending van de artikelen 1341, 1347, 1348 van het Burgerlijk
Wetboek); 4° eiseres in haar conclusies
voor de rechters over de grond om de simulatie van de betwiste overeenkomsten
te bewijzen verschillende vermoedens had
opgesomd en aangeduid, cUe het bestreden
arrest ten onrechte nagelaten heeft te
onderzoeken en zonder dat kan nitgemaakt worden of de vordering aan eiseres
ontzegd wordt om de rechtsreden dat zij
een schriftelijk bewijs der simulatie moet
voorbrengen of om de feitelijke reden dat
de door haar tot bewijslevering voorgebrachte elementen niet dienend waren
(schencling van de artikelen 1341, 1347,
134:'1 van het Burgerlijk Wethoek en 97
van de Gronclwet) :
Overwegende dat clerden de simulatie
van een alde door alle middelen van
recht kunnen bewijzen, zelfs indien de
simulatie niet tot cloel strekt een wetsbepaling die de openbare orcle raakt te ontduiken;
Dat als derden hij de akte dienen beschouwd te worden al cliegenen die, al
waren zij zelfs rechthebbenden van de
auteur van de akte, een eigen recht kunnen inroepen, hetwelk door de akte geschonden wordt;
Overwegende clat bet arrest hct eigen
recht waarop aanlegster aanspraak maakt
niet ontkent; clat het zich ertoe beperkt
vast te stellen dat verweercler door de
akte van 1 maart 1948 zekere bedragen
aan dame L., in lening gaf, en dat Hofman, echtgenoot van aanlegster, bij de
overeenkomst al de Yerbintenissen van
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dame L. heeft gewaarborgd, zulks hoofdelijk en onvercleelbaar, met pandgeving
van al zijn tegenwoordige en toekomende
goederen;
Overwegende dat bet arrest nit deze
vaststellingen niet vermocht af te leiden
dat aanlegster partij bij deze akte was
noch « dat tussen partijen de simulatie
van een overeenkomst bij middel van een
geschrift client bewezen te worden, tenzij
reeds een begin van schriftelijk bewijs er
van zou bestaan, of tenzij de simulatie
tot doel had de wet te schenden in een
van haar bepalingen die de openbare orde
raakt ll;
Overwegende dat het arrest alclus het
door aanlegster aangeboden bewijs schijnt
te verwerpen om de enige reden dat zij
partij bij de akte zou .zijn; dat bet nochtans daaraan toevoegt dat zij om de simulatie te bewijzen « een reeks feiten inroept, die trouwens weinig overtuigend
zijn, maar dat zij ze als vermoedens voorstelt, terwijl zij een schriftelijk bewijs
zou moeten voorleggen >>;
Overwegende dat deze beweegredenen
dubbelzinnig zijn; dat zij niet toelaten te
onderscheiden of bet aanbod van bewijs
verworl)en werd omdat aanlegster partij
bij de akte was, ofwel omdat de feiten
niet clienend waren;
Dat het eerste middel en bet vierde onderdeel van bet tweede middel gegrond
zijn;
Om die redenen, en zonder de andere
onderdelen van bet tweede middel in
acht te nemen, verbreekt het bestreden
arrest, in zover het over de eis tot vernietiging wegens simulatie en over de kosten uitspraak doet; beveelt dat melding
van onderhavig arrest zal gemaakt wo'rden op de kant van de gedeeltelijk vei·nietigde beslissing ; veroordeelt verweerder tot de kosten ; verwijst de alclus beperkte zaak naar bet Hof van beroep te
Gent.
21 october 1\JGO. ~ 1 6 kamer. - Voo1·zitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slagge·ver,
H. Vroonen. - Gel'ijkln-idende oonolu.sie,

H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleite·1·, H. VanRyn.

(1) Raadpl. verbr., 3 november 1955 (A1'1',
Ve1·b1·., 1956, blz. 162; Bull. en PASIC., 1956, I,
204) en 21 maart 1957 (Bull. en PASIC., 1957, I,
878) ; FREDERICQ, Tmite de d1·oit commercial,
bd. IV, nrs 221 en 223; LALoux, 1'mite des assm·wnces te1·restres, nr 123; MONETTE, DE VILLE
en ANDRE, T1·aite des assu1·ances te1'1'est1'es,
bd. I, nrs 322 en 323; SMEESTERS en WrNKELMO•
LEN, Tmite de droit nw1·itirne, bd. III, ur 946;
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VERZEKERINGEN. -

VERZEKElUNGEN IN
HET ALGEMEEN. VERKLARINGEN VAN DE
VERZEKEHDE DIE DE WAARDERING VAN HET
RISICO DER\VIJZE ~HNDER'l' DA'l' DE VERZEKERAAR DE OVEREENKOMS'f NIE'l'. ONDER DEZEL~'DE
VOORWAARDEN ZOU HEB!lEN AANGEGAAN. BEWIJS VAN HE'f GEVOLG DER YERKLARINGEN.

Of ae ve1·lclMingen van cle ve1·z.ekeTrle
de ~vaarclering van het dsioo clenv·ijze
gemincle'/'cl hebben dat de verzelce1·aa1·
rie overenlwmst niet oncler llezelfde
voorwaarclen zon hebben aanqegaan incl'ien Mj aaa1·van lcennis had gelwegen,
maalct een teitelij Ice vraag 11.it waaTvan het bewijs niet doo1· bijzoncle1·e
wetsbepalingen ge1·epeld is en derhalve
cloor alle bewi.jsmiclclelen, •vermoedens
·inbeg1·epen, lca.n 17elevenl wo1·den; de
1·eohter Jean oncle1· meer cle geclra,qin{!
van de ve1·z·e1ce1·aar ten ove1·staan van
het stilzwijgen van ae verzelwrae nopens zelcere hem doo1· de verzelwraa·r
in het voorstel tot ve1·zelcering ge~tellle
vmgen in aoht nemen (1). (Wet van

11 juni 1874, art. 9.)
(N. V. VERZEKERINGSMAATSOHAPPIJ
GROEP JOSI, '1'. DE PAEPE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 februari 1959 gewezen doot
het Hof van beroep te Gent;
Over het mic1del, afgeleid nit de schen!Ung van de artikelen 9 van de wet van
11 jnni 1874 op de verzekeringen, en
97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, hetwelk beslist « dat de nietigverklaring van de verzekeringsovereen~
komst op grond van artikel 9 van de
verzekeringswet slechts dan zou gegrond
zijn wanneer de valselijk verklaarde of
de verzwegeri gegevens van die aard waren dat zij de verzekeraar zijn instem~
ming .zouden doen weigeren of de polis aan
andere voorwaarden zouden doen onderwerpen )), nochtans het middel van aanlegster, volgens hetwelk cle verzwijgingen
van ·verweerder haar de werkelijke toestand hebben verborgen, zodanig dat zij
DE VILLE, Bnll. des assn1'ances, 1943, blz. 336
en 337; LYON-CAEN en RENAULT, Tmite de d1·oit
com1ne1'Cial, bd. VI, nrs 1446 en 1455; PICARD
en BESSoN, T1·aite rles assurances te1'1·est1·es,
bd. I, urs 139 en 171; SumEN, Tmite des. assu"
1·ances terrestl·es, 7e uitgave, nr 117; RIPERT,
1'mite de rll·oit ma1·itime, bd. III, n\' 2423;
DANJON, 1'raite de ib-oit ma1'itime, bd. IV,
11rs 1630 en 1638.

-170anders niet of minstens niet aan dezelfde
voorwaarden zou gecontracteerd hebben,
verwerpt, en, bijgevolg, bij bevestiging
van het beroepen vonnis, de vordering van
aanlegger tot nietigverklaring wegens verzwijzing of valse verklaring van verweerder afwijst, om reden dat « het hof integendeel met de eerste rechter aanneemt
dat appellante, ook indien het voorstel
degelijk was ingevuld geweest en zij kennis van de opgelopen veroordelingen had,
niettemin de burgerlijke verantwoor'delijkheid van geintimeerde zou hebben verzekerd en zulks tegen de gewone voorwaarde JJ, « dat, met de eerste rechter,
client opgemerkt te worden : 1 o dat
geintimeerde, toen hij het ongeval van
18 juli 1956 veroorzaakte, in het leger was
en een moto bestuurde, terwijl op het
ogenblik waarop hij het voorstel ondertekende hij tot het lmrgerlijk leven was
teruggekeerd en een auto stuurde; 2° dat,
terwijl op andere vragen « neen Jl was
geantwoord, een reeks vragen die meer
bijzonder betrekking hadden op « veroordelingen uit hoofcle van clronkenschap ))
of « om een voertuig te hebben bestuurcl
zoncler in staat te zijn om behoorlijk te
besturen )) of op vroeger opgelopen « verval van het recht een wagen te sturen ))
noch positief noch negatief werclen beantwoord en eenvouclig blanco werclen gelaten; dat zulks de aandacht van appellante moest gaande maken en haar aanzetten om nader inlichtingen te vragen;
dat, nu zij zulks niet deed, client aangenomen te worden dat - hoewel het in
principe aan de verzekerde behoort het
juiste risico op te geven - appellante
de onderschrijving van de polis of het
toestaan. van de gewone voorwaarclen
niet afhankelijk wou stellen van het antwoord dat op die vragen diende gegeven
te worden Jl, dan wanneer, eerste onderdeel, het bestreden arrest geheel ten
onrechte, uit het feit dat aanlegster de
door verweerder aangegeven elementen
niet heeft nagegaan noch onderzocht, afleidt dat zij klaarblijkelijk het contracteren niet afhankelijk van de verklaringen van verweerder nopens het juist te
dekken risico wou stellen - hetgeen er
toe leidt aan aanlegster toch de verplichting op te leggen de verklaringen van
verweerder nopens het risico na te gaan,
ten einde zelf na te gaan welke juiste
opinie zi} zich over het te clekken risico
moet vormen, tweede onderdeel, de enige
kwestie er in bestond te weten of de
kwestieuze door verweerder gedane onvolledige verklaringen al dan niet de opinie van aanlegster over het risico beinvloed hadden, zodanig dat zij anders niet
aan dezelfcle voorwaarden had gecontracteerd, en het feit enerzijds clat verweerder bepaalcle gevraagde inlichtingen niet

gegeven heeft en het feit anderzijds dat
aanlegster bij het sluiten van het contract deze onvolledige verklaringen niet
heeft onderzocht niets gemeens hebben
met en geenszins kunnen leiden tot het
door het bestreden arrest afgeleid besluit
te weten dat de niet door aanlegster onderzochte onvolledige verklaringen, om
die reden, haar mening over het te dekken risico niet konden beinvloed hebben
en zij dus in alle geval steeds aan dezelfde voorwaarden zou gecontracteerd
hebben :
Over beide onderdelen te zamen :
Overwegende dat het arrest uitdrukkelijk op twee niet betwiste principes wijst
afgeleid uit artikel 9 van de wet van
11 juni 1874, het eerste volgens hetwelk
de verzekering slechts nietig is wanneer
de verzwijging of de valse verklaring vanwege de verzekerde derwijze de opvatting
van het risico minderen, dat de verzekeraar, indien hij daarvan kennis had gedragen, de overeenkomst niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan, het tweede, hetwelk een gevolg van
het eerste is, dat het aan de verzekerde
behoort het juiste risico op te g;even, zonder dat de verzekeraar zulks client na te
gaan;
Overwegende dat het arrest verder vaststelt, eensdeels, dat verweerder in het
voorstel tot verzekering op de vraag
« aantal, data en schadeomvang van de
in de loop van de laatste drie jaren
veroorzaakte ongevallen )) geantwoord
heeft « een ongeval en 690 frank)) en geen
gewag heeft gemaakt van de omstandigheid dat hij, wegens een op 18 juli 1956
voorgekomen ongeval op 17 augustus 1956
onder meer tot een vervallenverklaring
van twee maanden van het recht een
voertuig te sturen was veroordeeld geworden, anderdeels, << dat, terwijl op andere
vragen « neen )) werd geantwoord, een
reeks VI'agen, die meer bepaald betrekking
hadden op « veroordelingen uit hoofde van
)) dronkenschap )) of « om niet in staat te
J) zijn geweest om behoorlijk een voertuig
)) te besturen JJ of op een vroeger opgelopen
« verval van het recht een wagen te stu)) ren Jl, noch positief, noch negatief werden beantwoord en eenvoudig blanco werden gelaten )) ;
Overwegende clat het arrest hieromtrent
beslist « dat zulks de aandacht van de
appellante, - hier aanlegster - moest
gaande maken en haar aanzetten nadere
inlichtingen aan te vragen en dat, naarclien zij zulks niet gedaan heeft, er client
aangenomen te worden, al behoort het in
princiep aan de verzekerde het juiste risico op te geven, dat appellante de onderschrijving van de polis of het toestaan
van de gewone voorwaarden niet afhankelijk heeft willen maken van het ant-
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'woord, dat op die vragen cUende geg·even
te worden )) ;
Overwegende of de verklaringen van de
verzekerde de waardering van het risico
derwijze geminderd heeft dat de verzekeraar de overeenkomst niet onder dezelfde
voorwaarden zou hebben aangegaan indien hij daarvan kennis had gekregen,
een · feitelijke vraag uitmaakt, waarvan
het bewijs niet bijzonder door de wet geregeld is en det·halve door alle bewijsmiddelen, vermoedens inbegrepen, kan geleverd worden;
Dat, wat cUt betreft, het artikel 9 van
de wet van 11 juni 1874 11;eenszins verbiedt
de gedraging van de verzekeraar ten
overstaan van het stilzwijgen van de verzekerde nopens zekere hem door de eerste
gestelde vragen in acht te nemen;
Overwegende' dat, waar het arrest de gevolgen van het gebrek aan alle reactie
vanwege de aanlegster ten overstaan van
het haar overgelegd onvolledig voorstel
tot verzekering beoordeelt, zijn beoordeling op feiten rust en derhalve soeverein
is; dat zij geenszins indruist tegen de nit
artikel 9 van de wet van 11 juni 1874 afgeleide en in het arrest vooropgezette
principes;
Dat het middel op een verkeerde interpretatie van het arrest steunt en, derhalve, feitelijke grondslag mist;
Om cUe redenen, verwerpt cle voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
21 october 1960. - 1e kamer. - Voo·rzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Neven. - Gelijlcl~tidende oonolu.sie, H. Paul
Mahaux, advocaat-generaal. - PleUe1·s,
HH. Van Ryn en Struye.
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KAMER. -

24 october 1960

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VRIJSPRAAK DOOR DE EERS'l'E RECHTER UITGESPROKEN. - RECH'l'ER IN HOGER BEROEP DIE
DE BEKLAAGDE VEROORDEELT. - GEEN CONCLUSIES. - FElTEN IN DE TERMEN VAN DE
WET BEWEZEN VERKLAARD. - BESLISSING
REGELMATIG MET REDENEN OllfKLEED.
B·ij geb1·e1c nan oonol1tsies ove1· d'it p·nnt,
o1nkleeilt cle reohter in hoge1· beroezJo 1'egelmaUg met 1·eclenen de beslissiny wcw1·~
iloo·1· hij eon cloo·r cle eerste rechter vrijgesprolcen belclaagde vemorcleelt, oncler
vaststeZUng flat de feiten, in de te1·men
van de wet omsclweven, bewezen zijn;

ll!i.i client cle gegevens wctar.ztit hij cle
stntfbawrhdcl van cle belclaa.gde nfleidt
n·iet nacler te omsolwijven (1).

(MARCHAND.)
ARRES'f.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 mei 1960 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid nit de schending van cle artikelen 97 van cle Grondwet,
461, 472, alinea 1, 477, 478, 483 van het
Strafwetboek, cloordat : eerste onderdeel,
het bestreden arrest de feiten van cle betichting A (diefstal van een auto en van
3.700 frank), waarvoor de em·ste rechter
ontslag van het vervolg had uitgesproken,
bewezen acht zoncler aan te duiden op
welke g·egevens het zich steunt; tweede
onderdeel, het bestreden arrest een verkeerde toepassing maakt van de wetsbepalingen in zaken van diefstal, daar aanlegger met de wagen niet heeft gereclen,
noch hem in bezit heeft genomen, en hij
evenmin geld heeft ontstolen, noch aan
cliefstal heeft meclegewerkt :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende, dat het arrest vaststelt
clat « wat de betichting A betreft, het door
het onderzoek en bij cle behandeling cler
zaak v66r het hof bewezen wercl clat verclachte (hier aanlegger) insgelijks schulclig
is aan de feiten erin bepaa1d )) en cc clat
daarenboven v66r het hof de diefstal van
cle in deze betichting bedoelde auto cc Versailles ll insgelijks gebleken is, derwijze
dat de eerste rechter ten onrechte de feiten bepaald in deze betichting heromschreven heeft als zijnde gepleegd door een persoon en er aan toegevoegcl heeft dat het
enkel gaat om cle diefstal van ten minste
3. 700 frank )) ;
Overwegende, clat bij gebrek aan conclusies v66r het hof van beroep, het bestreden arrest de gegevens, waaruit het de
strafbaarheicl van aanlegger afleidde, niet
nader diende te omschrijven;
Dat het middel, in zijn eerste onderdeel,
naar recht faalt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegencle, dat het miclclel er op ·neer
komt te beweren clat de rechter cle feiten
van de telastlegging verkeerd lleeft beoordeeld;
Dat, in zijn tweede onderdeel, het micldel niet ontvankelijk is ;
En overwegencle clat de substantiele of
op straf van nietigheicl voorgescllreven
(1) Raadpl. verbr., 9 december 1957 (Bull.
en PAsrc., 1958, I, 370).

-172rechtsvormen werclen nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
2-! october 1960. - 1e kamer. -'- Voo·rzUteJ·, H. Bayot, raatlsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslctggever, H. Naulaerts.
- Gelijklu·i(lende conclusie, H. F. Dumon,
aclvocaa t-generaal.
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DAGYAARDING. - STRAFZAKEN. - AANDUIDING VAN DE WE'J'TELIJKE TEKSTEN. AANDUIDING NIET VEREIST.
De aand·uiding, ·in de aan de belclaaude
ger;even dagvaard·ing, van de wetsM't'ikelen waarop cle vervolrting uer~rond ·is
1J!onzt cloor ueen wettelijlce bepaling
voorgeschreven (1).
('l'R UFFAUT.)

ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 27 april 1960 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Antwerpen;
Over het midclel, afgeleid nit de schending van de rechten van de verdecliging,
en van artikel 2-7, paragraaf 1, van de
wet van 1 augustus 1899, zoals zij gewijzigd wercl door artikel 3 van de wet van
15 april 1958, doorclat aunlegger door het
bestreclen vonnis veroorcleelcl werd onder
meer op groncl van volgencle wetsbepulingen : artikelen 1 en 10 van de besluitwet
van 14 november 1939, 6 van de wet van
1 augustus 1899, 2-1, 2-4, 2-7, paragrafen1,
2, 3°, en 4, en 2-1-! van de wet van15 april
19li8, wet van 16 december 1935 en wet van
20 december 1957, dan wanneer aanlegger
gedagvaarcl werd v66r de politierechtbank
van Boom wegens overtreding van artikel 3 van de besluitwet van 14 november
1939 en van de wet van 1li april19li8 om in
een openbare plants in staat van dronkenscllap te zijn bevonden met de omstancligheid clat de in staat van dronkenschap
verkerencle delinquent een voertuig bestuurcle, alsmecle wegens overtrecling van
de artikelen 2 van de wet van 1 augustus
1899, 10/C en 10/D van het koninklijk besluit van 8 april 1954, en zich dns niet kon
verclecligen tegen bovenaangehaalcle wets(1) Verbr., 30 juni 1958 (Bull. en PAsrc.,
1958, I, 1219).

bepalingen die niet waren voorzien in de
clagvuarding of tijdens de dellatten; doordat aanlegger veroordeeld werd onder
meer op grond van de artikclen 3 en 10
van de besluitwet van 14 november 1939
en 2 van de wet van 1 augustus 1899, clan
wanneer artikel 3 van de besluitwet van
14 november 1939 vervangen werd door artikel 5 van de wet van 15 april 1958 en het
besturcn van een voertuig in het gcmelde
artikel wercl gestraft, artikel 10 van gezegde besluitwet vervmw:en werd door artikel 6 van de wet van 15 april 19i'i8 en artikel 2 van de wet van 1 augustus 1899
vervangen werd door artikel 3 van de wet
van 1li april 1958; doorclat aanlegger bij
toepassing van artikel 2-7, paragraaf 1,
van de wet van 1 augustus 1899, zoals zij
gewijzigcl wercl door artikel 3 van de wet
van 15 april 19i'i8, veroon1eeltl wercl, dan
wanneer de voorwaarden, door cUt artikel gesteld, niet zijn :vervnld :
O:verwcgende dat het bestreden :vonnis
aanlegge1' tot een enkele straf van 200 fr.
boete veroorcleelt, nit hoofde van te
Rumst op 10 october 19i'i9 : a) op een openbare plaats in staat van clronkenschap
be:vonden, met de omstanc1igheid dat de
in staat van dronkenschap verkercnde
delinquent een voertuig bestuurde; b) op
de openbare weg bestuurder zijnde, niet
te hebben kunnen sturen en de vereiste lichaamsgeschiktlleid, , de noclige
kennis en bedre:venheid niet te hebben
bezeten; c) op de openbare weg bestuurder zijncle, niet in staat geweest al
de nodige manamvres nit te voeren en
zijn :voertuig niet voortclurend goed in de
hand gehad te hebben;
Dat het llovendien aanlegger voor een
termijn van een maand ontzet :verklaart
uit het recht een voertuig of luchtschip te
besturen of een rijdier te geleiclen;
Overwegem1e dat onder de toegepaste
wetsbepalingen het bestreclen vonnis namelijk de artikelen 2-6 van de wet van
1 augustus 1899, 2-1, 2-4, 2-7, paragraaf 2,
3o, paragraaf 4, 2-14 van de wet van
1li april 1958, en 10, paragrafen 3 en 4
van het koninklijk beslnit van 10 december 19i'i8 aanduidt;
Overwegencle dat het vonnis, als gevolg
van een materH!le vergissing, de artikelen 2-1, 2-4, 2-7 en 2-l-! van de wet van
15 april 19i'i8 vermeldt in plaats van dezelfde artikelen van de wet van 1 augustus 1899 gewijzigcl door de wet van15 april
1958'
O~erwegende dat het vonnis, dat de
wetsbepalingen vermeldt waarbij de feiten van de telastleggingen strafbaar worden gesteld, alsook cleze waarbij de toe
te passen straf wordt bepaalcl, regelmatig
gemoti:veerd is;
Overwegencle dat de aanduicling van de
wetsbepalingen in de dagvaarcling door
geen wettelijk :voorschrift vereist wordt;

-
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Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende, voor het overige, dat
de snllstanti:ele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing oyereenkomstig de wet is;
Om c1ie redenen, verwerpt de voorziening; Yeroordeelt aanlegger tot de kosten.
2-± october 1960. - 26 kamer. - Voo1·zitH. Bayot, ram1sheer waarnemend
voorzitter. - Verslaygever, H. "Wauters.
- Gelijlcl·widende concltt.sie, H. F. Dumon,
adYocaat-generaal.
ter,
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OPENBARE ZEDENSOHENNIS. -

Mrs-

DRIJF VOORZIEN DOOR AI\TIKEL 38Gbis VAN
RET STRAFWE'l'BOEK. BOE'l'ES'fi\AF ALLEEN
\'OORZIEN DOOR DE vYE'r.

Is ontvettiv de ve1'oo1·dez.iny tot een hoofflrwvanyenisstraf tt.itgesprolcen tvegens het
veTlvopen of tlitdelen aan h~inde·ren beneden zest-ion jfuw van oneerba1·e p1·enten,
beclrlcn of voorwe1·pen rlie vnn aa.nl z·ijn
hun ·verbeelfliong te tWilclcelen. (Stmfwetboek, art. 386bis).
(VAN DEN BEHGH.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 april 1960 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 8 van het Wethoek van strafvordering, 386b·is van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest eiseres veroordeeld heeft wegens het haar .mb b, der
dagvaarcling ten laste gelegde feit, oneerbare prenten, die van aarcl zijn om de verbeelcling te prikkelen van kinderen beneden de zestien jaar, op de openbare weg of
langsheen deze te hebben tentoongesteld,
terwijl eiseres in haar conclusies staande
hield clat de vervolgingen wegens dit feit
onwettelijk waren, als zijncle ingestel<l op
grond of naar aanleic1ing van een onwettelijke daad, namelijk, een bevel tot inbeslagneming, uitgaande van de ter zake onbevoegde politierechter te Antwerpen;
Overwegende dat nit de soevereine vaststellingen van de feitenrechter blijkt dat
bewijselementen, vreemd aan de onwettig

vcrklaarde inbeslagneming, gediend hebben om de veroordeling van aanlegster,
nit hoofde van de telastlegging B, te staven;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middcl, afgeleid nit de
schencling van de artikclen 9 van de
Grondwet, 1, 2, 3 en 3867J'is van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest
aanlegster veroordeeld hccft tot een gevangenisstraf van acht dagen en een boete
van 100 frank, wegens inbreuk op artikel 386ll'is van het Strafwetboek, dan wanneer die bepaling geen gevang·enisstraf
voorziet :
Overwegcnde dat aanlegster vervolgd
wercl wegens inbreuk op cle artikelen 383
en 386bis van het Strafwetboek en dat (le
cerste rechter beide telastleggingen bewezen heeft verklaar{l en aaniegster tot een
g·evnngenisstraf van acht dagen en een
boete van 100 frank heeft veroordeeld;
Overwegenue dat alhoewel het hof ·van
beroep beslist heeft dat cle eerste telastlegging, inbreuk op artikel 383 van het
Strafwetboek, niet vaststond doch wel de
twcecle, inbreuk op artikel 3861Jis, het niettemin de door het beroepen vonnis uitgesprokim straf heeft bevestigcl;
Overwegencle clat artikel 386bis van het
Strafwetboek enkel een boete voorzict tot
beteugeling van de erin vermelcle feiten ;
Dat het bestreden arrest dus die bepaling alsmede artikel 9 der Gronclwet heeft
geschonden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest behalve in zover het beslist
heeft dat de vervolging nit hoofcle van de
telastlegging B kan steunen op bewijselementen die met geen nietigheicl behept
zijn, en in zover het . aanlegster vrijspreekt wegens de telastlegging A ; beveelt
dat melding van onderhavig arrest zai
worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; lnat de kosten ten laste van de Staat; verwijst {le
alclns beperkte zaak naar hct Hof van beroep te Gent.
2-± october 1\JGO. - 28 kamer. - Voorzitte1·, H. Bayot, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Ve1·slaygeve1·, H. De Bersaques.
Oelljlcl·wiclencle
concl.u.sie,
H. F. ·Dumon, advocaat-generaal.
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TOT

OASSATIE.

STRAFZAKEII. -- VERGISSING IN DE AANDUI-
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DING VAN EEN 'l'OEGEPASTE WE'l'SBEPALING. WET'l'IGE VEROORDELING. GEEN GROND '1'0'1'
VERBREKING.

2°

MIDDELEN

TOT

CASSATIE.

STRAFZAKEN. JVliDDEL VTIEEMD AAN DE
BEVOEGDHEID EN UI'l'SLUI'l'END HE'!' VOORBEREIDEND ONDERZOEK BE'l'REFFEND. J\i{IDDEL
AAN DE REOH'l'ER OVER DE GROND NIE'l' ONDERWORPEN. 0NON'1'VANKELIJKHEID.

3D

BEWIJS. STRA>'ZAKEN. GEVAL
WAAR DE WE'l' GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL VOORSOHRIJFT. l\1AOH'l' VAN DE REOH'l'ER.

1 D W annee1· de door een strafgerecht nitgesproken ve1'oon1.eling 1oetUg is, rnaakt
'de ver,qissvng in de c~and1lidvnu vcm een
wetsbepalinrJ die toegepast wo1·dt geen
ur·ond ·wit tot ver·brelC'ing (1). (Wetb. van

strafv., art. 411 en 414.)
2D Is niet ontvamke.zijk het middel, vreemd
ann de bevoegdhei.d e>n 1titsltuitend het
voo·rbemidend onderzoelc 1betrefjend, dat
niet rum de rechter ov0r de grand ondeTwor·pen wenl (2).
3D Tn strafzalcen, wanneer de wet geen
bi,izonder bewijsnviddel voor·sclwi.ift, beoor·deelt de •J·echter· soeverein, naar geweten, de bewijselementen rZ'·ie hem 01l·
derworpen zijn en beslist naM· zijn
overtuiuing (3).
(ROBOU.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het llestreden
vonnis, op 11 april 1960 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Antwerpen;
Over het eerste middel, afgeleicl uit de
schemling van artikel 97 van de Grandwet, cloordat het bestreclen vonnis niet
juist de wetsbepalingen vermeldt, krachtens dcwelke de veroordeling om in· staa t
van dronkenschap op een openbare plaats
een voertuig te hebben bestuurd uitgesproken werd, en namelijk noch de wet
van 25 april 1958. noch de wet van augustus 1924, noch het koninklijk llesluit van
8 april 1954 aanhaalt;
Overwegende dat, mochten zelfs de toegepaste wetsbepalingen verkeerdelijk in
het vonnis aangeduid zijn geweest, de
lleslissing desniettemin wettelijk zou zijn ;
dat, blijkens artikelen 411 en 414 van het
(1)
1961,
(2)
1958,
(3)
1959,
174).

Verbr., 10 october 1960 (Bull. en PASIC.,
I, 146).
Verbr., 28 april 1958 (Bull. en PAsrc.,
I, 955).
Verbr., 29 juni 1959 (Bull. en PASIC.,
I, 1122); 17 october 1960 (ibid., 1961, I,

~

Wetlloek van strafvordering, de vergissing in de aancluic1ing van de in het mid del
aangehaalde wetsbepalingen geen aanleit1ing kan geven tot cassatie;
Dat llet micldel derhalve niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, hieruit afgeleicl : eerste onderdeel, dat het verslag
van deskundige Claus niet binnen de wettelijke termijn van zeven dagen werd
neclergelegc1, en de venule, die diende tot
het nemen en bewaren van het bloedstaal,
geen nummer droeg; tweecle ondercleel,
dat de staat van dronkenschap niet bewezen was, wijl : a) de geneesheer, die tot
het klinisch geneeskundig onderzoek van
aanlegger was overgegaan, van oordeel
was dat deze niet in cUe staat verkeerde;
b) de bloedanalyse slechts 1,0± gram
alcohol per duizend aanc1nidc1e; c) de aangeboren volnbHiteit ·van aanlegger de
schijn kon geven dat hi.i dronken was ;
derde onderdeel, de rechter over de grond
op al de in vorenstaande onderdelen vermelde tegenwerpingen geen antwoord
hecft verstrekt;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat uit geen stuk, waarop
het Hof acht vermag te slaan, blijkt dat
aanlegger de in de eerste twee onderdelen
aangchaalde verweermiddelen bij conclusies heeft doen gelden;
Over het eerste onclerdeel :
Overwegende dat de grieven, die geen
betrekking hellben op de bevoegdheid, uitsluitend het voorbereidend onderzoek betreffen en, daar zij niet v66r de rechter
over de grond werden tegengeworpen,
niet ontvankelijk zijn;
Over het tweecle onderdeel :
Overwegemle dat in strafzaken, wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel
voorschrijft, de rechter soeverein, naar
geweten, de bewijselementen, die hem
worden onderworpen zijn, l1eoordeelt en
naar zijn overtuiging beslist;
Dat derhalve, in geen van zijn onderdelen, het middel kan aangenomen worden;
Over het derde middel, afgeleicl uit de
sahending van artikel 97 van de Grondwet, cloordat het vonnis niet vermeldt dat
het slechts uitspraak doet over een gedeeltelijk beroep tegen de in eerste aanleg door de politierechtba:nk uitgesproken
veroordeling ;
Overwegende dat het vonnis enkel de
telastlegging vermeldt, tot dewelk'e aanlegger zijn beroep had beperkt, en tevens
vaststelt dat het uitspraak doet binnen de
perk en van het beroep;
Dat deze vermeldingen kunnen vol-
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staan, zodat het middel feitelijke gTondslag mist;
Over het viet·de middel, afgeleid uit het
feit clat aanlegger zeevarencl was, toen de
zaak in beroep werd behancleld;
Overwegende, dat het miclclel door zijn
onnauwkeurigheid niet toelaat na te gaan
welke onwettelijkheicl aa-nlegger, cUe op
de terechtzitting in beroep regelmatig
vertegenwoordigcl was door zijn raaclsman, aan het vonnis verwijt uit oorzaak
van zijn persoonlijke afwezigheid op die
terechtzitting;
Dat het middel clerhalve niet ontvankelijk is;
En overwegencle clat de substantH\le of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefcl, en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
2± october 1960. - 2• kamer. - TToorzUH. Bayot, raac1sheer waarnemencl
voorzitter. - Vero'lnggever, H. Naulaerts.
- Gelijklwiden.ae concl1<Sie, H. F. Dumon,
aclvocaat-generaal.
ter,

2•
1°

KAMER. -
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TOT

CASSATIE.

STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. JHIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT
EEN VERBEURDVERKLARING NIET TE ZIJNEN
LASTE BEVOLEN WERD. lHIDDEL NIE'l' ON'l'VANKELIJK.

2°

MIDDELEN

TOT

CASSATIE.

STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN DE BKKLAAGDE.- GRIEF DIE AAN DE RECH'l'ER VERWIJT DE TERUGGAVE VAN 'l'E ZIJNEN LASTE
IN BESLAG GENOMEN VOORWERPEN NIET TE HERBEN BEVOLEN. MAAK'l' GEEN ~IIDDEL TOT
CASSATIE UIT.

1° Is niet ontvwnkelijk, bi:i gebrek aan
belang, het m·iddel doo·r ae belclangde
7/!i.er·nit af.qeleid d1tt de 1·echter de verbennlve1'klaring van in beslar! ,r;enomen
voor1ve1·pen te zijnen laste niet heeft n'itgesproken (1).
2° jjfa{t/ct geen m·ill!lel tot cassatie 11:it
de g1·iej, aoor een beklnagde anngevoe·rd tot staving van z·iin voomieninq
en 1V~llce, zonde1· Z·ich te beroepen
een gebrelc aan antwoord op conolus·ies,
aan de bestre!len beslissing verw·ijt nagelnten te heb ben te be·relen hem in be-

op

(1) Raadpl. verbr., 13 juni 1960 (Bull. en
1960, I, 1176).

PASIC.,

sla,q genomen voorwerpen tenlg te geven (2).
(SCHOEMAKER.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, 011 28 maart 1960 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schencling van artikel 190 van het Wetbock van strafvordering en van de rechten van de verdediging, doordat ter terechtzitting van de Correctionele Rechtbank te Gent op 4 januari 1960 de qualificatie van het feit D ten laste van aanlegger wercl aangevuld met << te Gent op verscheidene tijdstippen, onder meer op
22 en 30 april 1959, zonder dat aanlegger
hierover werd gehoord;
Overwegende dat op de terechtzitting
van de Correctionele Rechtbank te Gent
van 4 januari 1960 het openbaar ministerie, in zijn vordering, de rechtbank
heeft verzocht het feit D ten laste van
aanlegger aan te vullen met << te Gent, op
verscheidene tijdstippen, onder meer op
22 en 30 april 1959 ll, en aanlegger werd
uitgenodigd zich op c1e aldus nuder bepaalde telastlegging te vercledigen;
Dat het middel derhalve feitelijke
gronclslag mist;
Over het tweede midclel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 42 en 43 van
het Strafwetboek en 1 van het koninklijk
besluit nr 260 van 24 maart 1936, doordat
noch het vonnis, noch het arrest, uitspraak doet over de boeken, welke op
9 mei 1959 door de onderzoeksrechter van
ambtswege in beslag werden genomen;
Overwegende dat het middel, voor zover
het aan het arrest verwijt ten laste van
aanlegger de verbeurdverklaring van de in
beslag genomen zaken niet te hebben uitgesproken, niet ontvankelijk is bij gebrek
aan belang;
Overwegende dat, voor zover het aan
het arrest verwijt de teruggaaf van de in
beslag genomen zaken aan aanlegger niet
te hebben bevolen, het zich niet beroept
op een gebrek aan antwoord op conclusies, waarbij dusdanige teruggaaf gevorderd zou zijn geweest; dat voor het overige de grief geen middel tot verbreking
uitmaakt;
Dat het middel derhalve niet kan aangenomen worden;
Over het derde middel, afgeleicl nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het arrest als bewezen acht
dat aanlegger persoonlijk of met zijn
mecleweten dronkenmakende drunken aan
(2) Verbr., 7 september 1950 (A1·r. T'm·b1·.,
1950, blz. 745; Bull. en PAsiC., 1950, I, 853).
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m:inderjarigen, heeft opge<Hend : eerste
onderdeel, dan wanneer het niet uitgemaakt was dat de minderjarigen werkelijk dronkenmakende drunken hadden
verbruikt; tweede onderdeel, en zonder te
antwoorden op de eonclusies, waarbij aanlegger deed gelden dat de minderjarigen,
volgens lnm eigen verklaring, slechts een
« Coca-Cola ll hadden besteld en bekomen,
dat, voor zover zij andere drunken zouden hebben verbruikt, zij deze, buiten 11et
weten van aanlegger, zouden hebben kunnen bekomen van de personen van hun
gezelschap;
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het middel er OlJ neerkomt te beweren dat de rechter over de
grond de feitelijke elementen en de bewijskracllt- van de voorgelegde bewijsgronden verkeerd heeft beoordeeld; dat het
derhalve op de soevereine beoordeling van
de rechter afstuit;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat aanlegger bij conclusies staande hield dat uit geen element
van de lmndel bleek dat hij dronkenmakende dranken aan minderjarigen, die
geen zestien jaar oud waren, had opgecliend; dat hij dienaangaande deed gelden : 1° dat het bewezen was dat de minderjarigen slechts cc Coca-Cola ll hadden
gedronken; 2° dat, indien zij toeh dronkenmakende dranken hadden verbruikt,
zij deze slechts hadden kunnen bekomen
van personen van hun gezelschap, die hen
hun glas zouden hebben geschonken;
3° dat, in(lien zulks het geval was geweest, aanlegger hier·van geheel onwetend
was gebleven;
Ol'erwegende dat tegenover elk van deze
louter feitelijke . beweringen, ingeroepen
tot staving van .het verweer van de verdachte,. het arrest feitelijke vaststellingen
in tegenovergestelde zin tegenstelt en alzo
zijn dispositief regelmatig heeft gerecht:vaardigd;
Dat in geen van zijn onderdelen het
middel kan aangenomen worden;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig ·de wet is;
Om· die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
24 october 1960. - 26 kamer. - Voo1·zitH .. Bayot, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Naulaerts.
- GeUjkl~t<iclencle conclusie, H. F. Dumon,
advocaat-generaal.
ter,
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1° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN).
0FFICIER VAN GERECH'l'ELIJKE POLITIE DIE
DE BESTANDDELEN VAN EEN l\HSDRIJF IN DE
LOOP VAN DE REGELUATIGE UITVOERING VAN
EEN DOOR DE ONDERZOEKSRECH'l'ER TOEVERLATROUWDE TAAK VASTGES'l'ELD HEEF'l'. TER ONDERI!OOR DOOR DIE OFFICIER VAN EEN
GETUIGE O:M DE BEWI.TZEN VAN DI'l' l\IISDRIJF
IN TE ZAMELEN, WE'l'TELIJKHEID.

2" ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN),
0NDERHOOR VAN GETUIGEN DOOR DE POLlTIE OF DE RIJKSWACHT. NIET-TOEPASSE~
LIJ"KHEID VAN DE ARTIKELEN 156 EN 189
VAN HET vVETBOEK VAN STRAFVORDERING.

1 o H amdelt in cle nitvoering van cle taak
fl'ie a1·tUcel 8 van het Wetboek van st'l'afVOJ'flering he1n namelijk toeve·rtrouwt,
cle ojfioie·r van gereohtelijke pol'itie cl·ie,
na (le bestan(lclelen van een misclri:if in
(le loo]J van. rle 1'egelnu~ti{fe ·u'itoefening
van een hem door cle onderzoeks1·eohter
toevertron1.rJde taak vastgestel(l te hebben, tot het onclerhoor van een get·uige
ove1'{Jctat ten einde cle be1oijzen Vftn (lit
m·isdrijf in te zamelen.
2° De bepaz.ingen van cle a·rtikelen 156 en
189 van het Wetboelc van straf·vonlering
clie, in tl1"inoi]Je, verbieclen dat cle echtrtenoot en zekere bloecl- of awnverwwnten va.n de beklaaflcle wonlen rJeroetJen
en toe(felnten om te getuigen, zi.;in n·iet
toetJassez.i:i 7c op de d oo·r rle poli.t'ie of de
1'ljkswaoht {feclane onderho1·en (1).
(DE CJCK EN GESCHIER, '1'. JONCKHEERE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het arrest gewezen op 21 maart 19GO door het Hof van
beroep te Gent;
·
I. Nopens de voorziening van De Cock :
a) In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over tle publieke vordering :
·
Over het middel, afgeleid nit de scherrcling van de artikclen 97 van cle Grandwet, 387 van het Strafwetboek, 154 en 1i:JG
van het Wetboek van strafvorclering,
doordat : eerste onderdeel, het arrest niet
voll1oende gemoti vcercl is ; tweede onclercleel, de rechter cle bestanddelen der zaak
verkeerd l1eeft heoorcleelcl, daar namelijk
de nooclzakelijke elementen, van het overspel - voltrokken geslachtsbetrekkingen
en bewuste wil om overspel te plegen .(1) Verbr., 3 januari 1955 (:Arr. Yerb1·., 1955,
blz. 315; Bull. en PAsrc., 1955, I, 433),
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uit de bundel niet blijken; derde onderdeel, nit de debatten hadden moeten geweerd worden de getuigenis van de dochter van aanlegster, omdat ze wegens haar
jeudige ouderdom en haar bloedverwantschap met verdachte, niet mocht ondervraagd worden en omdat de verbalisanten
hun opdracht te buiten zijn gegaan met
:tot onderhoor van die getuige over te
gaan:
Over de twee eerste onderdelen samen :
Overwegende dat nit de stukken waarop
het hof acht vermag te slaan niet blijkt
dat aanlegster conclusies voor de feitenrechter zou hebben neergelegd;
Overwegende dat het arrest bewezen
verklaart de telastlegging, die de feiten
overeenkomstig de termen van de wet omschreef;
Dat, bij ontstentenis van conclusies, het
arrest regelmatig is g·emotiveerd;
Dat, het hof zonder macht is om na te
gaan of de feitenrechter de bestanddelen
van de zaak juist heeft beoordeeld ;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat in de loop van de uitvoering van de opdracht tot het vaststellen van overspel, hem door de onderzoeksrechter gegeven, de officier van de gerechtelijke politie de bestanddelen van een
misdrijf had vastg·esteld ;
, Dat door verder tot het onclerhoor van
een getuige over te gaan ten einde de be~
wijzen van clit misdrijf in te zamelen, de
officier van politic gehandeld heeft in uitvoering van de taak die artikel 8 van het
W etboek van strafvordering hem namelijk
toevertrouwd heeft;
Overwegende dat artikel 156 van het
Wetboek van strafvorclering vreemd is
aan de verrichtingen van de rijkswacht
tot opsporing der misdrijven en het inzamelen cler bewijzen ervan;
Dat nit geen stuk van de procedure,
trouwens, blijkt dat aanlegster voor de
feitenrechters zou gevraagd hebben dat de
verklaringen van haar dochter nit de debatten zouden worden geweerd;
Dat geen enkel ondenleel van het middel gegrond is ;
En overwegende dat de substantH~le of
PP straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
b) In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing over de burgerlijke vorUering :
Overwegende dat aanlegster geen bijzpnder micldel laat gelclen;

·n. Nopens de voorziening van Geshiei· :
In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke vordering :
VERBR., 1961. 12

Over het middel, identiek met dit door
De Cock voorgedragen :
Overwegende dat, om dezelfde redenen
clan deze die de voorziening· van De Cock
hebben beantwoord het midclel in geen enkel van zijn onderdelen mag worden aangenomen ;
b) In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing over de burgerlijke vordering :
Overwegende clat aanlegger geen bijzonder micldel inroept;
Om die redenen, verwerpt de voorziening·en; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
2± october 1960. - 2• kamer. - VoorzitH. Bayot, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslaggever, H. De Bersaques. - GeUjlcln·idende conclus·ies, H. Dumon, advocaat-generaal.
ter,
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VONNISSEN

EN .A.RRESTEN.

2"
1°

CORREOTIONELE EN POLI'l'IEZAKEN. 0NDERZOEKSMAA'rREGEL GEVRAAGD. MACHT VAN
DE REOHTER.

2° REOHTEN VAN DE VERDEDIGING.
VETIDRAG TOT BESOHERMING VAN DE REOHTEN VAN DE MENS EN VAN DE FUNDAlvlENTELE
VRI.JHEDEN, GOEDGEKEURD DOOR DE \VET VAN
13 J\[EI 1955. - .t\.RTIKEL 6, LID 3. d. DRAAGWIJDTE.

1 o De co1'rect-ionele en polit-iege1·echten
.<~ifn er n'iet toe gellmulen ove·l' te gaan
tot een omle·r.<:oeksma.ntregel, gev1·nagcl
het;;dj cloo1' het openbaa1· mi1viste1·ie, hetz·ij . cloo1' een andere pa'l'tij, ·ind·ien z·ij
hem niet noodzalceUjk nahten om httn
oordeel te vormen (1).

2o A.1·tUwl 6, Ud 8, d, van het ve1'Clrag tot
besclle·l'm·ing van de rechten vnn de mens
en va.n cle fumlamentele V1'ijheclen, goedgel,,e,wl'cl cloor cle 'Wet van 18 mei .1955,
clat nnn de belclaa[!cle het 1·echt erlcent
[!ctu.igen ozl te, mezwn en te doen h01'en
·in clezelfde voonva.wrden als de getui,qen
ten laste, ontneemt n·iet ann de 1·echte1·
het 1·echt soevereln te oo1·delen of een
[!et·wi[le zo'Wel tot ontlnsting of ten laste
nog d·ient ve1·hoonl te 'Worden om zijn
oonleet te vo1·men.

·a)

(1) Vet'br., 23 maart 1959 (B1tll. en
1959, I, 747).
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ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 maart 1960 gewezen door het
Hof vnn beroep te Brussel;
Over het enig midclel, afgeleicl uit de
schemling vnn de artikelen 97 van de
Grondwet, 2 van het decreet vnn 20 juli
1831, en 6, alinea's 3, d, en 13 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens, goedgekeurd door de wet van
13 mei 1955, doorclat het bestreden arrest,
om het verhoor van de getuige Albert Peeters te weigeren, beslist « clat betichte ten
onrechte, tot staving van zijn aanvraag,
artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831
op de pers en het Europees verdrag van
de rechten van de mens inroept ll en « dat
inclerdaacl het voorgesteld verhoor van getuige, ter zake, geenszins als dienend en
afdoenc1 voorkomt, daar het geen tegenbewijs van de door de rijkswachters vastgestelde feiten uitmaakt, en bijgevolg niet
client bevolen ll, dan wanneer de conclusies
van aanlegger uitdrukkelijk de redenen
vermelclden, waarop het verzoek om een
getuigenverhoor was gegrond, namelijk
dat de aanklacht'van de rijkswacllter met
gebreken behept was, van alle grond ontbloot was, minstens met machtsafwending
behept was; waaruit volgt dat het bestreden arrest een verkeerde uitlegging van
het woord « machtsafwending ll geeft en
alclus tegenstrijdige motieven bevat :
Overwegende, dat het bestreclen arrest
de beslissing van de correctionele rechtbank bevestigt, waarbij aanlegger tot een
geldboete werd veroordeeld om door woorden, daden, gebaren of bedreigingen een
eer.~te wachtmeester bij de rijkswacht gesmaad te hebben in de uitoefening of ter
gelegenheid van de uitoefening zijne1· bediening;
Overwegende, dat aanlegger v66r het
hof van beroep, bij conclusies, staande
hield dat deze wachtmeester zou gezegd
hebllen (( Ik zal hem (aanlegger) kraken ll,
of iets dergelijks, en het hof verzocht een
getuige Albert Peeters dienaangaande te
verhoren, (( daar zulk gezegde ontegensprekelijk de aanklacht vicieert en er toe
strekt te bewijzen dat deze van alle grond
ontbloot is, minstens met machtsafwending behept ll ;
Overwegende, dat de rechter soeverein,
in feite, oordeelt of een maatregel van onderzoek noodzakelijk is om zijn oordeel te
vormen en onder andere of een getuige
ten laste of tot outlasting te dien einde
nog client verhoord. te worden;
Overwegende, dat het hestreden arrest
niet alleen beslist (( dat het .voorgesteld

verhoor van getuige geenszins als clienend
en afcloencl voorkomt, daar het geen tegenbewijs van de door de rijkswachter
vastgestelcle feiten uitmaakt, en bijgevolg
niet dient hevolen ll, maar tevens (( clat de
gegevens van het strafrechtelijk onderzoek op afdoende wijze doen uitschijnen,
dat de eerste rechter te recht de feiten der
betichting 0 weerhouden heeft, en clat zij
bewezen zijn gebleven door het onderzoek
v66r het hof gedaan ll ;
Overwegende, dat zoecloende de rechtcr,
zoncler overigens van het begrip (( machtsafwending ll een verklaring te geven,
welke in strijcl zou zijn met de wet, zijn
bcslissing volcloende en zoncler enige strijcUgheid heeft gemotiveerd, en de rechten
van de verdediging niet heeft gescllonden;
Dat het midclel derhalve niet kan aangenomen worden;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de .voorziening; verwijst aanlegger in de kosten.
24 october 11160. - 2" kamer. - Voo1·zUte1·, H. Bayot, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslaggever, H. Naulaerts.
- Gelijlcl·uidende oonolu.sie, H. F. Dumon,
advocaat-generaal.

1e
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AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST ONTSTAAN).
VORDERTNG TO'l' HEBS'l'EL VAN EEN SCHADE. VORDERING GESTEUND OP EEN DOOR VEBWEEBDER OF DOOR ZIJN AANGES'l'ELDE BEGANE MISDRLJF. GEEN OOR.ZAKELLJKHE!DSVERBAND
TUSSEN RET MISDRIJF EN DE SCHADE.- VERWEERDERI NIE'l' AANSPRAKELIJK VOOR DE
SCHADE, ZELFS INDIEN HI.J NIE'l' BEWr.JS'l' DAT
DEZE AAN DE AANLEGGER TE Wr.JTEN IS.

Wwnnee1· een vonJering tot lwrstel van een
sohade op een door cle venveerdeT of
zij11 aangestelde begane misclrijf gestemul is, slwit de ontstentenis van oorR!alcelijkheiclsverbancl tnssen het m·isdT·i.jf en gezegcle sohade cle doo~· de aanlegger a.an de verweenlff toegerekendo
b·zwgerz.ijlce aanszwa.kelijkheid 1t-it, zelfs
·inclien rleze niet bew·ijst cla-t cle sohade
a•an de aanlegge·r zelf te wijten ·is.

-179(MAATSCHAPPIJ VOOR RET' INTERCOMMUNAAL
VERVOER rrE BRUSSEL, T. VENNOOTSCHAP BI.J
WI.JZE VAN ENKELE GELDSCHIETING « DEVIS
E'l' cie ll.)
ARRES'l'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis gewezen op 17 jnni 1958 door de
Rechtbank van koophandel te Brnssel,
zitting hondende in laatste aanleg;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending -van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1101, 1134, 1319, 1320, 1382, 1383,
1384 van het Bnrgerlijk Wetboek, 12 van
het koninklijk beslnit van 27 jannari 1931
hondende politiereglement voor de exploitatie van de tramwegen en 18 van het verkeersreglement, doordat het bestreclen
vonnis om verweerster van elke aansprakelijkheicl in de betwiste aanrijding te
ontslaan, verklaart clat het feit dat het
voertnig van verweerster zich op de trambaan « op het met as belegde gecleelte )) en
<< buiten het berijclbare gedeelte )) bevonden heeft geen verband houcli; met de aanrijding, zonder de conclusies van aanlegster te beantwoorden, clan wanneer
cleze bij co·nclnsies deed gelclen dat, om
zich op de sporen van de tram op de
plaats waar de aanrijding zich heeft voorgedaan te bevinclen « de aangestelde van
verweerster de artikelen 12 van het koninklijk besluit vail 27 jannari 1931 en 18
van het verkeersreglement overtreden
heeft welke aan de weggebrnikers verbieclen de sporen te volgen, die op een
bijzonclere bedding zijn aangelegcl, en hen
verplichten plaats te maken en clesnoods
te stoppen om voor de spoorvoertnigen
plaats te maken zoclra zij naderen ll :
Overwegende, enerzijds, dat het bestreden vonnis erop wijst clat « het feit dat de
vrachtwagen van verweerster zich, in de
uitvoering van haar beweging, bniten het
berijdbaar gecleelte tussen de Van Ermengem en Adrien Bayetlaan bevonden heeft,
geenszi'ns tot het plaats grijpen van de
aanrijding bijgeclragen heeft )), « clat het
feit clat de vrachtwagen de sporen op het
met ·as belegcle gedeelte overgereden is,
geen 1erbancl honclt met de aanrijding;
dat het inderdaad geen twijfel lijdt dat,
indien de vrachtwagen de bocht een paar
meters vroeger genomen had en zich op
de berijdbare rijweg bevonden had, de
aanrijding zich insgelijks zon voorgedaan
hebben, en om dezelfde, van het besturen
van gezegde vrachtwagen onafhankelijke
redenen )) ;
Dat het vorrnis aldus door een soevereine overweging ten gronde, elk oorzakelijkheidsverband tnssen een eventnele
overtreding van artikel12 van het koninklijk beslnit van 27 jannari 1931 en het
ongeval cintlwnt; dat het op de conclnsie

van aanlegster een passend antwoord verstrekt;
Overwegende, anderzijds, dat het vonnis vaststelt << dat de fout, aan de tegenpartij door aanlegster verweten, namelijk
de vrachtwagen niet langs de kant te hebben gesteld bij het naderen van een spoorvoertnig )), in feite niet bewezen is;
Dat door de overtrecling van artikel 18
van het verkeersreglement van 8 april 1954
welke door aanlegster aan de aangestelde
van verweerder verweten is, door de elementen van de zaak, niet bewezen te verklaren, hei; vonnis op een gepaste wijze
de stelling van aanlegster beantwoordt;
Dat het midel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel afgeleid uit de
schencling van de artikelen 1148, 1302,
1303, 1315, 1382, 1383, 1384, va:n het Burgerlijk Wethoek, 12 van het koninklijk b~
sluit van 27 jannari 1931 hondende polltiereglement voor de exploitatie van cle
tramwegen, 18 van het verkeersreglement
en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis de verantwoordelijkheid voor
de betwiste aanrijding op aanlegster legt
omdat de oorzaak van de botsingen te
wijten is aan de bewegingswijze van de
spoorvoertnigen en de bestunrders daarvan, en dat << indien het bniten dezer
weten is - of zonder dat zij daarvan te
gelegener tijd kO'nden verwittigd worden
- dat de sporen bedekt waren met de na
het ongeval door trambestnnrder Meerman gemerkte laag aarde en modeler, die
het vertragen verhinderde en zelfs een
versnelling door het glijden op een helling
bevorderde, de aanleggende verrnootschap
degenen die het spoor in deze toestand
gebracht hebben moet aanspreken en niets
bewijst dat verweerster wier vrachtwagen
schroot vervoerde, tot die personen belwort ll, dan wanneer, aangezien haar
aangestelde onbetwistbaar schulcl had
(overtreding van de artikelen 12 van het
koninklijk beslnit van 27 jannari 1931 en
18 van het verkeersreglement), verweerster van de verantwoordelijkheid slechts
kon ontslaan worden indien zij aantoonde
dat het ongeval uitslnitend aan aanlegster
te wijten was, hetgeen niet het geval was
inclien de onmogelijkheid de tram tot
stilstand te brengen kon te wijten zijn
aan de fout van derden die aarcle en
modeler op de sporen zouclen gebracht hebben, onderstelling welke het bestreclen
vonnis niet ter zijde schuift nu het integencleel erkent clat zij waarschijnlijk is :
Overwegende dat bij de rechter alleen
aanhangig gemaaki; was een vorclering tot
sohaclevergoeding tegen verweerster door
aanlegster ingestelu om reden van een
door cleze ondergane schade;
Overwegende, enerzijds, dat het miduel,
zoals het nit het op het eerste middel gegeven antwoorcl blijkt, in feite niet op-
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gaat in zover het betoogt dat de aungestelde van verweerster ongetwijfeld schuld
had wijl hij een overtreding van artikel 18 van het verkeersreglement van
8 april 1954 begaar1 had;
Overwegencle, anderzijds, dat de rechter vaststelt dat de overtreding van artikel 12 van het koninklijk besluit van
27 januari 1931, welke door a:mlegster
nan de aangestelde van verweerster verweten wordt, zonder oorzakelijkheidsverband is met de schade waarvan nanlegster
de vergoeding vorderde;
Dat deze vnststelling noodznkelijk in
zover zij op gezegcle overtrec1ing gesteund
is, de verantwoordelijklleid van verweerster uitsluit, zonder dnt op haar boven(lien de verplichting zou rusten te bewijzen dat de schacle uitsluitencl aan aanlegster zelf te wijten was;
Dat het middel niet gegroncl is;
Om deze redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt nanlegster tot de kosten.
27 october 1960. - '1e kamer. - Voorzitte1', H. de Clippele, eerste voorzitter. V erslaggever, Ridder .Anciaux Henry de
Faveaux.
GeUjlcl·wiclende conclus-ie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - PleUers, HH. della Faille
d'Huysse en Simont.

1
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OVEREENKOJIIIST.
HUUROVEREENKOMST. - lN'fERPRETA'l'IE. - TWI.mEL OM'l'REN'l' DE UI'l'LEGGING

VAN

LASTE VAN DE HUURDER. TERPRE'fATIE.

EEN BEDING

'!'EN

REGEL VAN IN-

TVanneer, in een. h·uurcontract, cle 1t'itlegging va;n een becl·ing clat een verb·intenis
aan de h1tu1·cler oplegt tw·ijjelacht-ig i.s,
wordt clit bed·ing ge·Lnterpreteenl ten
gqmste van de huunle1· (1). (Burg. Wet-

boek, art. 1162.)
(OIIAMART-HOUSSA, 1'. WEISBERG,
PANISHOWSKA EN WINDOR'l'.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 11 december 19G8 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik;
(l) Vergel. verbr., 6 juni 1958 (Bull.
1958, I, 1105).
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Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen1101, 113±, 1156, 1157,
1162, 11317, 1319, 1320, 1322 van het BurgerJijk "\Vetlloek en 97 van de Grondwet,
doorda t het bestreden vonnis verklaart
dat de clausnle van de litigieuze huurovereenkomst, waarbij l.Jedongen is dat
<< aile grote of kleine werken en herstelling·en, door toeval of overmacht, niets
uitge>~onclerd noch voorJ)ehouden, ten laste
van de hnurclers zijn Jl, onvoldoende klaar
en nanwkeurig is, en clat zij voor twee
uitleggingen vatlmar is en l.Jeweremle
hnar nit te leggen, beslist dat zij slechts
toepasseli.ik is op c< alle grote of kleine
werken en herstellingen <loor toeval of
O\'ermacllt veroorzaakt Jl, om de betwiste
herstelling ten laste van aanlegger te latPn, daar zij « noch veroorzaakt is dooi·
toentl noch door ovennacht maar, integendeel, door de verborgen gebreken van
de verlmurcle zaak en door haar ouderllom teweeggel.Jracht is Jl, clan wanneer
de litigienze clausnle cluiclelijk en nauwkeurig is aangezien zij <<aile werken en
herstellingen Jl ten laste van de lmurder
legt en de verder gegeven bijzonderheden
slechts llet volstrekt algemeen karakter
van de clansule aantonen hetwelk te voren bewezen is door de stipulatie « niets
uitgezonclerd noch voorbehouden Jl, zodanig <lat geen enkele interpretatie noodznkelijk was, clam· de clausule moest toegepast worden zoals zij gescllreven is en
cla t het bestreclen vonnis, door daarvan
een verengencle met haar termen onverenigbare uitlegging te geven, de l.Jewi,iskracht van de overeenkomst tnssen partijen miskencl heeft :
Overwegende dat nit de in het middel
aangehanlde bewoordingen van het litigieuze beding, niet nooclzakelijk blijkt clat
de gemene wil van de partijen geweest is,
zoals aanlegger cloet gelclen, alle werken
en herstellingen in het algemeen om het
even welke, >~onder uitzondering, wat de
oorzaak van de besclladigingen ook zij, de
huurllers ten laste te leggen;
Overwegende clat het bestreclen vonnis
wettig lweft kunnen beslissen dnt cc cleze
clausule onvollloencle klaar en nauwkeurig <c~n voor twee uitleggingen vatbaar is Jl,
en dat er dienvolgens termijn zijn om ze
te interpreteren;
Overwegencle dat te dien einde het vonills erop wijst c< dat terzake, artikel 1162
van het Burgerlijk Wetl.Joek de verengende uitlegging oplegt ten gunste van de
lnmrder tegen cle verhuurder ll en overweegt dat de litigienze clausule betrekking heeft op alle werken en herstellingen,
grote of kleine, niets uitgezonderd noch
voorbehouden, veroorzankt door toeval of
overmacht, en niet, zoals aanlegger zou
willen, op al de werken en al de herstell
lingen grote of kleine, zelfs die welke door
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toeval of overmacht veroorzaakt wor<len,
niets uitgezon<lerd noch voorbehouden ll;
Dat het voorts erop wijst dat aanlegger
in zijn conclnsies aan de litigieuze clausule de woorden cc zelfs die welke ll toevoegt, juist om die clausule haar onnauwkeurigheid en haar dubbelzinnig·heid te
ontnemen, en ten slotte dat de woorden
cc niet uitgezondcrd noch yoorbehouden ll
het geenszins mogelijk maken te geloven
dat partijen bedoeld hebben aan <le verbintenissen van <le huurder een ruimere
uitbreiding te geven dan hetgeen de termen van de overeenkomst aandniden, <leze
woor<len allecn betrekking hebbcnde OD de
werken en herstellingen welke door toeval of overmacht noo<lzakelijk gemaakt
worden;
Overwegende dat de door de feitcnrechter van de litigienze clausnle verstrekte
interpretatie niet onverenigbaar is met
haar tennen; dat zij, dienvolgens soeverein is;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroonleelt aanlegger tot de kosten.

1960, tegen de besUss·ingen v·an de hoven
en reohtba.nlcen vnn. Oonuo bUfven b-i,i
het Hot awnhan{fi{f, zelts na de fJTOOlCL·maMe van ae onaflwnlceUjkhe·id, vaq~ fle
RepubUeJ.; van Oongo (1). (Wet van

19 mei 1960 betn"ffende het Staatsbestel
van Congo, art. 189, lnatste lid.) (Irnpli-

ciete oplossing.)
2° De feUenrechter, tot wellce de ·intertwetatie vnn een vreenule wet behoort,
ove1·schrijclt z·ijn macht niet float· cli.e
intertJretn.tie te steunen 01J de 1'echtStJma.k va.n cle ·reohtbCLnlcen van cle StCLat
d-ie pezegrle wet gestelcl heeft CL·lsmerle
'op fle floctrine en de 1'echtstJrCLCLlc bet1·etfencle gelij knanUue bepalin uen VCLn de
Beluisohe wef.qeviny (2).

(VANDENBTIANDEN, T. KIHSOHEN'lliLDER
EN CONSOORIIEN.)
ARREST.

1o De vom·z'ien·ingen ingesteld, v661· 30 juni

RET HOF ; - Gelet op. het bestrellen
arrest, op 1 april 1058 gewezen door het
Hof van beroep te Elisabethstacl en op de
voorziening ter gritfie van llet hof op 3 augm;tus 1959 neergelegd ;
Over het eerste midclel, afgeleid uit de
schencling van <le artikelen 20 van de wet
van 18 october 1908 ov het beheer van Belgisch Congo, 23 en 57 van de ordonnantie
van 14 mei 1880 het Congo lees W etboek
van burgerlijke rechtsvordering uitmakencle, 8 en 12 van llet Cong·olees Burgerlijk vVetboek, boek I, doordat llet bestreclen arrest, bij het beantwoorden van <le
conclusies van aanlegger die cleden gelden
dat volgens de Luxemburgse wet van 9 october 1909 de door verweersters s·ub A en
B en door de rechtsvoorganger van Yerwel"rders snb 0 ingestelde vordering tot
ontkenning van vaderschap door enkele
verklaring niet ontvankelijk was omdat
geen enkele beslissing waarbij eerste nanlegster, mevrouw Paulette Vandenbranden
ertoe gemachtig<l zon zijn een afzonderlijke woonplaats te nemen in de loop van
de rechtspleging tot echtscl!eWing gewezen
was, beslist clat deze vordering tot outkenning ontvankelijk is om de redenen
cc dat er reeds gevonnist is door dit hof,
steunende zowel op de 1·aUo lep'is wat de
moederlandse wetgeving, op de tekst zelf

(1) Raadpl. Le Gonseil wperieu1· dn Congo
1889-1980, rede uitgesproken ter plechtige openingszitliug van het hof, de 1 september 1960,
blz. 16 en de noot 3.
(2) Het behoort het hof ni';,t de juistheid van
een door de feitenrechter gegeven interpretatie
van een vreemde wet nate gaan (verbr., 16 januari 1958, Bull. en PAsrc., 1958, I, 505, en de
verwijzingen vermeld in de noot 1, blz. 506) ;
daarentegen, vermag het hof na te gaan of in
de aldus gegeven interpre.tatie geen, dubbel-

zinnigheid schuilt (verbr., 5 juni 1959, ibid.,
1959, I, 1016), ofwel op de door de rechter uit
de door hem gegeven interpretatie gedane afleidingen wettelijk toelaatbaar zijn (verbr.,
'!october 1956, A1·r. Ye1·b1-,, 1957, blz. 55; Bull.
en PASIC., 1957, I, 88 en 16 januari 1958, voormeld) ofwel mag zoals uit het aangetekend
arrest blijkt, of wegens de wijze van interpretatie waartoe de rechter zijn toevlucht genamen heeft, hij zijn macht niet oversnhreden
!weft.

27 october 1960.- 1e kamer. - VoorzUter, H. de Clippele, eerste voorzitter. Ve1·slct{fgever, H. J\'Ioriame. - GeHjlcl'llidende oonolns·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt.
PleUer, H. della Faille
<l'Huysse, procureur-generaal.
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VoonziENING IN vEi:mREKING.

ARRES'r VAN EEN HOF VAN BEROEP VAN

CONGO. -

VOORZIENING INGJ<:S1'ELD v66R
VOORZIENING AANHANGIG
RLIJVENDE ni,J IIE'l' HOI!' VAN VERRREKING.
2o WETTEN EN BESLUITEN.
VREEMDE WE'l'. - lNTERPRETATIE REHORENDE
TOT DE FEITENREOHTER. - HoF VAN \'ERBRE30 JUNI 1960. -

KING NOCHTANS VERMOGENDE NA TE GAAN OF

DE REOHTER, WEGENS DE WIJZE VAN INTERPRETATIE WAARTOE HIJ ZIJN TOEI'LUOHT
NEEMT, ZIJN MACHT 0\'ERSOHREDEN HEEFT.

-182van de wet wat de Congolese wetgeving
betreft (Congolees Burgerlijk Wetboek,
boek I, art. 181), als op de doctrine eu de
rechtspraak in 's hofs arrest van 17 juli
1948 aungehaald, dat de ontkenning kun
geschieden door eenvoudig·e verklaring
wanneer het kind geboren is meer dun
driehonderd dagen na de door de rechter
overeenkomstig artikel 139 van het Congolees Burgerlijk Wetboek, boek I, verleende muchtiging om de vordering tot
echtscheiding voort te zetten, inclien de
echtgenote, die reeds gescheiden van huar
echtgenoot leefde, geen verblijfplauts aangeduid werd; dat deze interpretatie
schijnt gevolgd te worden in Luxemburg
waar de wet van 9 october 1909 artikel 313
van de «Code Napoleon ll gewijzigd heeft
door bepalingen welke verwant zijn aan
die van de moederlandse wet van 20 maart
1927 tot wijziging van dezelfde bepaling
van hetzelfde wetboek, dan wanneer het
bestreden arrest ak1us het punt in het onzekere laat of het de Congolese, de Belgiselle of de Luxemburgse wet is welke
het bedoeld heeft toe te passen ofschoon,
volgens 's hofs eigen vaststellingen ten
grande, aileen de Luxemburgse wet bevoegd was; waaruit volgt dat de motivering van het arrest dubbelzinnig is en gelijkstaat met het ontbreken van redenen;
dat in zover het bestreden arrest bedoeld
heeft de Congolese of de moederlandse wet
geheel of getleeltelijk, op de ontvmikelijkheid van de vordering tot ontkenning van
vaderschap van de verweersters s·nb A en
B en van de rechtsvoorganger van de verweerders sub a toe te passen, het de artikelen 8 en 12 van het Congolees Burgerlijk Wetboek, boek I, welke de Luxemburgse wet, nationale wet van de vader,
alleen bevoegd maken ten aanzien van
deze vordering tot ontkenning van vaderschap, geschonden heeft; dut in zover zij
zouden bedoeld hebben de Luxemburgse
wet toe te passen, de feitenrechters, door
te verklaren dat deze interpretatie in
Luxemburg « schijnt ll gevolgd te worden
waar bepalingen aan die van de moederlandse wet cc verwant zijn ll, bewoordingen
gebruikt hebben welke het hof niet in
staat stellen na te gaan of hun bedpeling
verwezenlijkt werd; dat, clienvolgens, de
motivering van het arrest onvoldoende is
hetgeen het hof belet de wettigheid van
het arrest na te gaan; dat, in zover zij
bedoeld hebben de Luxemburgse wet toe
te pussen, de feitenrechtets, door een
Luxemburgse wet toe te passen die aan
de moederlandse wet cc verwant is ll en
door te steunen op een interpretatie die in
Luxemburg gevolgd cc schijnt ll te worden,
de' artikelen 8 en 12 van het Congolees
Burgerlijk Wetboek geschonden hebben
die hen ertoe verplichtten de Luxemburgse
wet toe te passen en niet een onzekere of

waarschijnlijke interpretatie van een benaderende Luxemburgse wet :
vVat het eerste en het tweede onderdeel
betreft :
Overwegende dat het arrest in een, in
het middel niet herhaalde reden, exp1·essis
·verbis naar de Luxemburgse wet verwijst;
dat overi;{ens de toepassing van deze wet
op het geding zowel door het bij het arrest bevestigde vonnis n q1to van 31 augustus 1955 als door al de partijen in hun
conclusies aangenomen werd;
Overwegende echter dat, waar bij het
hof van beroep een geschil aanhangig was
betreffende de interpretatie van de Luxemburgse wet, in het bijzonder van artikel 313 van het Luxemburgs Burgerlijk
vVetboek, gewijzigd door de wet van 9 augustus 1909, clit hof deze betwisting afdoet
op grond van de in het middel aangehaalde overwegingen;
Dat het middel 011 een onjuiste interpretatie van het l1estreden arrest steunt;
vVat het derde en het vierde onderdeel
betreft :
Overwegende, enerzijds, dat, door vast
te stellen dat de Luxemburgse wet van
9 augustus 1909 artikel 313 van het Luxemburgse Burgerlijk Wetboek gewijzigd
heeft door bepalingen welke met die van
de Belgische wet van 20 maart 1927 verwant zijn, het bestreden arrest, in tegenstelling met hetgeen het midclel verklaart,
geen benaderende Luxemburgse wet toepast, maar bedoelt de juiste draagwijdte
van de Luxemburgse wet te bepalen;
Overwegende, anderzijds, dat de feitenrechters erom verzocht de Luxemburgse
wet te interpreteren, noch de artikelen 8
en 12 van het boek van het Congolees Burgerli.ik Wetboek cc Personen ll geschonden
hebben, noeh hun macht om een vreemde
wet te interpreteren overschreden hebben
door hun interpretatie te steunen op de
doctrine en de rechtspraak betreffende
gelijkaardige bepalingen van de Belgische
wetgeving alsook op de omstandigheid
dat de Luxemburgse rechtsl)raak deze interpretatie scheen te bevestigen;
Dat geen enkel van de onderdelen van
het middel kan ingewilligd worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 8 en 12 van het
Congolees Burgerlijk Wetboek, boek I, 20
van de wet van 18 october 1908 op het beheer van Belgisch Congo, 23 en 57 van de
Ordonnantie van 14 mei 1886, het Congolees Wetboek van rechtsvordering uitma~
kende, doordat het bestreden arrest, na
vastgesteld te he!Jben dat de vordering tot
ontkem1ing van vaderschap bij eenvoudige
verklaring door verweersters s·u.b A en B
en door de rechtsvoorganger van verweerders sub a ten gevolge van overmacht
niet in de wettelijke termijnen, maar dat
deze vordering in de kortst mog·elijke tijd

-183na het ophouden vim de overmacht ingesteld werd, beslist dat de vordering niet
te laat ingesteld is en het gezag van De
Page inroept zonder hoe dan ook te verklaren de I"uxemburgse wet toe te passen, dan wanneer nit de feitelijke vaststellingen van het bestreden arrest blijkt
dat de vordering tot ontkenning van vaderschap, door verweersters s·ub A en B
en door de rechtsvoorgang;er van verweerders wb 0 ingesteld, krachtens de artikelen 8 en 12 van het Congolees Burgerlijk vVetboek, boek I, ondei· de Luxemburgse wet, de nationale wet van de vader, valt, en dat dienvolgens, de vraag
van de termijnen ter zake van ontkenning
van vaderschap, welke innig verband
houdt met de grond van het recht, insgelijks client te vallen onder de wet die toepasselijk is op de tot het instellen van de
vordering tot ontkenning vereiste grondvoorwaarden; waaruit volgt dat door de
Luxemburgse wet op de termijnen tot het
instellen van de vorclering tot ontkenning
van vaderschap niet toe te passen, het bestreden arrest de artikelen 8 en 12 van
het Congolees Burgerlijk Wetboek geschonden heeft (schending van de artikelen 8 en 12 van het Congolees Burgerlijk
Wetboek, boek I), dat althans het bestreden arrest in het onzekere laat of het, al
clan niet, becloeld heeft de Luxemlmrgse
wet toe te passen hetgeen het hof verhindert de wettigheid van dit arrest na te
gaan (schending van artikel 20 van de
wet van 18 october 1908 op het beheer van
Belgisch Congo, van de artikelen 23 en 57
van de ordonnantie van 14 mei 1886 het
Congolees 'Vetboek van burgerlijke rechtsvorclering uitmakende) :
Overwegende dat het arrest beslist clat
de door verweerders ingestelde vorclering
tot ontkenning van vaderschap niet te
laat ingesteld is omdat << het ten gevolge
van overmacht is dat de vordering tot
ontkenning niet in de wettelijke termijnen ingesteld werd )) ;
Dat cleze beslissing en deze reden de
conclusies van aanleggers beantwoorden,
naar luid waarvan « de vorclering tot outkenning van vaderschap dertien maanclen
na de geboorte van het kind ingestelcl
werd... clat de normale termijn, door de
Luxemburgse wet bepaald, een maand
vanaf de geboorte is; dat de echtgenoot
nochtans het vaderschap van het kind
mag ontkennen in de termijn van twee
maauden na het ontdekken van het bedrog, indien de geboorte van het kind
hem ver borgen is ll;
Overwegende dat door te laten gelden
dat de door de Luxemburgse wet bepaalde
termijnen ingeval van overmacht verlengd
worden, de feitenrechters de Luxemburgse
wetgeving toegepast hebben zoals deze,

'
volgens hen, moet geinterpreteerd worden;
Dat het micldel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.

27 october 1960. - 1e kamer. - Voorzitte1·, H. de Clippele, eerste voorzitter.
- Ve1·slaggever, H. Valentin. - GeUjlcl'ttidende conclus·ie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, procureur-generaal. - Pleiters, HH. Van Ryn, Hermans en Simont.
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KAMER. -

TUSSENKOlVIST. ~ BURGERLIJKE ZAKEN.
- AANLEG IN CASSATIE. -· EIS TOT BINDENDVERKLARING VAN ARRES'f DOOR AANLEGGER IN VERBREKING INGESTELD. - AFS'l'AND
VAN DE VOORZIENING. - DECRETEREN VAN
DE AFSTAND. - EIS TOT BINDENDVERKLARING
VAN ARREST DOELLOOS.
Het dec1·eteren van de ajstand van de
voo1·z·iening maalct de eis tot bindendverlcla1·ing va.n a1Test doo1· de indiener
va1~ de voorzien·ing ingesteld doeUoos (1)'.

'l'.

(LOEB EN DE DECKKER,
PRZEDNOWEK EN CONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 10 juli 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Overwegende ·dat het enig middel van
de voorziening slechts gericht is tegen de
beslissing van het arrest gewezen over de
oorspronkelijke eis door Przednowek en
Drach, verweerders S'ttb 1 en 2, tegen aanleggers ingesteld ;
·
Overwegende dat, door akten ter griffie van het hof op 10 juli 1958 neergelegd,
aanleggers verklaard hebben van hun
voorziening afstand te doen, op voorwaarde dat cleze afstand zonder meer
door verweerders zou aanvaard worden;
Overwegende dat; door akte ter griffie
op 24 september 1960 neergelegd, verweerders Przednowek en Drach verklaard hebben ueze afstand te aanvaarden;
Overwegende dat het decreteren van de
afstand de eis tot binuendverklaring van

(1) Vergel. verbr., 22 januari 1960 (Bull. en

PASIC., 1960, I, 585).
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arrest door aanleggers tegen verweerders
s~tb 3 tot 8 ingesteld doelloos maakt;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening en vcrwerpt de vraag
tot bindendverklaring van arrest; veroordeelt aanleggers tot de kosten.

27 october 1960.- 1" kamer. - VoorzUter, H. de Olippele, eerste voorzitter. Verslagge,ver, H. :Moriame. - Gelijlcl·niclenrle concl·nsies, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, procureur-generaal. Pl.
HH. Demeur en Pirson.
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1° V:OORZIENING IN O.ASSATIE.
PERSONEN TEGEN WELKE VOOR,ziENING INGES'l'ELD KAN WORDEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. - VDORZIENING GERICH'!' 'l'EGEN '!'WEE
VEI1WEEI!DERS. - BES'l'REDEN BESLISSING DIE
S'l'EUN'l', JEGENS ELK VAN DE VERWEERDERS,
OP VERSCHILLENDE REDENEN. - GEEN ONDEELBAARHEID VAN HE'l' GESCHIL. - EJNIG MIDDEL DA'l' DE REDENEN WELKE DE BESLISSING
JEGENS EEN DER VE11WEERDERS RECH'l'VAARDIG'l' NIE'l' CRI'l'ISEER'l'. NIE'l'-ON'l'VANKELIJKIIEID VAN DE VOORZIENING 'rEGEN DEZE
VERWEERDER INGESTELD.

2°

l\1IDDFJLFJN TOT CASSATIE.
BURGERLIJKE ZAKEN. - l\'IIDDEL AFGELEID
UIT DE SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACHT
VAN EEN CLAUSULE VAN HE'l' COGNOSSE;;rENT.
-

TEKST VAN DE CLAURDLE TO'.l' STAVING VAN

DE VOORZIENING NIET VOORGELEGD EN NOCH
UI'f DE MELDINGEN VAN DE BESLISSING NOCH
lliT EEN S'l'UK VAN DE RECHTSPLEGING BLIJKENDE. - l\1IDDEL NIE'l' ON'l'VANKELIJK.

3° SOHIP-SOHEEPVA.ART. - VEltvoER
'l'ER. ZEE. - ARTIKEL 137 VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN OP DE ZEEVAART. - BEPALING NIE'l' 'l'OEPASSELI,TK INGEVAL VAN OPElSING DIE IEDERE Ali'LE\TERING VAN DE GOEDE-

DEREN RELET HEEF'J:.

1° Wanneer een voon:;iening in burgcd·ijke
znken te(Jcn twee 1!e1·weenleTs gericht
'is, wwnneer de bestrerlen besZissin(J, je{Jens elk van hen, op verschillencle 1;erlenen (Jestennrl is en wanneer het r;esohil
niet onrleelbacw is, inrlien het eni(J in(Je·roepen mirldel de redenen welke rle beslissin(J je(Jens een van rle venveenlers

(1) Verbr., 6 october 1960, snpra, 1961, I,
133.
Over het begrip van ondeelbaarheid, raadpl.
verbr., 18 september 1947 (Arr. Yerbr., 1947,
blz. 275; Bull. en PASIC., 1947, I, 359); 23 mei
1957 (Bull. en PASIC., 1957, I, 1152); 8 october

gewezen rechtvna1'rli(Jt niet crUiseert, is
de te(Jcn deze venveenle1· ingestelrle
voo·rzieninr; niet ont,vanlceUjlc (1).
2° Is 1viet ontvan1ceUjlc, het mirlrlel rlat
ann rle ·rechter venvijt, in cle inte1·pretatie van een cla1ts~tle van een cognossement, rle betl)'ijskra-eht wm cUe ela1ts,nle r;esehonrlen te hebben, clan wnnneer
rle tekst van rUe eln1t81tle bii de voorz·iening niet is geVOC(Jfl en noch rle bestrerlen besUssin(J noah een nnllere alcte van
rle rechtsple(Jing rle bewoorrlingen ervan
overnemen (21 .
3° Artikel 137 'Vnn (le (JecoonUneerde ·wetten op rle zeevnrtrt is n;iet toetJasseUjk
wannee1· een opeisin(J ierlere ajtevering
va.n rle goerle1·en belet heett.

(N. V. (( C01fPAGNIE ROYALE BELGO-ARGENTINE »,
'l'. DE VENNOO'l'SCHAP VAN ABGEN'l'IJNS RECHT
«LUIS DE RIDDER 'LTDA ll EN VENNOO'l'SCHAP VAN
ENGELS RECHT << BELGIAN GRAIN & PRODUCE
CDMPANY LTD ll.)
ARREST.

RET I-I OF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 december 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
I. Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door tweede verweerster hieruit afgeleid dat de voorziening niet ontvankelijk is, doordat het enig middel niet ovkomt tegen de redenen waarom het bestreden arrest haar buitcn de zaak gesteltl heeft :
Overwegencle dat aanlegster verweersters respectievelijk als bevrachter en als
geatlresseenle-llrager van het cognossement gedagvaard had ten einde, solidair
of de ene bij gebreke van de andere, tot
betaling van de vrachtprijs van een in
mei 1940 verriCht vervoer te worden verom'deeld ;
Overwegemle dat het bestreden arrest
deze vordering niet gegrond verklaart om
reden, ten opzichtc van eerste verweerster, dat, vermits de kapitein zijn verbintenissen met betrekking tot de aflevering
niet had nagekomen, de bevrachter, cUe
de goederen niet in ontvangst had kunnen
nemen, de vrachtprijs niet verschulcligcl
was, en, ten opzichte van tweede verweerster, dat deze nooit houder van het cogriossement geweest was en dienvolgens
de vrachtprijs niet behoefde te betalen;
Overwegende dat het middel niet opkomt tegen de reden waarop de jegens
tweede verweerster gewezen beslissing ge19.57 (ibid., 1958, I, 117); 22 september 1958 en
25 mei 1959 (ibid., 1959, I, 75 en 968); 27 november 1959 (ibid., 1960, I, 371).
(2)Verbr., 16 januari 1959 (BuU. en PAsiC.,
1959, I, 487); 2 juni 1960 (ibid., 1960, I, 1138).

-185grand is en die generlei verband houdt
met de reden waarop de buitenzaakstelling van eerste verweerster rust;
Overwegende dat niet blijkt dat het geschil enkel op dezelfde wijze jegens alle
partijen zou moeten beslecht worden, noch
llat een beslissing ten opzichte van eerste
verweerster, die van de jegens tweede verweerster gewezene zou verchillen, aan het
gewijsde afbreuk zou doen;
Dat clerhalve, in zover zij tegen tweecle
verweerster gericht is, de voorziening niet
ontvankelijk is;
II. In zover de voorziening tegen eerste
verweerster gericht is :
Over het midclel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1134, 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 59, 85, 112,
115, 120, 137, 142 van de wetten op de
zeevaart (samengeschakelde wetten van
21 augustus 1879, 19 juni 1902, 10 februari
1908 en 12 augustus 1911, vormend de titels I, II en III van boek II van het Wetboek van koophandel) en 97 van de
Grondwet, doordat. het bestreden arrest,
na in feite vastgesteld te hebben « dat
eerste verweerster in mei 1940 met eiseres
een bevrachting gesloten heeft voor het
vervoer door het stoomschip Anvers van
Rosario naar Antwerpen van een voor
tweede verweerster bestemde lading ma'is
en lijnzaad ll, « dat het op het tijdstip der
feiten voor het schip onmogelijk was de
door de vijand bezette haven van Antwerpen te bereiken en voor tweede verweerster
de regelmatige houdster van het cognossement te wor<len ll ; « dat gedurende de
reis het schip vanwege de Frm1se en
Britse regeringen achtereenvolgende bevelen kreeg en ten slotte zijnlading te Liverpool moest lassen . . . waar deze lading
door de Britse regering opgeeist werd ll
en cc <lat de Britse regering enerzijds aan
eerste verweerstcr als eigenares der goetleren en anderzijds aan eiseres als vervoerder vergoedingen betaalde ll, nochtans
aan de rederij elk recht op het saldo van
de vrachtprijs ten opzichte van eerste
verweerster geweigerd lweft, om reden
<lat, de kapitein het vervoercontract niet
had uitgevoerd door de vracht niet te Liverpool aan cle contractuele rechthebbende
af te leveren; dat derhalve, de rederij
niet op de clausule 7, noch op de op het
recto van het cognossement gedrukte bijzondere clausule kon steunen om de rechtvaardiging te geven dat gans zijn verplichtingen van vervoerder uitgevoerd waren, vermits, zowel het ene als het andere
veronderstelden dat er, in een andere haven dan de haven van bestemming op
bevel of onderrichtingen van regeringsoverheden, afgifte geweest was van de
vervoerde koopwaar aan een medecontractant of aan een door cleze aangeduide

persoon, hetgecn het geval van het overhan<ligen van de goederen aan een opeisencle regering uitsloot; dat het gemeen
recht tot bevestiging waarvan de bijzonclere clausule was geschreven erin bestond
dat cc de kapitein geen recht heeft op de
vrachtprijs indien hij <le goecleren aan de
contractuele rechthebbende niet afievert
en desaangaande de heirkracht op hem
weegt (art. 142 van de scheepsvaartwet) ll; <lat uitein<lelijk in het onderhavig
geval, er geen gelijkstelling kan bestaan
tussen het geval waarin <le bestemmeling
zich niet ter bestemming aanbiedt, om
reden dat cc wanneer de lading bij de aankomst opgeeist wordt, geen lading meer
beschikbaar is om, onder welke vorm ook,
tot een afievering over te gaan ll en cc dat
de omstan<ligheid dat eerste verweerster
een vergoeding ontving het feit niet wegneemt dat de goederen opgeeist en daarom niet afgelevercl werclen ll ; eerste onderdeel, dan wanneer het letterlijk in de
conclusies van eiseres overgenomen beding 7 van het cognossement, uitdrukkelijk voorziet dat, ingeval van verbocl van
toegang tot de haven van afiading ten gevolge van oorlogsomstandigheden, de aflading in de meest nabije veilige haven
cc aux risques des proprietaires ll zal gebeuren en dat de verantwoordelijkheid
van het schip zal ophouden cc quand les
marchandises seront mises a terre et delivrees dans un abri propre et st1r ll; dat
door alzo a an clit beding, gelet op de vereiste van afievering aan tle eontractuele
rechthebbende, een veel engere draagwijdte te geven clan deze die nit de bewoordingen ervan volgt, het arrest de
bewijskracht van de tussen partijen gesloten overeenkomst gesehonden heeft
(schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk W etboek) ; dat,
cloor na te laten rekening te houden met
de in clit becling bevatten conventionele
regeling van het risieo het arrest cle bindende kracht van de tussen partijen gesloten overeenkomst miskend heeft (scherrding van de artikelen 1134 vari het Burgerlijk Wetboek, 112, 115, 120, 137 en 142
van de zeevaartwet) en daarbij de eonclusies van eiseres zomler antwoord heeft
gelaten (schencling van artikel 97 van de
Gromlwet), tweecle onclerdeel, dan wanneer het op het recto van het eognossement gedrukt en in juiste bewoorclingen
in het arrest overgenomen bijzonder becling voorziet cc <lat het aan het sehip vrij
zal staan bevelen of onderrichtingen aangaande het vertrek, de aankomst, tle wegen, de tussenhavens, de ophouding, de
bestemming en de afievering te volgen ll
en verduitlelijkt cc dat de afievering in
overeenstemming met zulke bevelen of
onderrichtingen een uitvoering van het
contract en van de reis zal zijn en dat
dienovereenkomstig de vrachtprijs be-
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taalbaar zal ZIJn >>; dat, door de beslissing dat, naar de letter, dit becling een
aflevering aau de contractuele rechthebbende vereist, dan wanneer het toelaat
zich, zelfs wat betreft de levering, aan om
het even welke bevelen van de regeringsoverheden te onderwerpen, het arrest alzo
een beperkte draagwijdte aan de tussen
partijen gesloten overeenkomst heeft gegeven en de bewijskracht ervan geschonden heeft (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
vVetboek); dat door claarna te beslissen
dat, « wat de uitgedrukte becloeling betreft, partijen niets anders deden clan het
gemeen recht van artikel 142 van de
scheepsvaartwet te bevestigen », clan
wanneer cleze wettekst het verlies van de
koopwaar en, bijgevolg, de afwezigheid
van iedere mogelijkheicl van aflevering
aan de contractuele rec]J.thebbende veronderstelt, het arrest aldus in tegenspraak komt met de vereiste van deze
zelfde aflevering die, het volgens de letter
van het contract, gesteld had (schending
van artikel 97 van de Grondwet) en alzo
aan de overeenkomst van partijen een
draagwijdte gegeven heeft clie met de
tekst ervan onverenigbaar is (schencling
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burge1'lijk Wetboek), clerde onderdeel, dan wanneer bij gebreke aan enige
andere verduidelijking met betrekking
tot het ogenblik van de opeising, en tot
de vastgestelde afwezigheid ter bestemming van iedere contractuele rechthebbencle op de koopwaar het arrest niet geldig kon beslissen dat de opeising elke
aflevering, om1er welke vorm ook, onmogelijk had gemaakt (schending van artikel 97 van tle Grondwet), noch, door deze
enige overweging, cle toepassing kon verwerpen van het artikel 137 van de scheepvaartwetten dat door eiseres in haar regelmatige conclusies ingeroepen werd
(schencling van de artikelen 97 van de
Gronc1wet, 59, 85, 89, 112, 115, 120 en 137
van de scheepvaartwetten) :
Over de eerste twee ondcrdelen samen :
Over de grond van niet-ontvankelijkheia, door eerste verweerster hieruit afgeleid dat het middel, in zover daarbij
aan het arrest een schencling van sommige cla usules van het cognossement en
een miskenning van de bewijskracht van
deze overeenkomst wordt verweten, niet
ontvankelijk is, wijl aanlegster de tekst
van de overeenkomst niet ter beoordeling
aan het hof heeft voorgelegd :
Overwegende dat aanlegster v66r de
rechter over de grond haar vordering onder meer gesteund had op de clausule 7
die op de omzijde van het cognossement
gedrukt was, en op een bijzondere clan-

sule uie op de v66rzijde van dit stuk was
vermeld ;
Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat deze twee clausules een
ondeelbaar geheel uitmaken, de tweede
enkel strekkende tot verduidelijking van
de eerste, en dat het hof van beroep, om
na te gaan welke de wil van de contracterende partijen is geweest, ze allebeide
tegelijk geinterpreteerd he eft;
Overwegende dat noch het cognossement, noch de twee aangevoerde clausules
aan het hof voorgelegd en evenmin aangehaald worden in het bestreden arrest,
hetwelk, hoewel de inhoud van de bijzondere clausule in overeenstemming met de
gelijkluidende tekst van de conclusies
van de partijen overnemend, zich beperkt
tot het interpreteren van clausule 7, welke
aileen in de conclusies van aanlegster
vermeld is; dat de grond van niet-ontvankelijkheicl zoals hij geformuleerd is
dient aangenomen te worden;
In zover het eerste om1erdeel van het
middel een gebrek aan antwoord op de
conclusies aanvoert :
Overwegende dat het arrest, door te beslissen dat de goederen aan de houc1er van
het cognossement of aan elke andere contractuele rechthebbende dienden te worden afgeleverd, een passencl antwoord op
de conclusies verstrekt heeft;
In zover het tweede onderdeel van het
miclclel een tegenstrijdigheid in <1e redenen aanvoert :
Overwegencle dat, in strijcl met wat in
het middel gesteld worclt, het arrest niet
laat gelden dat « partijen niets anders
deden clan het gemeen recht van artikel 142 van de schepvaartwet te bevestigen >>; dat, na erop gewezen te hebben dat
partijen, wat de door hun uitgedrukte
wil l>etreft << niets anders deden clan het
gemeen recht te bevestigen om het nacler
te bepalen )), het eraan toevoegt dat,
« volgens het gemeen recht, de kapitein
geen recht heeft op de vrachtprijs indien
hij de goederen niet aan de contractuele
rechthebbende aflevert en dat desaangaande de heirkracht op hem weegt (artikel 142 van de scheepvaartwet) >>; dat
het arrest aldus uit gemeld artikel 142
een argument afleidt om te beslissen dat
de kapitein die, ingevolge een opeising,
de goederen aan de contractuele rechthebl>enue niet afgeleverd heeft geen recht
op de vrachtprijs kan doen geld en;
Dat de eerste twee onderdelen van het
middel in zover als ontvankelijk feitelijke grondslag missen;
Over het dercle onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
zich er niet toe beperkt er op tc wijzen
dat het schip, dat in mei 1940 voor ecn
vervoer van Rosario naar Antwerpen be-
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vracht werd, in lle onmogelijkheid ge·
steld werd de haven van bestemming· te
bereiken ten gevolge van de bevelen
welke het in de loop van de reis van de
Franse en de Britse overheid ontving en
waardoor het gedwongen werd de lauing·
te Liverpool te lassen, waar de goederen
door de Britse regering opgeeist werclen,
zodat iedere afievering onmogelijk wenl
gemaakt;
.
Overwegende dat het bovendien zonder
clubbelzinnigheid vaststelt dat er v66r be·
doelde opeising geen afievering van de
g·oeueren had plaats gehad, vermits het
onderzoekt, in de onclerstelling llat geen
opeising· zich zou hebben voorgedaan, op
welke wijze, ondanks de blokkade en de
afwezigheid van de geadresseerde in de
haven v.an bestemming·, de afievering ·had
kunnen geschieden, hetzij door aanstelling van een sequester, hetzij door het
verkopen van de lading om ter best in
het belang van de geadresseerde;
Dat de rechter hieruit wettelijk heeft
kunnen afieiden dat iedere afievering hoegenaamd door de opeising is belet geweest, en mitsdien ten deze de toepassing,
van artikel 137 van de wetten op de zeevaart heeft kunnen verwerpen;
Dat het derde onden1eel van het miclclel
feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
28 october 19GO. - 16 kamer.- Yoorzitte·r en Versla{!ge·ve·r, H. Vanclermersch,
raaclsheer waarnemencl voorzitter. - Ge7-ijkl·n-idende concl11-sies, H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste aclvocaat-g·eneraal. - Pleiters, HH. Van Ryn en Simont.

GEWIJSDE GEGANE llESLISSING, DIE DE S'l'AAT RINDT,

BESLISSING

De claad van emv orgaan -r·an rle Staa-t, in
clie hoedanigheicl gestelrl, de rl-aarl van
rle Stcutt, zdf 1tUmalcenrle, volgt wit een
1·echterHjke besl-iss·ing clie vaststelt rla·t
een ongeoorloofrle rlanrl., rloor een o1·gcw.1~
van rle Staat in rle ·witoefen•ing van zijn
fnnat-ies geplee,qrl, narleel CWd1 een rl.enle
be'I'Ol.;lcenrl heeft, rlat rlit 1W'lleel veroorzaalct we1·rl rloo·r rle rla,acl vrtn rle Staat;
een rle1:{!el-i:ike besUssing, te{!en het m·{!rtwn van rle Btaat 1t;it[!esprolcen en in
lwacht -v-an ge~oijscle ge{!rwn, binrlt a.p
even, onlw1-roe1Jel·ijke w·i.jze rle Staat als
zijn o·rg(utn (1).
(BELGISOHE S'l'AAT, MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING, 1'. N. V. << VERENIGDE ENERGIEBEDRIJVEN VAN HET SOHELDELAND Jl.)
ARRES'f.

STAAT. AANSPRAKELIJKHEID WEGENS DA·
DEN VAN ZIJN ORGANEN. 0NGEOORL00FDE
DAAD VAN EEN ORGAAN VAN DE STAAT, NADEEL
AAN EEN DERDE BEROKKEND HEBBENDE. REOHTERLIJKE BESLISSING 'rEGEN HET ORGAAN UI'rGESPROKEN El'l ZIJN VERAN'l'WOORDE·
LIJKHEID VAS'l'S'l'ELLENDE. IN KRACHT VAN

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 30 maart 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Gent ;
Over het micldel, afgeleicl uit de schenc1ing van de artikelen 25, 97 et 118 van c1e
Gronclwet, 1350, 1351 van het Burgerlijk
Wetboek, 179 van het Wetboek van strafvordering en 3 van de wet van 17 april
1878, cloorclat het bestrec1en arrest llet op
2.'5 april 1956 door cle Rechtbank van
eerste aanleg te Denclermonde in burger·
lijke zaken gewezen vonnis bevestigt,
waarcloor de Staat tot het betalen van
gans het bedrag van de dooi· soldaat Van
Buel aa:n de vennootschap « l1Jlectrische
Oentralen JJ berokkenc1e schade veroorc1eelc1 werd en zulks om reden, zo zegt het
bestreclen arrest, « dat, vermits appellant
de hoec1anigheic1 van orgaan in hoofde van
Van Buel niet betwist, de definitieve veroorcleling· van het orgaan, op burgerlijk
gebiecl de Belgische Staat in dezelfc1e
mate als zijn orgaa:n waarmecle de Staat
zich verpersoonlijkt en vereenzelvigt verbinclt, met het gevolg dat de Belgische
Staat, door cle clefinitief geworc1en ten
laste van Van Buel uitgesproken burgerlijke veroorc1elingen, op even onherroepelijke wijze als Van Buel zelf verbonclen
is JJ, clan warrneer de strafgerechten onbevoegcl zijn om kennis te nemen van de
vorcleringen welke op cle rechtstreekse
verantwoorc1elijkheic1 van de Staat steu-

(1) Raadpl. verbr., 14 april en 12 juli 1921
(Bull. en PASIC., 1921, I, 136 en 311); 13 december 1923 (ibid., 1924, I, 14); 28 februari 1926
(ibid., 1926, I, 261); 31 maart 1943 (An·.
Verbr,, 1943, blz, 75; Bnll. en PAsrc., 1943, I,
117); 29 mei en 27 december 1947 (An-. Ye1·br.,

1947, blz. 170 en 334; Bull. en PASIC., 1947, I,
216 en 437); 30 april 1953 (Arr. Ve1'b1·., 1953,
blz. 596; Bull. en PAsrc., 1953, I, 673); 3 ,november 1953 en 8 maart 1954 (Bull. en PASIC.,
19M, I, 277 en 631) ; DE PAGE, bd. II, nr 1065
en U01nplement.
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VERAN'JCWOORDELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMS'JC ONTSTAAN).

-188nen, dan wanneer zowel de door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde op
25 mei 1955 als de door het in strafzaken
uitspraak doende Hof van beroep te Gent
op 22 november 1955 in strafzaken gewezen beslissingen, Van Buel enkel persoonlijk, en geenszins als orgaan of als
vertegenwoordiger van de Staat, veroordeelden en konden veroordelen tot vergoeding van de schade die hij bij het ongeval
van 19 juni 1954 aan de vennootschap
rr Electrische Centralen ll berokkend had;
dan wanneer het derhalve de vordering is,
welke op 12 januari 1956 door de vennootschap rr Electrische Centralen ll v66r de
lmrgerlijke rechtbank ingesteld werd en
waarover het bestreden arrest beslist, die
voor de eerste maal de belangen van de
Staat, naar aanleiding van de aan voormelde vennootschap door de botsing van
19 juni 1954 berokkenc1e schade, in betwisting gesteld heeft, en dan wanneer het
bestreden arrest niet vermocht te beslissen dat de ten laste van Van Buel uitgesproken burgerlijke veroordelingen in
dezelfde maat de Staat onherroepelijk
bonden, zonder onder meer artikel 1351
van het Burgerlijk vVetboek te schenden,
in zover deze bepaling het gezag van het
gewijsde afhankelijk maakt va:n de voorwaan1e da t de eis tussen dezelfde partijen
bestaat en door hen en tegen hen in dezelfde hoedanigheid wordt ingesteld :
Overwegende dat nit het bestreden arrest en uit de stukken van de procedure
blijkt dat soldaat Van Buel die in bevolen dienst een militair voertuig bestuurde,
een ongeval veroorzaakte ten gevolge
waarvan verscheidene personen, namelijk De Letter aangestelde van de rr Vennootschap Electrische Centralen voor
Ylaanderen en Brabant ll, verwondingen
opliepen en waardoor schade aan het door
voormelde aangestelde bestuurde voertuig
van deze vennootscllap berokkend werd:
Overwegende dat het bestreden arrest
hierop wijst dat op het ogenblik van het
ongeval soldaat Van Buel de hoedanigheid
van orgaan van de Staat bezat, welke hoec1anigheid overigens niet betwist wordt;
Overwegende dat soldaat Van Buel, vervolgd v66r de correctionele rechtbank, op
25 mei 1955 veroordeeld werd tot een geldlwete en tot schar1eloosstelling van al het
door de vennootschap geleden nadeel,
welke veunootschap zich lmrgerli.ike parti.i gesteld had; dat het vonnis geoordeeld hacl clat de gehele aansprakelijkheitl voor gezegd ongeval op de militaire
bestuurder rustte en het de terzelfder tijd
vervolgcle aangestelde van de vennootS0hap, buiten zaak heeft gesteld;
Overwegende dat de Belgische Staat
slechts als burgerlijke partij tegen De
Letter in de zaak tussenkwam ;
Dat de rechtbank, ingevolge de vrij-

spraalr van deze laatste, zich onbevoegd
verklaarde om over de ten dezes laste gevorclerde schadevergoeding uitspraak te
tloen;
Overwegende dat soldaat Van Buel geen
hoger beroep heeft ingesteld tegen die
beslissing waartegen alleen het openbaar
ministerie en de Belgische Staat, deze
laatste in hoedanigheid van burgerlijke
partij, hager beroep instelden waarop een
arrest van het Hof van beroep te Gent
van 22 uovember 1955 uitspraak heeft gedaan waarbij een deel van de verantwoordelijkheid ten laste van De Letter
gelegd werd;
Overwegende dat het bestreden arrest
terecht beslist dat, in zover het over de
burgerlijke vordering van verweerster
tegen soldaat Van Buel uitspraak doet
het vonnis van 25 mei 1955 de Staat bindt;
Overwegende, iuderclaad, dat nit het
overigens door de voorziening niet bestreden principe dat elke daad van het orgaan
van de Staat, in die hoeclanigheitl gesteld,
de daad van de Staat zelf uitmaakt, volgt
clat een rechterli.ike beslissing, waarbij
vastgesteld wordt cia t nacleel a an een
derde door een door een orgaan van de
Staat in de,- uitoefening van zijne functies
gepleegde ongeoorloofde daad berokkend
werd, daarcloor zelf vaststelt dat dit nadeel veroorzaakt werd door de daac1 van
de Staat die, bijgevolg, deswege in dezelfcle maat als zijn orgaan aunsprakelijk
is;
Overwegende dienvolgens dat het arrest
wettelijk en zonc1er de in het midclel aanged uic1e wetsbepalingen te schenden, beslist heeft dat de onhelTOelJ<elijke veroorcleling van het orgaan, op bnrgerlijk
gebiec1, de Belgische Staat in dezelfcle
maat verbinclt als zijn orgaan met wie
hij zich verpersoonlijkt en vereenzel vigt,
met cUt gevolg clat de Belgische Staat,
door de definitief geworden burgerlijke
veroordelingen uitgesproken ten laste van
Van Buel, op even onherroepelijl~:e wijze
gebonden is als Van Buel zelf;
Dat het mid del naar recllt faalt;
Over het tweede midc1el, afgeleid nit cle
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1350, 1351 van llet Burgerlijk
Wetboek, 4 en 21 van de wet van 17 april
1878, doordat het bestreden arrest het beroepen vonnis bevestigt, waarbij aanlegger
\'eroordeeld werd tot betaling aan de
naamloze vennootschap rr Electrische Centralen voor Vlaam1eren en Brabant ll van
het integraal bedrag van cle schade, cUe
door bewuste vennootschap geleden werd
ingevolge de botsing welke op 19 juni 1954
te Beveren-Waas tussen een haar toebehorencle, en door c1e chauffeur De Letter
bestnurcle antomobiel en een door solc1aat
Yan Buel bestuurde vrachtwagen van l1et
leger plaats grcep, clan wanneer cle zesde
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-189kamer van l).et Hof van ueroep te Gent,
die op 22 november 1955 over de gevolgen
van voormeld ongeval uitspraak ueed,
lleslist had << dat de font van De Letter
deze van Van Buelniet uitsluit, noch omgekeerd; dat lleider fout oorzaak was van
de aanrijuing en van de aan de Belgische
Staat veroorzaakte schade; dat de verantwoordelijkheid onder de verclachten client
vercleelcl te worden en clit, em wq~to et
bono, voor de helft lastens elk van hen ll;
clan wanneer uerhalve het llestreclen arrest, verre van door het inachtnemen van
de gewijsde zaak een tegenstrijdigheicl in
het rechtspreken te vermijden, integen(leel een ueslissing heeft geveld welke
onverenigllaar is met het allsoluut gezag
dat aan wat in strafzaken uefinitief gevonnist is verllonclen is :
Overwegende clat het op 22 november
1955 door het Hof van ueroep te Gent op
hoger beroev• van de Belgische Staat in
hoedanigheid van burgerlijke partij tegen
De Letter gewezen arrest geen uitspraak
heeft gedaan en niet mocht cloen over het
g·eschil tussen v~rweerster en sbldaat
Van Buel;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om cUe redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
28 october 1960. - 1e kamer. - VoorzUter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemencl voorzitter.
V erslaggeve·r,
H. Bayot. Geli.ilclnidende concl1tsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
aclvocaat-generaal. - Pleiters, HH. de
Harv·en en Van Ryn.
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1° DOUANEN EN AOCIJNZEN. -

REGELUATIG PROCES-VERBAAL VAN DE ADM:INISTRATIE. MATERIELE VASTSTELLING. BEWIJSKRACIT'f. - PERKEN.
2° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - BEKEN'l'ENIS.- 0PRECH1'HEID. - SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE FEI'l'ENRECHTER.
~;an clo·uamen ena.ccijnzen, een 1·egelmat-ig tJroces-ve·rba.al
vnn de aclmin·ist1·atie een cloo1· cle verbaUsanten binnen cle tw-rl;;en van hnn
(l;lnbtsbevoegfllwid
gedane
mate·r'ii!le
vaststell-ing beva.t, •penlient cz.it procesverbaal geloot wa.t flie vaststelling betrett tot<lat ae valsheicl (z.anrvan be1.ve'
zen ~vorat (1). (Wet van 2G augustus

io Wannee·1·, in zaken

1822, art. 239.)

2o De beoonlel-ing van de op1·echtheid

~;an

een- belcentenis, in stratzaJcen, behoo1·t
tot de soeve1·eine rnacht van <le feiten·rechte1· (2).

'f.

(M:EVISSEN,
BELGISCRE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 4 februari 1960 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het micldel, afgeleicl uit de schencling van de artikelen 233, 234, 239 van
de algemene wet over de heffing van de
rechten van invoer en van de accijnzen,
123, 124 en 125 van de wet van 15 april
1896, en 97 van de Gronclwet, cloordat het
bestreclen arrest aanlegger schuldig verklaart aan het exploiteren van een geheime stokerij waarvan de apparaten en
gereeclschappen een totale inhoucl van
100 tot 200 hectoliter hadden, op gTond
van het proces-verbaal clat op 9 mei 1958
door de verificateurs van de douanen en
accijnzen opgemaakt werd, clan wanneer
clit proces-verbaal geen materH~le vaststelling, door hen, ten aanzien van die
inhoud bevatte, en geloof verdiende, totclat de valsheicl ervan bewezen zou zijn,
ten aanzien van de verklaring die, naar
de beamllten vaststelclen, door aanlegger
op 6 fellruari 1958 te lnmnen overstaan
afgelegcl was, cloch niet ten aanzien van
cle oprechtheid van die verklaring en cle
juistheicl van de claarin opgegeven feiten,
onder meer van het feit clat de toestellen
en gereeclschappen van Sint-Pieters-Woluwe overgebracht waren naar Bonlez
waar zij in beslag genomen waren, en
clan wanneer niets in het dossier het mogelijk maakte de inhoucl van de gereeL1schappen te bepalen, wat aanlegger deed
gelclen in conclusies welke het arrest niet
beantwoord heeft :
Overwegende dat het midclel betrekking
beeft op het lleclrag van de gelclboete
uitgesproken ten laste van aanlegger die,
zoncler kritiek te uiten tegen de beslissing betreffelllle zijn deelncming aan het
exploiteren van een geheime stokerij, betoogt clat de feitenre.chter de beslissing,
dat de in de fabriek aanwezige gereeclschappen een inhoud van 100 tot 200 hectoliter hadden, noch wettig gerechtvaarcligd, noch regelmatig met redenen omkleed heeft;
Overwegencle dat het arrest erop wijst,
(1) Verbr., 22 juli 1959 (Bull. en PASIC., 1959,
I, 1134).
.
(2) Verbr., 19 october 1959 (Bull. en PAsiC.,
1960, I, 208).
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enerzijds, dat aanlegger, op 6 februari
1958 ondervraagcl door twee verificateurs
der accijnzen, aan die beambten verklaarcl heeft, onder meer, dat, nadat de
geheime stokerij waarover de vervolging
loopt te Sint-Pieters-Woluwe gevestigd
en gebruikt was, « geheel l1e installatie
omtrent de 6" februal'i 1957 overgebracht
was naar Bonlez waar zij in augustus
1957 door de accijnzen van Waver in beslag genomen was ll en dat deze in een
regelmatig opgemaakt proces-verb~al neergelegde verklaring client te worden beschouwd als werkelijk afgelegd, het tegenbewijs niet geleverd zijncle, en, anderzijds, dat nit het v66r het hof van beroep
gedane onderzoek blijkt dat de te Bonlez
hi beslag genomen installatie van o·eheime
stokerij toestellen en gereedschappen met
een inhoud van 131 HI. 71 omvatte;
Overwegende dat het arrest, aileen wat
betreft de inhoud van de door aanlegger
afgelegde en in het proces-verbaal opgetekende verklaring aanneemt dat clit stuk
geloof verdient totdat de valsheid daarvan bewezen wordt :
Dat de feitenrechter, soeverein de oprechtheid en de juistheid van die verklaring beoordelende, wettig daarin het bewijs ervan heeft kunnen vinden dat dezelfcle toestellen en gereedschappen door
aanlegger achtereenvolgens geinstalleerd
waren te Sint-Pieters-Woluwe en te Bonlez, en dat bijgevolg hun identieke inhoud
100 tot exclusief 200 hectoliter was ;
Dat de feitenrechter, door het aanduiden van de elementen waarop hij zijn
overtuiging in cUt opzicht gesteund heeft,
een passend antwoord verstrekt heeft op
de conclusies waarbij aanlegger deed gelden dat niets in het dossier de verklaringen van het bestuur aangaande de inhoud
van de toestellen en gereedschappen rechtvaardigde; dat het mid del niet kan ingewilligd worden;
En overwegende dat de substantH!le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
31 october 1060. - 2" kamer. - Voo1·zttter en verslnggever, H. Giroul, voorzitter. - Gez.ijkluiclencle conclusie, H. Delange, advocaat-generaal. Pleiters,

HH. Delecleye en Docken (heiden van de
Balie bij het Hof van beroep te Brussel).

2e
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31 octoher 1960

HEOHTDANKTIJN. S'l'RAFZAKEN. ARREST VAN YEROORDELING DA'l' ZICH ERTOE BEPERKT DE ELEMENTEN NADER TE OMSCHRIJVEN
VAN HE'l' BEDRIEGLI.TK OPZE'l' IN DE PER:lniN
VAN DE 'l'ELASTLEGGING. vVET'l'ELIJKHEID.

F)telt geen nncle1·e teiten in de 11laats vnn
cUe wellce het voo·rwe1'1J vnn de 'l:ervolging mnlcen en ·wijzigt de q1tnz.ifioatie
ervnn n·iet, het arrest vnn veroonleling
dnt zioh ertoe bez;erlct, in de z;erken van
cle telnstlegging, de elementen van het
bed·r·iegz.ijk opzet ·ncule1· te omsohrijven (1).
(HOUTMAN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 februari 1960 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleicl nit de
schending van de artikelen 193, 196, 213
van het Strafwetboek, 130, 182, 211 van
het vVetboek van strnfVordering en 7 van
de wet van 1 mei 1019, doordat, aanlegger
bij de beschikking van de Raadkamer van
de Rechtbank te Brussel van 20 september 1958 alsmede door de dagvaarding,
betekend ten verzoeke van de heer procureur des konings, verwezen zijnde naar
de correctionele rechtbank ter zalre van
het plegen van een valsheid in de akte
van oprichting van de vennootschap Oobruxa, «met het cloel bedrieglijk verschei<lene gelc1leningen te bekomen ll, het
bestreden arrest hem veroordeelt nit
hoofde van het gedaan hebben van deze
onjuiste aangifte met het oogmerk aan
een medebeklaagde, Adele Syts, die toentertijd zijn vriendin was, haar benoeming
tot een l>ezoldigde functie als beheerder
in voornoemde vem10otschap te verschaffen en bovendien een vermeenlering van
zijn eigen zaken te verkrijgen; clan wanneer, daar het bedrieglijk opzet of het
oogmerk om te schaden een wezenlijk element van het misdri.if van valsheicl is,
het vervangen van het aanvankelijk ten
laste gelegde bijzonder opzet door een ander bedrieglijk opzet een wijziging van de
aard van het strafbaar feit ten gevolge
heeft, en dan wanneer, al vermag de
strafrechter de qualificatie van de, bij hem
aanhangige feiten te wijzigen, het hem
daarentegen verboden is andere strafbare
(1) Raadpl. verbr., 28 februari 1955 (A;·r.
Vm·b;·., 1955, blz. 551; B~tll. en PAsrc., 1955, I
714) en 2 februari 1959 (Bztll. en PAsrc., 1959:
I, 564).

_-- ]__
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welke in de beschikking van verwijzing
en de dagvaarding omschreven zijn :
Overwegende dat aanlegger en andere
beklaagden ingevolge een beschikking van
de raadkamer, van de Rechtbank van eerste aanleg te Drussel naar de correctionele rechtbank verwezen werden ter zake
van, « met bedrieg·lijk opzet of met het
oogmerk om te schaden, valsheden in
handelsgeschriften of in lWi vate geschriften te hebben gepleegd... wijl onder
meer ll, aanlegger en bedoelcle beklaagden, « met het doel bedrieglijk verscheidene geldleningen te bekomen, in de akte
van oprichting van de naamloze vennootschap Comptoir bruxellois d'assurances
et de prets... opgemaakt de 3e november
1955... valselijk vastgesteld of doen vaststellcn hebben dat de 760 aandelen van
1. 000 frank, die het gedeelte van het ingetekende kapitaal uitmaken, werkelijk
door een bepaling in specH\n volgestort
waren ... , hoewel geen betaling in specH\n
in werkelijkheid verricht was ll;
Overwegende dat, wat aanlegger betreft, het bestreden arrest erop wijst dat
het bijzoncler opzet « erin bestaat getracht
te hebben zich winsten of een onrechtmatig voordeel te verschaffen, door wetens
bij te dragen tot het in het leven roepen
van een verdichte vennootschap waaraan
hij de schijn van de werkelijkheid gaf ll,
en zegt << dat, wat tweede beklaagde betreft, de oprichting van die vennootschap
diende te leiden tot haar benoeming tot
een bezoldigde functie als beheerder van
bedoelde vennootschap; dat zij, wat derde
beklaagtle (hier aanlegger) aangaat, ten
doel hatl tlit voordeel te verschaffen aan
Adele Syts, clie toentertijd zijn vriendin
was en bovendien een vermeerdering van
zijn zaken ll;
Overwegende dat de feitenrechter, door
zijn beslissing op deze gronden te steunen, de qualificatie niet gewijzigd, noch
andere feiten in de plaats gesteld heeft
van de bij hem door de beschikking van
verwijzing aanhangig gemaakte feiten;
Dat hij zich ertoe beperkt heeft, zoals
de eerste rechter v66r hem reecls gedaan
had, cle elementen nacler te omschrijven
van het bedrieglijk opzet dat op algemene
wijze in de telastlegging· genoemd was;
Dat bovendien uit de v66r het hof van
berocp genomen conelusies blijkt dat aanlegger in dat opzicht zijn verweermiclclelen h~ft doen gelden;
Dat het midclel niet gegrond is;
Over het tweetle midtlel, afgeleid uit de
schentling van de artikelen 66, 165, 189,
190, 211 en 322 van het Wetboek van strafvordering en van de rechten der verdediging, cloorclat cle veroordeling, bij het besti·eden arrest tegen aanlegger uitgesprokcn, bepaald wercl, onder meer, door de

clepositie verricht door de persoon Van de
Velde op de terechtzitting van de correctionele rechtbank van 9, april 1959, en
doordat, meer in het bijzoncler, het bestreden arrest in bedoelcle clepositie het bewijs van het aanlegger ten laste gelegde
bijzonder opzet wil vinden, clan wanneer
Van de Velde niettegenstaancle het verzet
van aanlegger bevestig·d in de door hem
neergelegde conclusies, als g·etuige onder
ede g·ehoord werd, hoewel hij in regelmatige conclusies reeds stellig cle hoedanigheid van burgerlijke partij aangenomen had :
Overwegende dat het bestreden arrest,
om zijn beslissing te staven, uitclrukkelijk de getuigenis van Van de Velde inroept;
Overwegende dat uit geen enkel stuk
der procedure blijkt dat, to en hij als getuige gehoord werd, op de terechtzitting
van 9 april 1959, Van de Velde reeds een
partij in het geding was; dat hij pas op
een latere terechtzitting, namelijk op
22 april 1959, verklaard heeft zich burgerlijke partij te stellen en in deze hoedanigheid conclusies genomen heeft;
Dat het middel naar recht faalt;
En overwegende dat de substantH\le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
31 october 1960. - 2e kamer. - Voo,rz'itteT, H. Giroul, voorzitter. - Ve1'Sla(JgeveT, H. Polet. - GeUjlcl1tidenae concl'll8'ie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
Ple'iteT, H. Demeur.
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RECHTDANKEN.
STRAFZAKEN.
l\1ACHTEN VAN RET VONNISGEREOHT. - BEPALING VAN DE DOOR DE DAGVAA,RDING VOORIZIENE
FEI1'Ell\ - DAGVAARDING NIET ONTAARD. SOEVEREINE BEOORDELlNG VAN DE FEITENRECH'l'ER.
Het behoo1·t cle 1'echte'l' te oordelen, valgens (]e elementen vnn cle za,alc, or ee·n
teit -rtl dwn niet aoo1· de clagvaanUn(J
voorzien is,· voo1' zoveel hij cleze n'iet
ontaanlt, mcw,]ct z·ijn beoorcleUng over
cUt tmnt een of)sl'issin(J 'in feite uit wellce
nan het toez·icht van het Hof ontsnapt (1).

(1) Verbr., 17 november 1958 (Bull. en PAsrc.,
1959, I, 275).

-192(BELGISOHE STAAT, MINISTER
'l'. GIAUX.)

VAN

FINANCIEN,

ARREST.
HET HOF; - Gelet op llet bestreden
arrest, op 15 maart 1960 gewezen door het
Hof van beroep te Lnik;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding, onder meer, van artikel 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
beslist dat bij het hof van beroep niet
aanhangig was het misdrijf, erin bestaande dat verweerster op 25 october 1956 een
ontoereikende huurwanrde voor de slijterij van ter plaatse te gebruiken gegiste
dranken, dte zij dreef te Verviers, rue de
la Station, 23, aangegeven heeft, dan wanneer de dagvaarding om v66r de Oorrectionele Rechtbank te Verviers te verschijnen, welke op 6 juli 1959 aan verweerster
betekend werd, uitdrukkelijke voormelde
telastlegging, waarover de eerste rechter
trouwens uitspraak gedaan had, inhield :
Overwegende dat de aan verweerster
!1etekende dagvaarding een interpretatie
vergde; dat zij iinmers tot doel had het
toepassen van onderscheiden onder nummers 1 tot 6 opgesomde straffen en maatregelen, welke gesteld waren op de misdri,iven aileen waarover de fcitenrechter
uitspraak gedaan heeft;
Overwegende dat, al was in de dagvaarding erop gewezen dnt een ontocreikendhcid in de nangifte, betreffende de hunrwaarde van de slijteri.i, vastgestelc1 was,
dnarin slechts toepassing gevorderd wenl
van een enkele geldboete, gelijk ann tweemual de gedcelteli,ike !Jelasting, van welke
geldboete de toepnssing kon gereclltvnarcligd wezen door de vervolging, ingesteld
uit hoof<le van het niet betalen van de
nan vullende bela sting binnen ti en dagen
na de betekening van de schatting;
Overwegende derhnlvc dat, waar het
van mening is dat door het bestu'ur
slecl1ts een vervolging ingesteld was wegens het feit dat het in artikel 31 van het
koninklijk beslnit van 3 april 1953 omschreven misdrijf oplevert, en niet wegens
het feit dat het in artikel 23 vtm evengemelil besluit omschreven misdrijf kan opleveren, het hof van beroep van de dagvaanling geen met haar termen onverenigbare interpretatie verstrekt heeft; dat,
daar er nnmens aanlegger geen conclusies
genomfm waren, het niet behoefde zijn beslissing in dit o]Jzicht nityoeriger met redenen te omldeden;
Overwegende ten slotte dat, in strijd
met de in het middel voorge!Jrnchte sterling, de eerste recllter met cle ontoereikemlheid van aangifte slcchts rekcning
gehouden had naar aanleiding van het
onderzock aileen van de overtreding van

voormeld artikel 31, welke het bewezen
verklaard had;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
31 october 1960. - 2° kamer. - VoorzUter, H. Giroul, voorzitter. - Ve1·slagge·ve1·, H. de Waersegger. GeUjklttidende oonol·usie, H. R. Delange, advocaatgeneraal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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1° WET EN KONINKLIJK BESLUI'r.

INTEHPRETATIE. lVIATE WAARIN DE
REOHTER OP DE YOORBEREIDENDE WERE:ZAAMHEDEN YAN DE WET AOH1' J\fAG SLAAN.
2° :OVERSPEL EN ONDERHOUD VAN
BIJZI'l'. - 0NDERHOUD VAN BI.JZIT. EOHTELI.JK HUIS. - WET VAN 30 APRIL
1958. - DRAAGWI.JD'l'E.
3° VONNISSEN EN .ARRESTEN.
STRAFZAKEN. - S'l'UKKE!'! 'l'OEGEZONDEN AAN
DE REOH'l'ER DOOR EEN PARTI.J TI.JDENS DE
BEllAADSLAGING. - EYENTUELE WEDEROPENING VAN DE DEBAT'l'EN. - SOEVEREINE BEOORDELING VAN DE ~'EITENREORTER. - VERWERPING VAN DIE STUKKEN 'ZO DE DEBAT'l'EN NIET
HEROPEND WORDEl'!.
4° MIDDELEN TOT O.ASS.ATIE.
STRAFZAKEN, - J\1IDDEL DA'r EEN FEITELI.JE:E
BEOORDELING YAN DE RE=TER ORITISEERT.
- J\'IIDDEL NIET ONTVANKELI.JK.
.
1o Indien de 1;oorbereirlende we1"lczaamhe!len vMt een wet niet ingeroepen l.mnnen worden ·in tegenstelling met de
klare en dtt·ideU.ilce wetteli.ike telvst,
k·unnen z·i.i in {toht genomen 1.vo1Ylen mn
rle d·raa.gwijdte van d·ie telcst te bevestigen zoa.ls zij ·wit zijn termon blij let (1).

2° De wet va1t 30 apr-il 1958 betreffende
de wecle·rzijdse 1·eohten en verpUohtin-·
gen van eohtgenoten heett het beg1'itJ
van het eohtelij k htt"is niet uewi.izigd
voor de toepa,ssing van cat·ilcel 389 1Xtn
het Strafwetboelc (2).

3o TVnnneer een tmrti:i stu.lcken tijdcns de
beTandslarting wenst oveT te leggen, lcacn
zij te dien einde sleohts om een tve(leT-

(1) Yerbr., 4 april1957 (Bnll. en PAsrc., 1957,
I, 952); verge!. verbr., 21 april 1960 (ibid.,
1960, I, 966).
(2) Verbr., 17 october 1960 (Bull. en PAsrc.,
1961, I, 174).
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Overwegencle dat hij die een wet uitlegt
van haar voorbereidende werkzaamheden
geb1~uik mag maken om haar draagwijdte,
zoals zij nit haar termen blijkt te bevestigen;
Overwegende, enerzijcls, dat nit de tekst
van en de voorbereidende werkzaumheden
tot de wet van 30 april blijkt. dat, al
4° Is niet ont<Ua·nlwli:il.:, het micldel clctt wordt de plicht van samenwoning cler
een teiteUjlce beoonleling van cle ·rechte1· echtgenoten normaal in de echtelijke verblijfplaats uitgeoefend, ue man en de
critiseert (2).
vrouw evenwel allebei het recht behouden
om in ieclrre woning van hun echtgenoot,
(LDCUFIER, T. LEDOUX.)
al is het een gelegenheidswoning, ontvangen te worden;
ARREST.
Dat anderzijds, in de loop van die voorbereidende werkzaamheden, de wetgever
HET HOF; - Gelet op het bestreden uit([rukkelijk verklaard heeft dat het in
arrest, op 27 junuari 1960 g-ewezen door artikel 389 van het Strafwetboek omschrehet Hof van beroep te Brussel;
ven wanbedrijf van onderhoucl van bijzit
o,·er het eerste middel, afgeleid nit de in het echtelijk huis zal mogen vastgeschemling van de artikelen 387 en 389 van stelcl, evenals thans, overeenkomstig de
het Strafwetboek, en 213, 229 en 230 van uitleg·ging die door de rechtbank van de
het Burgerlijk Wetboek, eerste onderdeel, woorden « echtelijk huis )) verstrekt is, op
tioordat het hof van beroep, onder over- iedere plaats waar de echtgenoot kan beneming van de redenen van de eerst rech- schouwd worden als zich ten zijnent beter, zijn beslissing gesteund heeft op een vindende;
Waaruit volgt dat het tweede en het
beweerde gelijkheid van de rechten en
plichten der echtgenoten welke tegenge- <lerde onderdeel van het middel naar
sproken wordt door de duuliteit van de recht falen;
teksten der artikelen 387 en 389 van het
Over )let eerste onderdeel :
Strafwetboek, tiie door tie wet van 30 april
Overwegende dat nit het op het tweede
1958 niet gewijzigd zijn; tweede onderdee!, doortiat het hof van beroep zich ten en het derde onderdeel vcrstrekte antonrechte gebonden geacht l1eeft door de woord blijkt dat het middel in het eerste
uitlegging welke door tie commissie voor omlerdeel oplwmt tegen een in de beslisjustitie van de Senaat (doc. nr 3!6, zitting sing ten overvloecle gegeven beschouwing
en dat dit onderdeel van het miclclel dien19•56-1957) gegeven is, dan wanneer genoemcle commissie, die voorzeker de volgens bij gebrek aan belang niet ontvanmacht heeft tot interpretatie van de tekst kelijk is;
clie zij aannam, geen hoedanigheid had
Over het tweecle midclel, afgeleicl uit de
om tegelijkertijd cle teksten van de arti- schending van de rechten der verdcdiging,
kelen 387 en 389 van het Strufwetboek te doordat het hof van beroep, zonder de
interpreteren; derde onderdeel, doordut wederopening van de debatten te gelasten,
het hof van beroep als echtelijk huis be- daaruit een nota verworpen heeft welke
schouwd heeft, na de wet van 30 april door de raadsman van aanlegger tijdens
1958, een under appartement dan de echde beraadslaging aan het hof was gezontelijke verblijfplauts der echtgenoten, den ten antwoord op een documentatie die
vastgesteld door hen in overeenstemming, door het openbaar ministerie op de teofwel door de man ofwel door ·een rech- rechtzitting ingeroeDen was en waarvan
ter lijke beslissing :
beklaagde geen kennis had gekregen, zonder trouwens te onderzoeken of beklaagde
Over het tweede en het derde onder- daarvan
had kunnen kennis gekregen helldeel :
ben, en doordat het hof van beroep uitOverwegenlle dat aanlegg·er aanvoert drukkelijk op de interpretatie van het
dat de wet van 30 april 1958 als weerslag openhaar ministerie gesteund heeft, aldus
heeft het begrip << e.chtelijk huis )), voor- te dien aanzien het onderzoek van de arkomende in artikel 389 van het Strafwet- gumenten van de beklaag·de uitsluitende :
boek, te wijzigen; dat hij aldus de draagOverwegende clat, wanneer een partij
wijdte van die wet in diseussie brengt;
wenst na de sluiting van de debatten een
nota over te leggen, zij te <lien einde
slechts om een wederopening daarvan kan
verzoeken; dat de rechter aan wie tijdens
(1) Verbr., 30 mei 1960 (B·ull. en PAsrc.,
de beraadslag·ing derg·elijke nota wordt
1960, I, 1117).
voorgelegcl soeverein oorcleelt of een we(2) V erbr., 19 september 1960 (Bull. en
deropening van de debatten opportuun is
PASIC., 1961, I, 73).
ozJening van de debatten venzoelcen,
ma.atregel waa·rvan de 1·echte·r de gepastheicl beoonleelt. Zo de 1·echter besUst
dat er geen cwnleiding ·is tot de wedC1'opening <Uan cle cleba.tten, lw11 hij aileen
ttit de zyroceclttre cle stttlc,lc,en ve·rwe·rpen
wellce hent ove1·gelegcl wenlen wanneer
de zaa k In beraa.d geho·u.aen was (1).

VERBIR•.,

1961. -
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en, ingeval hij van mening is dat hij deze
maatregel niet behoeft te treffen, hij bedoelde nota aileen uit de procedure kan
verwerpen;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schcnding van artikel 97 van de Grondwet, doordat het llof van beroep geen
antwoord gegeven heeft op het verweermidtlel afgeleid hieruit dat de onderzoeksrechter geen regelmatige tegenoverelkaarstelling gelast heeft :
Overwegende dat aanlegger bij conclusies v6r6r het hof van beroep deed gelden
dat de onderzoeksrechter, zich rekenschap ervan gevende dat de gedane vaststellingen ontoereikend waren, aanvullende verrichtingen gelastte, << dat evenwei de confrontatie cUe hij bevolen had
er geen was, vermits er een nieuwe ondervraging van concludent - hier aanlegger ~ plaats had door de adjunct-commissaris met wie hij had moeten worden
geconfronteerd ll, en dat aanlegger eruit
afleidde « dat van de gezamelijke feiten
waarin de eerste rechter een gel1eel van
verm6edens gezien heeft een verklaring
lmn gegeven worden welke het misdrijf
uitsluit ll;
Dat aanlegger mitsdien bij conclusie
niet beweerde dat de tegenoverelkaarstelling onregelmatig was, maar dat, wegens het niet tegenover elkaar stellen de
bewijselementen die ten blijke van het
misdrijf overgelegd werden ontoereikend
waren;
Overwegende dat bet hof van beroep,
door erop te wijzen dat c1e « vaststellingen welke door de verbalisanten in de
loop van een regelmatige huiszoeking gedaan en onder ede bevestigd werden ll
het misdrijf hebben bewezen, de conclusies van annlegger op passende wijze
beantwoordt;
Dat bet micldel feitelijke grondslag
mist;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
scllending van de artikelen 8, !), 11, 71
van llet Wetboek van strafvordering,
doordat de door de apostil van de onderzoeksrechter van 8 september 1958 gelaste
tegenoverelkanrstelling, en evenmin de
door hem bevolen opsporing nopens de
vrouwenklederen die zich in de bibliotheek bevonden uitgevoerd werden :
Overwegende dat aanlegger niet aanvoert dat het niet uitvoeren van de onderzoeksverrichtingen waarvan in het middelgewag dit onderzoek onwettig maakt;
Overwegende dat de feitenrecllter soeverein geoordeeld heeft of de ten deze
verenigcle bewijselementen volstonclen om
zijn overtuiging tot stand te brengen ;
Da t het midclel niet ontvankelijk is ;

En overwegende clat de substnntHlle of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat cle
beslissing overeenkomstig de wet is;
In zover cle voorziening gericht is tegen
cle over de burgerlijke vorclering gewezen
beslissing :
Overwegencle dat aanlegger geen bijzonder micldel cloet geld en;
Om die reclenen, verwerpt cle voorziening; veroordeelt aanlegger tot cle kosten.
31 october 1960. - 2• kamer. - TToorzUter, H. Giroul, vooi'zitter. - Ferslaggeve·r, H. Louveaux. Gelijlclu'i(lencle
conclnsie, H. R. Delange, aclvocaat-gene-

raaL
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KAMER.-

VERNIELING V .AN EEN .ANDERS ROERENDE EIGENDOMMEN. - MrsnRIJ~'
VOORZI&'I' DOOR ARTIKEL 559, 1°, VAN HET
STRAI!'WETBOEK. -

BEGRIP.

Overt1·ee(lt' rYrtikel 559, 1°, van het Stn~t
wetboek h'ij (z,ie, buUen cle ge1xtllen vo·o1'z'ien bij hoof(lstnk III, titel IX, boek II,
van (lit wetboek, een an(le?·s roe1·encle
voorwertJ vri,jwimg· bescha.(Ugt of vernielt, zelfs zo cle eigenaa1· zich zelf voo·rstelcle (lit voonverp te vern·ielen.
(OHAIDRON.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 6 april 1960 in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Reclltbank
te Neufchilteau;
Over het enig midel, afgeleid uit de
schending van artikel 559, 1 o, van het
Strafwetboek, cloordat het bestreden vonnis aanlegger uit hoofde van vernieling
van een ander roerend eigendom veroorcleeld heeft, bi,i toepassing van artikel 559,
1 o van het Strafwetboek, clan wam1eer
c1e'ze wetsbepaling niet cliegene strafbaar
stelt die een zaak in overeenkomst met
haar aarcl en haar bestemming gebruikt,
en clan wanneer aanlegger, door llet aanstr:lwn van de lout van een vuurpijl waardoor o~J de «grand-place ll te Bertrix een
vuurwerk afgesclwten wercl, cUe vuurpi,il voor zijn normaal gebruik heeft doen
clienen, op cle bepaalde plaats en een paar
minuten v66r het ogenblik waarop hij zou
gebezigcl worden, en clan wanneer deze
wetsbepaling slecllts van toepassing is
indien de vernieling aan een antler cen

1_::-

-

195

nadeel berokkend heeft en er ten deze uit
het dossier blijkt dat aanlegger door zijn
daad geen nadeel veroorzaakt heeft; en
dan wanneer het onjuist is te zeggen,
zoals het vonnis gedaan heeft, dat het
aannemen van de stelling van aanlegg·er
ertoe zou leiden alle roerende voorwerpen
die voor het gebruik te niet gaan aan de
toepassing van de wet te onttreken :
Over de eerste twee onderdelen samen ·:
Overwegende dat artikel 559, 1°, van het
Strafwetboek, diegenen straft die, buiten
de gevallen voorzien bij hoofdstuk III,
titel IX, boek II, van het Strafwetboek,
een anders roerende eigendommen vrijwillig beschadigen of vernielen; dat cleze
wetsbepaling van toepassing is, wat het
gebruik of de bestemming ook zij die de
eigenaar van het beschadig{le of vernielde
voorwerp zich vo6rnam daarvan te maken
of daaraan te geven;
Overwegende dat het bestreden vom1is
vaststelt « dat beklaagde - hier aanlegger - door lle litigieuze vuurpijl te ontsteken, de vernieling· van een aan een
ancler toebehorend roerencl voorwerp veroorzaakt heeft >l; dat er niet betwist is dat
deze vrijwillige vernieling plaats had buiten Lle in hoofdstuk III, titel IX van
boek II van het strafwetboek omschreven
gevallen; dat het vonnis wijders soeverein vaststelt dat lle vernieling « daarenboven aa:n de rechtmatige eigenaar een
nadeel berokkend heeft ll; dat, daar de
vereisten tot toepassing van voormelcl artikel 559, 1 o, aldus verenigd zijn het vonnis zijn beslissing wettig gerechtvaardigd
heeft; dat de eerste twee onderclelen van
het middel niet kunnen ingewilligd worLlen;
Overwegende dat het milldel in het
derde onderdeel tegen een door het vonnis
ten overvloede gegeven beschouwing opkomt en bijgevolg bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substanWlle of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroonleelt aanlegger tot de kosten.

ze

31 october U60. kamer. - Vo-orzitter, H. Gh·oul, voorzitter. - Ve1·slaggever, II. de Waersegger. GeUjlcln·idende conclu.s-ie, H. Delang·e, advocaatge~eraaL - Pleite1·, II. Rousseau (van de

bahe te Neufchftteau).
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31 october 1960

1° VERKEER. - VLUCHTMISDRIJF. - INBREUK OP DE WE'fGEVING OP DE POLITIE VAN
RET WEGVERKEER. - BES'l'UREN VAN EEN
VOERTUIG OP EEN VOOR HET OPENBAAR VERKEER OPENGES'l'ELDE WEG. - BESTANDDEEI,
VAN HE'l' MISDRIJF.
2° OASSATIE. - BEVOEGDHEID. - ST•RIAFZAKEN. - GEVOLGTREKKING DOOR DE RECHTER AFGELEID UIT FElTEN DIE HIJ VASTGESTELD HEEFT. - TOEZICIIT VAN HE'l' HOF.
1° Het vlnchtm·isdrijf is een inbre·nlc 011
de tvetgeving op de· polit·ie van. het wegvm·Jcee1· (1) en impUoee·rt dat een voe·J·twig best·nttnl is op de openbare tveg of
011 een voor het 011en.baar ve1·Jcee1· opengestelrle weg, al ·is de aanleba((;n ervan
tJTivaat eigendom (2). (Wet van 1 augus-

tus 1899, art. 2-2, gewijzigd door art. 3
van de wet van 15 april 1958.)
2° Zo het de 1·echter behoort cle feiten
vast te stellen· tvacwo11 h·if z'ifn besUssing
steunt, ntst het na.ga.an of clie feiten ae
gevolgtl'elclC'ing 1'echtvaa1·a·igen wellce ae
reohte·r entit afie·idt in rechte op het
Hot ·van cassMie (3).

(DAOUST.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op Jwt bestreden
vomi.is, op 1 april 1\l60 in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbnnk
te Nijvel;
Over het eerste milldel, nfgeleid nit de
schencling· van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1 en 2bis van lle wet van
1 augustus 1899, houdencle hcrziening :van
wetgeving en van de rcglemcnten op de
politie van het verkeer, doorllat het bestreden vonnis aanleg-ger schulclig eraan
verklaard heeft, bestuurder van ecn voertnig· op de openbare weg zijnde en wetende dat hij oor.zaak van een ongeval
was geweest, de vlucht genomen te hebllen om zich aan de dienstige vaststellingen te ontrekken, dan wanneer, daar de
llotsing in een parkeerplaats, privaat eigendom, plaats had gehad, het misdrijf
niet op de openbare weg gepleegd was :
(1) Verbr., 10 october 1955 (A1T. T'e1·b1·.,
1956,,blz. 87; Bull. en PAsrc., 1956, I, 108).
(2) Over het begrip van openbare weg of
voor het openbaar verkeer opengestelde weg,
r·aadpl. verbr ., 10 maart 1958 (Bull. en PAsrc.,
1958, I, 756) en 11 mei 1959 (ibicl., 1959, I, 919).
(3) Verbr., 11 april 1960 (Bull. en PASIC.,
1960, I, 943); 5 september 1960 (ibid., 1961, I,
8).
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Overwegende dat artikel 2-2 van de wet
van 1 augustus 1899, vervangen door artikel 3 van de wet van 15 april 1958, een
bepaling is welke van de wetgeving op de
politie van het wegverkeer deel uitmaakt
en tot doel heeft de veiligheid van dit
verkeer te verzekeren;
Overwegende dat het in deze bepaling
omschreven vluchtmisdrijf impliceert dat
een voertuig bestuurd is op de openbare
weg of op een voor llet openbaar verkeer
opengestelde weg, zelfs zo de aardebaan
ervan privaat eigendom is;
Overwegende dat llet bestreden vonnis,
om aanlegger aan dit misdrijf schuldig te
verklaren, erop wijst « dat een parkeerplaats van een cafe, evenals llet cafe zelve, een openbare plaats is; dat eruit volgt
dat dergelijke parkeerplaats voor het
o<penbaar verkeer openstaat en dat de regels van llet wegverkeer bijgevolg aldaar
toepasselijk zijn ll;
Overwegende dat het hof vermag na te
gaan of de door de feitenrechter vastgestelde feiten de gevolgtrekkingen die de
bestreden beslissing daaruit naar recht
afleidt kunnen rechtvaardigen;
Overwegende dat alle cc parkeerplaatsen
van cafe's niet noodzakelijk voor llet
openbaar verkeer openstaan, daar sommige ervan aileen voor de klanten van het
cafe toegankelijk kunnen wezcn;
Dat eruit volgt dat het bestreden vonnis uit het enkel feit, dat de 11laats waar
hct tegen aanlegger als bewezen aangeziene misdrijf zou zijn begaan een cc l)arkeerplaats van het cafe ll was, niet wettig lleeft lnumen afleiden da t die plants
voor l!et openbaar verkeer openstond en
nan de regels van het wegverkeer onderworpen was;
Dat llet middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, behalve in zover het het hoger
beroep van het openbaar ministerie ontvangt; beveelt dat melding van cUt arrest
zal gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; laat
de kosten cle Staat ten laste; verwijst de
aldus beverkte zaak naar de Correctionele Recl!tbank te Brussel, zitting lloudende in hoger beroep.
i11 october 1960. - 26 kamer. - FooJ·zUte·r, H. Giroul, voorzitter. - Ferslagge·veT, H. <1e Waersegger. Gel'ijlclu·illencle oonol·nsie, H. R. Delange, advo-

eaat-generaal.

26

KAMER. -

31 october 1960

1°

REDFJNEN VAN DFJ VONNISSFJN
EN ARRESTFJN. STRAFZAKEN.
GEEN CONCLUSIES. BESLISSING DAT EEN
PLEIN EEL';' OPENBARE WEG IS. RECHTER
NIE1' VERPLICHT DE REDEl._, ERYAN AAN TE DUIDEN.

2°

MIDDFJLEN TO'l' O.ASS.ATIFJ.
STRAFZAKEN. JVIIDDEL DAT FEIT EN RECHT
VERJ\IENGT. NliDDEL NIE1' ONTYANKELIJK.

1 o Hij ontstentenis van des betTeffencl gonomen oonolusies, behoett cle 1'eohter
niet, in stru,fzalcen, de reclm~ in zijn besUssing aan te cl~ticlen 10aaTotn hij aan
een plO'in het lcarMcte1· van openb·are
10eg e1·1cent.
2° F ennengt jtwidische en fe'iteUjlce gerJevens en is, clm·ha.lve, niet ontvanlceUjlc,
het 1wiclclel dnt het Hof 'Van oassatie
zo·1t ve1·pliohten teiteUjlce clementon na
te gaan (1). (Grondw.,, art. 95.)
(DAILLE.)
ARREST.
RET HOF; Gelet op het bestreden
vonnis, op 11 april 1960 gewezen door de
Oorectionele rechtbank te Bergen in hoger
beroep;
Over het -eerste middel, afgeleitl uit de
schending van de artikelen 97 van lle
Grondwet, 1, 2-1, en 1b·is, en 15 van het
algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en uit de miskenning van de
rechten der verc1ec1iging, doordat cle correctionele rechtbank, zonder haar beslissing met reclenen te omkleclen en zoncler
acht te slaan op de elementen der zaak
waarop aanlegger steunt, beslist dat de
cc Place de l'FJglise ll te Quievrain een openbare wcg is en dat bijgevolg de !Jestnurller die clit plein afrijdt de voorrang van
het van rechts komende vcrkeer kan genieten, dan wanneer, claar het. ka1'akter
van OIJenbare weg van evcngemeld ]Jlein
betwist was, de rechtbank het slecllts al!;
een openbare weg mocht beschouwen mits
te bevinden dat het voldeed aan de normen, bcpaald bij artikel 2-1bls van voornoemd reglement :
Overwegende flat het bestrcclen vonnis
crop wijst clat de cc Place de l'lTiglise ...
een openbare weg uitmaakt ll;
Overwegende dat uit geen cnkel stnk
waarop het llof vermag acllt te slaan

(1) Verbr., 5 september 1960 (Bull. en
1961, I, 17).

PASIC.,
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-197blijkt <lat aanlegger conclusies genomen
heeft waardoor het karakter van openbare weg van tle << Place de l'Flglise ll geheten plaats betwist werd, zodat de rechter zijn beslissing in dit opzicht niet behoefde uitvoeriger te moti veren;
Overwegende dat de regels betreffencle
de prioriteit op alle openbare wegen vau
toepassing zijn; tlat het derhalve ter zake
van belang ontbloot was te onderzoeken
of « de openbare weg ll die verweerder
kwam uitgereden een « erkencl openbaar
plein ll was;
Dat het middel niet kan ingewilligcl
worclen;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 1, 2-1 en 1Ms,
15, 17 en 17b·is van het algemeen reglement op de politic van het wegverkeer,
doordat het vonnis overweegt dat aanlegger verweerder moest laten voorgaan, dan
wanneer deze een <c parkeerplaats ll kwam
uitgereden, een manceuvre uitvoerde en de
hoof<lweg opgeretlen is zonder hoe tlan
ook rekening te houden met wat links van
hem aankwam :
Overwegende dat, aangezien het berust
op feitelijke beweringen clie niet uit de
vaststellingen van het vonnis voortvloeien
en door het hof niet kunnen nagegaan
wonlen, het middel niet ontvankelijk is ;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1, 2-1, en 1b'is, 15, 17 en 171!1-s
van voormeld reglement en van de rechten der verdec1iging, doordat de eorrectionele rechtbank ten onrechte beslist
beeft clat aanlegger verweerder moest laten voorgaan; dat hij in ieder geval geen
acht geslagen heeft op cle feitelijkc toestancl, blijkencle uit de elementen cler
zaak die aantoonclen clat een op de linkerrijstrook rijdencl voertuig aanlegg·er belet
had een vermijclingsmanceuvre naar links
toe uit te voeren, en doordat het vonnis
dit midclel niet beantwoord heeft :
Overwegcnde dat uit geen enkel stuk
cler rechtspleging waarop het hof vermag·
acht te slaan blijkt dat aanlegger zich op
de in het middel aangeduide feitelijke
elementen heeft beroepen;
Overwegem1e dat het vonnis, door erop
te wijzen dat verweerder rechts van aanlegger kwam gereden en geen manceuvre
uitvoerde, zijn beslissing wettig rechtvaardigt;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
sehending 1an de artikelen 97 van de
Grondwet, 15, 17 en 171!1-s van meergemeld
reglement en van de bewijskracht van de
elementen van het dossier en van de rechten der verdediging, doordat het vonnis
verklaart dat het ongeval zich niet ten

gevolge van het opnieuw aanzetten van
verweerder heeft voorgedaan, vermits
deze nog steeds stilstond, dan wanneer er
nit de verklaring van getuige Estievenart
en uit die van verweerder zelf blijkt dat
de twee voertuigen zich op het moment
der botsing voortbewogen en dat bijgevolg, ook al had hij de verkeersvoorrang
gehatl, verweerder, door stil te houden en
daarna opnieuw nan te zetten, die voorrang zou verloren hebben :
Overwegende dat het hof bij het onderzoeken van dit middel zou verplicht zijn
feitelijke elementen na te gaan;
'
Dat het midc1el, juriclische en feitelijke
?egevens vermengende, niet ontvankelijk
IS;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen wen1en nageleefd en dat de
beslissing overeeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
31 october 11J60. -

2" kamer. - voorGiroul, voorzitter. - Fe1·slaglJe'Fel', H. Polet. - Gelijkluiclende conclu.s1es, H. Delange, advocaat-generaal.
-~Uter, H.

2e

KAMER.-

31 october 1960

1° VERKEER. - TECHNISOHE CONTROLE.
VAN DE AUTOMOBIELEN. - KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 MAART 1958, ARTIKELEN 1
EN 2. ~ WE'J''l'ELI.JKHEID.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRES'fEN. STRAFZAKEN,
00NCLUSIES DIE DE WE1TELIJKREID VAN EEN
KONINKLIJK JlESLUI'l' llE'l'WIS'l'EN. - VONNIB VAN YEROORDELING DAT DIT VERWEER
llEANTWOORD'J' EN DE IN DE llEWOORDINGEN
VAN DE WET OMSOHREVEN 'l'ELAS'l'LEGGING JlEWEZEN VERKLAAR'J'. - BESLISSING REGELMATIG MET REDENEN OMKLEED.
1° Z-ijn 1oettel-ijlc, cle beZJal-i.ngen van de

ofM't-ilcelen 1 en ;e -uan het lcon'inlcl-ijk beslu·it van 18 mact1't 1958 flat het beslttit
van cle Regent van ;e;e 1nei 1947 1oijz·igt
Ct·ls.mecle het daa1·bi:ihorencl algemeen reglement tot vaststelling va1t cle techn.Isohe e'isen 1oaa1·aan moet worclen volflaan clom· de n·ntomobielen cl'ienencle tot
het bezolfli.gcl ve1·voe·r met voe1·tttigen
met tenm·inste negen plaatsen, zoncler
cle zittJla-a.ts va-n cle best·uttnler, en cle
cwtomo-b·ielen clienende tot het ve1·voe1·
van zaJcen, en clat cle toepass'ing m·va-n
ttitb1'eiclt tot de voor het niet bezolcl·tgcl

-198vervoer va~t· ]Jet·sonen gebrttikte voertttigen.
2o Wanneer de belclaagde, in z·ijn. conclttsies, zioh ertoe be]Jerlct (le wetteUjlclwiit
van een lconinlclijlc besluit te betwisten.,
is 1·egelmatig met redenen o•mlcleecl het
arrest van ve1·oordeling dat, na dit verweer beanttvoo1·cl te hebben, cle in cle
bewoorclingen v·an de wet omselweven
telastlegging bewezen verlclaart (1).
( OAVENAILLE.)
ARREST.

HET HOF; ~ Gelet op het bestreuen
vonnis op 5 november 1959 in hoger beroep g~wezen door ue Correctionele Rechtbank te Bergen;
Over het eerste miUuel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 9, 97, 107 van
de Grondwet, 1 en 2 van de wet van 1 augustus 1899, houdende herziening van. ~e
wetgeving en de reglementen op de poht1e
van het vervoer en het verkeer, gewijzigcl
door de wetten van 1 augustus 1924, 16 december 1935 en 27 mei 1957, cloordat de
correctionele rechtbank ter zake de artikelen 1, 2 en 3 van het koninklijk besluit
van 18 maart 1958, tot wijziging van het
beslnit van de Regent van 22 mei 1947 en
het claarbijhorencl algemeen reglement
toegepast heeft, dan wanneer dit besluit
niet met de wet strookt, daar geen enkele
wet aan de Koning de macht verleend
heeft tot het geven van reglementen omtrent het niet lJezold1gcl vervoer van personen :
Overwegende clat het besluit van de Regent van 22 mei 1947 het algemeen reglement goedkeurt tot vaststelling van de
technische eisen waaraan moet worden
voldaan door de automobielen dienende
tot het bezoldigd vervoer van personen
met automobielen gecarrosseerd voor het
vervoer van zeven personen of meer en de
automobielen dienende tot het vervoer
van zaken;
Overwegende dat het besluit van de
Regent van 3 juli 1950, tot wijziging van
de besluiten van de Regent van 22 mei
1947 en 10 juni 1917, de toepassing van het
besluit van 22 mei 1947 beperkt tot de
automobielen met ten minste negen plaatsen, zonder de zitplaats van de bestuurder;
Overwegende dat het koninklijk besluit
van 18 maart 1958 sommige bepalingen
van voornoemd reglement wijzigt en, op
de artikelen 18, 24, lid 2, en 35, na, de
toepassing ervan uitbreidt tot de voor het
(1) Raadpl. verbr., 16 mei 1960 (Bull. en
PAsiC., 1960, I, 1066).

niet bezoldigd vervoer van. personen gebruikte voertuigen;
Overwegencle clat het feit wegens hetwelk de vervolging ingesteld was, omschreven is in artikel 93 van het algemeen
reglement van 22 mei 1947, vervangen
door artikel 2, 20°, van het koninklijk besluit van 18 maart 1958;
Overwegencle clat artikel 1, 2°, van het
koninklijk besluit van 18 maart 1958, hetwelk artikel 3 van het besluit van de Regent van 22 mei 1947 vervangt, bepaalt :
« overtreding van voornoemd algemeen reglement wordt naar gelang van het geval,
gestraft met de straffen gesteld in de wet
van 1 augustus 1899, in het koninklijk besluit nr 248 van 5 maart 1936 of in de besluitwetten van 30 december 1946 en 24 februari 1947 >>;
Overwegencle dat in de memorie van toelichting v66r het koninklijk besluit van
18 maart 1958 niet aileen die besluitwet
van 30 december 1946 genoemd is, doch
tevens de wet van 1 augustus 1899 houclencle herziening van de wetgeving en de
reglementen op de politie van het vervoer,
gewijzigcl door de wetten van 1 augustus
1924, 16 december 1935 en 27 mei 1957;
Overwegende flat de wetten die op het
bezolcligd vervoer met automobielen betrekking hebben niet als uitwerking hellben de Koning te l1eletten, voor zoveel bij
andere wetten hem hiertoe de macht verleend is, op het niet bezoldigcl vervoer
toepasselijke regelen nit te vaardigen;
Overwegen<le clat naar luid van artikel 1 van de wet van 1 augustus 1899, gewijzigcl door het enig artikel van de wet
van 16 december 1935, de regering gemaclltigcl worclt llij koninklijk besluit algemene reglementen betreffende de politie
van het wegverkeer nit te vaardigen;
Dat, volgens de voorbereidende werkzaamheden tot de wet van 1 augustus 1899,
« de politie van het wegverkeer een tweevoudig doel client te beogen : het instandhouden van de wegen en tevens het gemak
en de veiligheid van het wegverkeer »
(Pad. beseh., Kamer van volksvertegenwoort1igers, 1897-1898, verslag, nr 90);
Overwegende dat uit de aanhef van het
koninklijk llesluit van 18 maart 1958 en
uit de aarcl zelve van de daarbij gestelde
regelen blijkt dat de bepalingen waardoor
het algemeen reglement gewijzigd is en
die waardoor de toepassing ervan uitgebreid is tot de voertuigen welke gebruikt
worden tot het niet bezoldigd vervoer van
personen met temninste negen plaatsen
zonder de zitplaats van de bestuurder,
nls doel hebben de veiligheid van het wegverkeer te verzekeren;
Dat de artikelen 1 en 2 van cUt besluit
dus stroken met de tekst van de wet van
1 augustus 1899 en met de door die wet
lleoogde doeleinden; dat het vonnis, door
die !Jepalingen toe te passen, dus arti-
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kel 107 van de Grondwet niet geschonden
heeft;
Dat het midclel naar recht fault;
Over het tweecle miclclel, afgeleitl uit de
schencling van artikel 97 van de Gronclwet, doordat het bestreclen vonnis aanlegger tot een straf veroorcleelt; clan wanneer clit vonnis niet vaststelt cla t de door
aanlegger gebruikte voertuigen voldeden
aan alle eisen, door de besluiten van 22 mei
1947 en 18 maart 1958 gestelcl om onderworpen te zijn aan de verplichting van
een schouwingsbewijs voorzien te zijn, en
<lat zij op het ogenblik van de feiten van
bewust bewijs niet voorzien waren :
Overwegende dat aanlegger ten laste gelegcl was en clat hij veroorcleelcl is ter
zake van, te Dour, op 1G feb:·uari 1959, op
de openbare weg een voertmg, onderworpen aan het algemeen reglement van
22 mei 1947, bij koninklijk besluit van
18 maart 1958 gewijzigcl, gebezigcl te hebben zoncler clat clit voertuig voorzien was
van een schouwingsbewijs waarbij zulks
toegelaten wercl;
Overwegende clat het vonnis ero11 wijst
dat aanlegger << persoonlijk en strafrechtelijk voor de tegen hem ingebrachte telastleggingen verantwoordelijk is JJ, en het
dispositief van het beroepen vonnis, hetwellr de telastleggingen bewezen verklaard
had, bevestigt; clat het aldus vaststelt dat
het gebczigde voertuig wel degelijk aan
het aangecluide reglement onderworpen en
niet van het vereiste schouwingsbewijs
voorzien was;
Overwegende clat, nu bij de door aanlegger genomen conclusies in clit opzicht
geen betwisting was opgeworpen, het bestreclen vonnis niet behoefcle de schulcligverklaring van aanlegg·er omstancliger met
redenen te omkleden;
Dat het miclclel feitelijke gronclslag·
mist;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
31 october 1960 . ..___. 2e kamer. - Voorzitter, H. Giroul, voorzitter. - VeTslagge'Ue·r, H. Pol!c>t. - GeUjkln·iclenae concl1tsie, H. R. Delange, aclvocaat-generaal. Pleite·r, H. Grunenwalclt (van de Balie

bij het Hof van beroep te Brussel).

(1) Over de wettelijkheid van de beschikking
van correctionalisering van een misdaad door
de raadkamer ondanks de ontstentenis van een
door de onderzoeksrechter gedaan onderzoek,
raadpl. verbr., 6 mei 1942 (Arr. Yerbr., 1942,
blz. 49; Bull. en PAsrc., 1942, I, 112) en de
noot 3, blz. 113; 2 juni 1947 (AI'/', YeJ•bJ·., 1947,
blz. 173; Bull. en PAsrc., 1947, I, 220). Over het
begrip van betwisting nopens de bevoegdheid,
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KAMER.-

31 october 1960

BEVOEGDHEID EN AANLEG.
STRAFZAKEN. VORDERINGEN VAN DE PROClJREUR DES KONINGS STREKKENDE TOT CORRECTIONALISERING VAN EEN MISDAAD EN TOT
VERWI.TZING VAN DE BEKLAAGDE NAAR DE CORBEKLAAGDE DIE
RECTIONELE RECH'l'BAN'K. DOET GELDEN DAT DE RAADKAMER NIE'l' GELDIG
BEVOEGD IS GEMAAK'r Jll.T GEBREK AAN VOORAFGAAND ONDERIZOEK. BETWISTING VREEMD
AAN DE BEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKSRECHTER EN VAN DE RAADKAMER.

VOORZIENING IN OASSATIE. STRAFZAKEN. ARREST VAN
TEJRIMI.TN. DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DAT
NIET ONTVANKELI.TK VERKLAART HET HOGER
BEROEP VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BE•
SCHIKKING VAN DE RAADKAMER DIE HEM
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK VERWl.TST UIT HOOFDE VAN EEN DOOR. AANNEMING
VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN GECOR•
HECTIONALISEERDE MISDAAD. GEEN BETWIS'fiNG OMTRENT DE BEVOEGDHEID. VDORZIENING V66R DE EINDBESLISSING. NIET-ONTVANKELI.TKHEID.

1 o TV e·rJJt geen betwisUng om trent cle bevoegcllwicl van cle onaerzoeks1·echte1· of
van cle 1'acullcwnwr op, de belclaa.gcle (z,ie
aileen cloet gelclen. dct.t; claa·l' ae 01Ule1'zoe7cs1·echteJ· 'UOOJ'heen niet tot ·instnteren gevo1·rlercl was en zeit geen dnacl 'Uan
onclerzoek 'Ue1·riaht had, cle 1'aaclka1Jte1'
niet gelclig be'Uoeg(~ is genwa.lct cloo1· cle
vonleringen van cle proctwetw rles Konings clie st·J'ekte, bij toe11assing 'Uan a~·
Ulcel 3 'Uan cle wet van 23 attU1tstus 1919_,
tot coJTectionalisering van een misdaa(l
en tot venoijz·ing van cle belclaagrle naaq·
rle corl'eationele 1'eahtba1tlc (1).
2o Vl7:an·neer, noah v66·1' cle 1'aacl7varnte·J'
noch v6M cle kaaner va~t inbesclwlcUg·ingstelling, cle /Jevoegrlheicl va1t cle onclerzoeksge1·echten betwist we1'Cl, is n·iet
ontvwnlwUjlc rle voorz·ien·ing ingestela,
v66·1· cle e·inclbeslissing, tegen het a1Test
van cle lcame1· van in.besch1tlclig·ingstelUng clat z·ich e;·toe beperlct niet ontvanlceUjlc te ve1·klan,3n het hoge1· beroep
vam cle belclcbagcle tegen cle besch·ikking
van cle 1·aa(llcanw1' wellce, zoncler ove1·
clie bevoegrlheicl tt'itsp1·aa,k te cloen, hem
muvr cle co1'i'eationele rechtbanlc ve1·wijst
1t-it hoof(le van een cloo1· awnneming 'Uan
ve·rzachtencle ontstancligheclen geco1'1'ecUonaUsee'}'(le m·isclaaa (2). (Wetb. van

strafv., art. 416.)
raadpl. verbr., 22 juli 1959 (Bull. en PAsrc.,
1959, I, 1143).
(2) Verbr., 5 september 1957 (Bull. en PASIC.,
1957, I, 1385). Raadpl. verbr., 21 augustus 1958
(ibid., 1958, I, 1239) en 22 juli 1959 (ibid., 1959,
I, 1143).
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ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 14 september 1960 gewezen door
het H~f van beroep te Luik, kamer van
inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat dit arrest zich ertoe
beperkt niet ontvankelijk te verk.laren de
hogere beroepen, door aanleggers mgesteld
tegen de beschikking van de raadkamer
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Luik van .G juli 1960, waarbij zij nit
hoofde van wa:nbedrijven naar de ColTec"
tionele Rechtbank verwezen werden en
waarbij bovendien medebeklaag~en naar
die rechtbank verwezen werden mt hoofde
van misdaden, door aanneming van. verzachtcnde omstandigheden gecorrect10naliseerd;
Over de ontvankelijkheid van de voorziening :
Overwegende dat, in strijd met hetgeen
in de tot staving van de voorziening neergelegde memorie aangevoerd is, aanleggers geen bctwisting opgeworpen hebben
nopens de bevoegdheid van de raadkamer
om de rechtspleging te regelen, noch nopens die van de onderzoeksrechter; dat zij
alleen doen gelden hebben dat, daar de
onderzoeksrechter voorheen niet tot rnstrueren gevorderd was en zelf geen daad
van onderzoek verricht had, de raadkamer niet gclclig bevoegd was gemaakt
door de vordering van de procureur des
konings clie strekte, bij toepassing van
artikel 3 van de wet van 23 augustus 1919,
tot correctionalisering van sommige misdaden en tot verwijzing van de beklaagden naar de correctionele rechtbank ;
Overwegende dat, wanneer het in hager
beroep over deze stelling· uitspraak doet,
hoe dit verweermicldel ook geheten zij,
het bestreden arrest geen betwisting omtrent de bevoegdheid afdoet; dat het
evenmin een eindbeslissing geeft in de zin
van tleze term in artikel 416 van het wetboek van strafvordering;
Dat derhulve de v66r tle eindbeslissing
ingestelcle voorziening niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
31 october 1960. - 25 kamer. - Voorzi.tter, H. Giroul, voorzitter. - Versla[J[Jever, H. de Waersegger. Gel:ijklttirlencle conclt<B'ie, H. Delange, advocaatgeneraal.

VERWI.JZING VAN EEN RECHTBANK
NAAH EEN ANDEHE. - GEWETTIGDE
VERDENKING. - VERZOEKSCHRIFT VAc'l DE
BEKLAAGDE. - ARREST ALYORENS RECHT TE
DOEN. - Jl.iEDEDELING AAN HET OPENBAAR MINISTERIE EN AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
EN INJUNCTIE AAN HET OPENBAAR MINISTERIE
DE STUKKEN MET ZIJN ADYIES OYER TE MAKEN.
Wannee1· het Hot van verbrelcing niet ge1·ai£e1~ oordeelt omnidclellij k een door cle
beklaagde in[JecUende manvTatag tot veTW'ijzi;ng uit oo1·zarJclG vmn ge1vetUgcle veTdenking te verwe1·pen of aan te nemen,
beveelt het cle mededelin[J van het verzoelcschdtt en 1xm de bijlagen ervan aan
de magistrnat van het openbaw· ministerie bij wellce de vervolging nanhangi[J is
en aan cle bnr[Jerlijlce pa.rtij e1~ [Jelast
die magistmat de st·l~klcen met zijn met
J·eclen.en om1clee(l advies aan de [JJ"iffie
'Van het hot over te ma1cen (1). (VVet-

boek van strafvordering, art. 546; besluit van 15 maart 1815, artikelen 56 en
58.)
(RIGA.)
ARREST.
HET IIOF· - Gelet op de aanvraag tot
verwijzing, ~1it onrzaak van gewettigcle
verclenking door ,Jean Riga ingecliend bij
een verzoekschrift, neergelegd door J\!Ir' Simont, aclvocaat bij het Hof;
Gelet op het arrest, op 2 juni 1960 door
de kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van beroep te Luik gewezen in
aanwezigheid van Josephine Doret en
Felix Rigaux, burgerlijke partijen, waardoor aanlegger naar het Hof van assisen
van Luik verwezen is;
Gelet op de artikelen 542, 545 en 546 van
het \Vetboek van strafvordering, 54 tot 56
en 58 van het besluit van 15 maart 1815;
Overwegencle dat het Hof hct niet gepast oorcleelt de aanvraag op staande voet
in te willigen of af te wijzen; clat er aanlei<ling bestaat om de mededeling ervan
a an tle partijen in de zaak te bevelen;
Om die reclenen, beveelt, alvorens recht
te doen, clat het verzoekschrift en de
tlaarbij gevoegde stukken zullen medegedeeld worden aan de procureur-generaal
bij het Hof van beroep te Luik en aan de
burgerlijke partijen Josephine Doret,
(1) Verbr., 16 december 1919 (Bull. en
PAsrc., 1920, I, 11); Fr. verbr., 5 maart 1953
(Bull. c1·im., nr 86); 28 april 1955 (ibid.,
nr 217).

